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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 

As últimas duas décadas e meia da economia brasileira foram marcadas por diversas 

transformações associadas às crises de balanço de pagamentos e aos planos econômicos de 

estabilização. Boa parte dos problemas macroeconômicos brasileiros esteve relacionada a um 

destes dois desequilíbrios, externo ou interno. Ainda que em diversos momentos estes 

desequilíbrios tenham sido conseqüência e não causa dos problemas, o fato é que é possível 

contar a história econômica brasileira deste período a partir destas óticas.  

 

Em particular, a década de 80 e a primeira metade da década de 90 foram marcadas pelos 

desequilíbrios fiscais e inflacionários e pelos desajustes do balanço de pagamentos. Esta fase 

presenciou a moratória e a renegociação da dívida externa brasileira, diversos planos de 

estabilização, diversas moedas e políticas cambiais, com regimes indexados, livres, 

maxidesvalorizações, abertura comercial, entre outras. Pode-se dizer, de um modo geral, que a 

tônica deste período foi o combate à inflação e isso trouxe consigo este conjunto de medidas e 

alterações de política econômica, na busca de estabilizar a economia e impedir que o balanço 

de pagamentos fosse nova fonte de pressão inflacionária ou de restrição ao crescimento e à 

solvência externa do país. 

 

A partir de 1994, com a introdução do Plano Real, logrou-se estabilizar a economia e 

ganharam relevo os desajustes fiscal e externo. O foco deste trabalho será analisar as 

transformações das transações correntes do país após a estabilização econômica. Dentre as 

medidas adotadas no âmbito do Plano Real com objetivo de estabilização, destaca-se aquela 

associada ao setor externo por conta do regime cambial de bandas adotado em março de 1995. 

Daquele ano em diante, o Brasil passou de uma situação superavitária na balança comercial, 

da ordem de US$ 10,5 bilhões em 1994, para um déficit que chegou a ser da ordem de US$ 

6,8 bilhões em 1997. Além do déficit comercial, a elevação do passivo externo brasileiro fez 

crescer sobremaneira as remessas de juros, lucros e dividendos para o exterior, fazendo com 

que as transações correntes da economia brasileira chegassem a um déficit de cerca de 4,5% 

do PIB em 1998. 
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Diante da persistência dos déficits externos, o país mudou o regime cambial em 1999, 

passando de um regime de bandas para um de livre flutuação1. A depreciação do câmbio real 

chegou a ser da ordem de 45% no final do primeiro ano do novo regime cambial, 

acomodando-se em níveis menores ao longo de 2000. A desvalorização cambial de 1999 

trouxe a expectativa de um elevado ajuste nas contas externas já a partir daquele ano, fato que 

não ocorreu. A balança comercial passou a operar com um déficit de US$ 700 milhões em 

2000, o que de certa forma já configurava um ajuste importante, mas o primeiro superávit 

comercial foi ocorrer apenas em 2001, da ordem de US$ 2,7 bilhões.  

 

Entretanto, o ajuste mais pronunciado das contas externas brasileiras foi-se verificar a partir 

de 2002, quando o país passou a exibir superávits de US$ 13,1 bilhões naquele ano, US$ 24,8 

bilhões em 2003, US$ 33,7 bilhões em 2004 e US$ 44,7 bilhões em 2005, chegando, 

inclusive, a apresentar superávit em transações correntes nestes três últimos anos. Tamanha 

mudança registrada nas contas externas brasileiras deve estar associada a diferentes razões. O 

objetivo deste trabalho será identificar quantitativamente os determinantes do ajuste externo a 

partir dos elementos tradicionais da literatura de contas externas, sob a abordagem das 

elasticidades, que são o crescimento doméstico, o câmbio, a renda e os preços, internos e 

externos. Goldstein e Khan (1985, p.1042), em sua revisão sobre a literatura de comércio 

exterior, destacam a importância da estimação das elasticidades preço e renda: 

 

“[...] the estimated income and price elasticities of demand and supply have seemingly wide 
application to a host of important macro-economic policy issues, including but not limited to: the 
international transmission of changes in economic activity and prices, the impact of both 
expenditure-reducing (monetary and fiscal) policies and expenditure-switching (exchange rate, 
tariff, subsidy) policies on a country’s trade balance, the welfare and employment implications of 
changes in own or partner-countries’ trade restrictions, and the severity of external balance 
constraint on domestic policy choices.” 

 

A estimativa das elasticidades das contas externas brasileiras servirá a dois propósitos. O 

primeiro é identificar a resposta direta das exportações e importações de bens e serviços não 

fatores a choques nas variáveis preço, câmbio e renda2. O segundo é identificar possíveis 

alterações nas elasticidades após a mudança no regime cambial de 1999 para tentar avaliar se 

                                                 
1 A rigor, o regime observado na prática é um de flutuação suja, pois há permanente intervenção do governo no 
mercado de câmbio à vista ou no mercado de derivativos de câmbio, com objetivos de suavizar movimentos 
bruscos da moeda ou mesmo interferir no preço do câmbio, ainda que a autoridade monetária não reconheça este 
último papel. De qualquer modo, daqui em diante iremos nos referir ao período iniciado em janeiro de 1999 
como de livre flutuação. 
2 Por enquanto usaremos o termo preços relativos indistintamente para falar de câmbio real ou à razão entre 
preços externos e internos. Quando for necessário o uso separado de cada um destes termos alertaremos 
antecipadamente.  
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os robustos saldos comerciais observados a partir de então foram causados apenas pela 

depreciação cambial ou se houve alguma mudança de sensibilidade do comércio exterior 

brasileiro a alguma dessas variáveis. A partir disso será possível traçar implicações, por 

exemplo, da apreciação cambial recente que se vem observando e do maior crescimento 

mundial sobre as contas externas brasileiras. Em última análise, o objetivo final deste trabalho 

é atualizar as estimativas das elasticidades do comércio exterior e checar para eventuais 

mudanças no período pós-flutuação cambial. 

 

Para tratar adequadamente estas questões, este trabalho se propõe a estimar as relações de 

longo prazo para as exportações e importações brasileiras de bens e serviços não fatores para 

dois períodos distintos: 1980:01-1998:04 e 1980:01-2005:023. Tal divisão dos períodos visa 

capturar exatamente a mudança de regime cambial em 1999. O ideal seria, para capturarmos 

as elasticidades do período pós-flutuação cambial de 1999, trabalharmos apenas com o 

período 1999:01-2005:024, mas isso implicaria em perda relevante de observações, o que 

compromete a análise. Assim, a idéia é, ao separar os períodos desta forma, permitir que o 

período sob o novo regime cambial seja incorporado às elasticidades de todo o período e, 

então, avaliarmos se houve mudanças substanciais.  

 

A partir da metodologia de cointegração será possível obter as elasticidades de longo prazo 

em relação ao câmbio, à renda e aos preços relativos, bem como traçar a dinâmica de curto 

prazo baseando-se nas equações para o mecanismo de correção de erros (ECM). Testes de 

exogeneidade e exercícios de análise da função de resposta ao impulso (FRI) e decomposição 

da variância do erro de previsão (DVEP) serão feitos para se obter uma maior sensibilidade 

em relação às questões que estão sendo tratadas neste trabalho. Além disso, um conjunto de 

testes recursivos serão aplicados para se apurar quebras nas séries bem como para se checar a 

estabilidade dos parâmetros. 

 

                                                 
3 Os períodos abrangidos vão do primeiro trimestre de 1980 ao quarto trimestre de 1998 e ao segundo trimestre 
de 2005. Apesar de já conhecermos os dados fechados de 2005 para o comércio brasileiro, os dados associados à 
renda externa ainda não estavam disponíveis até a data da conclusão deste trabalho. 
4 Este período também seria muito mais adequado para a estimação, pois é um no qual não há mudanças bruscas 
de política econômica nem tampouco alterações substanciais em termos da abertura comercial. A pequena 
quantidade de observações, entretanto, nos fez optar pelo período todo, mesmo reconhecendo os problemas que 
surgirão na estimação – requerimento de dummies, rupturas de séries etc – por conta das propriedades estatísticas 
mais fracas de séries curtas. 
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Assim, este trabalho pretende contribuir para o debate acerca do ajuste externo da economia 

brasileira após 1999 a partir da leitura mais atualizada da resposta dos fluxos de bens e 

serviços aos estímulos de preços e renda. Será possível, por exemplo, avaliarmos se os saldos 

comerciais elevados e os superávits em transações correntes são fruto apenas da depreciação 

cambial e de um desempenho mais favorável observado no período recente de preços e renda 

externa, ou se houve alguma mudança nas elasticidades que tenha favorecido as contas 

externas. Em particular nos interessa checar se os fluxos de comércio e serviços são hoje mais 

sensíveis ao câmbio, preços ou à renda, externa ou interna. Do ponto de vista da estimação, as 

contribuições estão no período estimado, que é bastante abrangente e leva em conta os efeitos 

do ajuste pós-1999 sobre as elasticidades das contas externas, fato ainda pouco explorado em 

outros trabalhos semelhantes e, finalmente, contribuir com elasticidades agregadas para os 

bens e serviços não fatores, fato que em geral limita-se, na literatura, à estimação das 

elasticidades para a conta de bens do balanço de pagamentos. 

 

Além desta introdução, o trabalho apresenta outros cinco capítulos. O segundo capítulo traça a 

evolução das contas externas brasileiras entre 1980 e 2005, seguido, no capítulo três, do 

desenvolvimento do modelo teórico que será utilizado. O capítulo quatro faz a revisão da 

literatura empírica ao passo que o cinco discutirá a metodologia, os dados e trará as 

estimações das funções de exportação e importação, respectivamente. Finalmente, o capítulo 

seis traça as conclusões do trabalho. 
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2 EVOLUÇÃO DAS CONTAS EXTERNAS BRASILEIRAS 5 (1980-2005) 

 

 

2.1 O ajuste das transações correntes brasileiras e suas conseqüências 

 

A principal motivação deste trabalho tem sido a importante reversão no saldo das contas 

externas brasileiras observada desde 1999, com a mudança do regime cambial, e mais 

pronunciadamente após a segunda metade de 2002. A hipótese básica por trás deste trabalho é 

a de que os déficits externos observados durante o período 1995-1998 foram resultantes da 

política cambial daquela época, que manteve um regime de bandas cambiais. Estes déficits 

não chegam a surpreender dado que a motivação para as bandas cambiais foi o controle dos 

preços domésticos6. Após a flutuação em 1999, o câmbio real passa a contribuir de maneira 

mais rápida para o ajustamento externo, permitindo que as contas externas estejam mais 

freqüentemente em equilíbrio7. A rigor, a taxa de câmbio relevante é a real e não a nominal, 

mas parece razoável supor que sob um regime flutuante os ajustamentos se dão de maneira 

mais veloz, em particular por conta da magnitude das variações no câmbio, e não 

necessariamente por mudanças na “velocidade” de ajustamento, no conceito específico dos 

modelos de cointegração. 

 

O gráfico 1 a seguir ilustra a evolução do saldo em transações correntes da economia 

brasileira desde 1980.  

 

                                                 
5 O objetivo desta seção não é fazer uma revisão ampla e repleta de detalhes da evolução da economia brasileira 
ou mesmo das contas externas entre 1980 e 2005, mas apenas contextualizar o período no qual as estimações 
serão realizadas. Para uma análise ampla deste período veja Abreu (1990), Baer (2003) e Giambiagi et al (2004). 
6 Ainda que a hipótese seja a de que o câmbio administrado ocasionou o déficit externo, a abordagem da 
absorção, complementar ou às vezes substituta à abordagem das elasticidades, sugere que foi a “bad policy” que 
ocasionou o déficit e não apenas o câmbio. Assim, por exemplo, uma política fiscal não austera aumentaria a 
absorção doméstica, elevando o déficit externo. Atento a esta questão, nosso trabalho quer apenas realçar o efeito 
sobre as contas externas da mudança de regime cambial para um regime flutuante, tomando o restante da política 
econômica como um dado, ainda que isso seja muito difícil nesta questão, principalmente por conta das 
mudanças na política econômica associadas ao regime de metas de inflação e aos superávits primários no 
período.  
7 Equilíbrio aqui trata da situação oposta àquela vivida entre 1995 e 1999 de déficits persistentes. Neste contexto, 
portanto, equilíbrio trata apenas do fato de as contas externas não exibirem déficits permanentes e sistemáticos, 
podendo exibir momentos de superávits e outros de déficits. 
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Gráfico 1: Saldo em Transações Correntes Brasileiro - Acumulado em 12 Meses - US$ milhões 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

Como se pode observar, é possível identificar, grosso modo, sem nenhum rigor estatístico, 

quatro fases distintas para as contas externas brasileiras. A primeira fase vai do início dos 

anos 80 até 1985, quando a economia brasileira apresentou elevados déficits em transações 

correntes, começando a reduzi-los a partir do final de 1983. Esta primeira fase foi marcada 

pelos desequilíbrios internos e externos do final da década de 70, em particular pelo segundo 

choque do petróleo. A correção a partir de 1983 vem associada a um conjunto de medidas de 

política econômica para lidar com a escassez de financiamento externo do período, em 

particular a desvalorização de 30% do câmbio em fevereiro de 1983.  

 

Uma segunda fase pode ser observada entre meados da década de 80 e meados da década de 

90, quando as contas externas da economia brasileira mantiveram-se relativamente 

equilibradas. Essa fase marca o ajuste da economia brasileira após a crise da dívida da década 

de 80 que levou o país a contrair a absorção doméstica em alguns períodos, decretar 

maxidesvalorizações da taxa de câmbio e, com isso, gerar um elevado superávit comercial 

para fazer frente aos serviços da dívida externa. Diversos planos econômicos de estabilização 

foram implementados neste período, com destaque para o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o 

Plano Collor, entre outros. As políticas econômicas associadas a estes planos, em geral, 

levaram a algum tipo de conseqüência sobre as contas externas, seja porque houve alteração 

relevante na absorção doméstica, no câmbio real, nos mecanismos de indexação cambial ou 

em outros. De nossa parte cabe ressaltar que se trata de um período pouco propício à 

modelagem econométrica das contas externas, em particular por conta das diversas 
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intervenções nas variáveis relevantes para a mensuração das elasticidades, câmbio e preços 

domésticos, com seus efeitos sobre a renda doméstica8. 

 

A primeira metade da década de 90 também foi marcada por um importante processo de 

abertura comercial, que definiria a dinâmica das contas externas brasileiras juntamente com o 

regime de bandas cambiais, entre 1995 e 1998. Como se pode observar na tabela 1 a seguir, 

houve uma importante redução na tarifa média de importações entre 1990 e 1994, com a 

alíquota média passando de 32,2% em 1990 para 14,2% em 1994, conjugada com uma 

redução no desvio-padrão das alíquotas brasileiras de importação. 

 

Tabela 1: Alíquotas de Importação Brasileiras – (em %)  - 1990 - 1994 

1990 1991 1992 1993 1994

Tarifa Média 32,2 25,3 21,2 17,1 14,2

Tarifa Modal 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Desvio-Padrão 19,6 17,4 14,2 7,9 7,9

 
            Fonte: Giambiagi et al (2004) 

 

Esta abertura comercial foi fundamental para aumentar a corrente de comércio do país e 

melhorar a competitividade da indústria brasileira. De um ponto de vista teórico, também, as 

contas externas de países mais abertos devem ser mais sensíveis às variáveis tradicionais da 

literatura. Em um extremo, um país fechado não reage às variáveis de comércio e, no outro 

extremo, um país voltado apenas ao comércio exterior deve reagir sobremaneira. Além disso, 

quanto maior a corrente de comércio, mais “estáveis” devem ser os parâmetros estimados, 

pois a variabilidade das relações com os parceiros comerciais deve ser menor. Assim, esta 

também é uma questão que permeia nossas estimativas, uma vez que houve importante 

mudança no grau de abertura da economia brasileira, o que também dificulta a análise 

sistemática do período. 

 

A terceira fase tem início em meados de 1995 e se estende até o final de 2003, período no 

qual a economia brasileira apresentou recordes de déficit externo, em função do plano de 

estabilização iniciado com o Plano Real em julho de 1994. Cabe destacar, entretanto, que esta 

                                                 
8 Esta pode ser uma das explicações do porquê as equações de importações apresentam, em geral, propriedades 
estatísticas bem piores do que as das exportações, como veremos na parte dos resultados estimados. Além do 
câmbio e da renda doméstica afetarem as importações houve, neste período, diversas mudanças associadas a 
barreiras a importações, mudanças de alíquotas etc. 
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terceira fase merece uma subdivisão no ano de 1999 com a mudança do regime cambial. Após 

aquele ano, a economia brasileira persistiu exibindo elevado déficit externo, mas o ajuste 

começava a se observar. Como os dados no gráfico traçam o acumulado em 12 meses é 

apenas nos dados mensais ou trimestrais que começamos a observar resultados positivos, por 

exemplo, a partir do segundo trimestre de 2001 para as contas externas. O déficit trimestral 

médio entre 1995 e 1998 foi da ordem de US$ 6,6 bilhões, enquanto no triênio 1999-2001 

essa média foi de US$ 6,0 bilhões, reduzindo-se drasticamente para US$ 430 milhões no 

biênio 2002-2003.  

 

Finalmente, a quarta fase das contas externas brasileiras inicia-se no último trimestre de 2003  

e vai até 20059 quando a economia brasileira, a exemplo da segunda fase mencionada, voltou 

a exibir resultados positivos para as contas externas. Este período está associado à 

depreciação do câmbio real e aos efeitos defasados sobre as contas externas desta 

depreciação, a um elevado crescimento do comércio mundial e, como conseqüência, a um 

quadro bastante favorável em termos de preços dos produtos exportados pelo Brasil. Note que 

além de o Brasil ter voltado a exibir superávits em transações correntes nesta quarta fase, os 

superávits observados são recordes históricos e, mais, perduram por um tempo maior do que 

aqueles observados na segunda fase. 

 

As conseqüências deste ajuste nas transações correntes foram duas: redução da dívida externa 

brasileira e aumento das reservas cambiais, ambas suscitando uma importante melhora dos 

indicadores externos de solvência. À medida que o país transitou de um déficit em transações 

correntes para um superávit, mantido o ingresso de recursos na conta capital e financeira, o 

caminho natural era o da apreciação cambial ou o da redução da dívida externa líquida, seja 

pela redução da dívida propriamente dita, seja pela acumulação de reservas10. Note que o 

estoque de dívida externa passou de US$ 241,6 bilhões em 1998, a preços correntes, para US$ 

188,0 bilhões em 2005, valor comparável ao estoque observado em 1996, como se pode 

observar no gráfico 2.  

 

                                                 
9 A análise em questão se estende até o final de 2005, mas por limitação de dados as estimações se dão até o 
segundo trimestre de 2005. Ainda que pudéssemos parar as estimações no quarto trimestre de 2004, a apreciação 
cambial do início de 2005 e a elevação persistente do saldo comercial nos fez optar por estender as estimações 
até este trimestre. 
10 A rigor, em um regime cambial genuinamente flutuante o câmbio deveria ser a única variável de ajuste. Mas 
como o regime foi um de flutuação suja, estes ajustes se processaram em parte através das reservas 
internacionais e em parte através da redução da dívida externa. 
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Gráfico 2 : DÍvida Externa Brasileira Total  - US$ Bilhões 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

A hipótese sugerida em Barros, Barbosa e Giambiagi (2004) para tamanha redução da dívida 

externa foi, em parte, a própria incerteza trazida com o regime flutuante. O incentivo para as 

empresas se endividarem em moeda estrangeira diminui com o regime de câmbio flutuante, 

pois a variabilidade da taxa de câmbio e as perdas sofridas pelos detentores de passivos em 

dólares com a depreciação cambial de 1999 tornaram-nas mais avessas ao endividamento 

externo11. Esta hipótese pode ser comprovada quando se observam os indicadores de rolagem 

da dívida externa brasileira que, durante o regime flutuante sempre superavam os 100% e, 

após a mudança de regime, têm ficado sistematicamente abaixo de 100%12. 

 

O nível de reservas internacionais no país, como se pode observar no gráfico 3 a seguir, é 

muito parecido com os níveis verificados, a valores correntes, no período de câmbio fixo. 

Como diante de um regime flutuante, teoricamente, não há o requerimento da detenção de 

qualquer nível de reservas, pode-se considerar este nível satisfatório. 

 

 

 

                                                 
11 Em um regime flutuante há maior incerteza quanto ao cash flow em reais necessário para honrar a dívida 
externa em dólares se as empresas não fazem hedge. Em um regime fixo esta incerteza não existe, ou é ao menos 
muito menor, e as empresas não precisam incorrer no custo do hedge se elas acreditam que o regime de câmbio 
fixo é sustentável. 
12 Estas informações podem ser obtidas a partir da nota para a imprensa do setor externo do Banco Central do 
Brasil. 
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Gráfico 3 : Reservas Internacionais Brasileiras - Liquidez Internacional - US$ Milhões 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

Como decorrência destas transformações no balanço de pagamentos brasileiro13, os 

indicadores externos de solvência e endividamento vêm melhorando sistematicamente, como 

se pode observar na tabela 2. De 2002 para cá, período no qual o ajuste foi mais pronunciado, 

tivemos, por exemplo, uma melhora substancial da relação entre a dívida total e as 

exportações de bens e serviços, passando de 3,0 vezes para 1,4 vez. As reservas internacionais 

cobriam 132% dos vencimentos de dívida de curto prazo em 2005 quando, em 2002, 

representavam apenas 65%. 

 

                                                 
13 Uma análise mais completa do balanço de pagamentos deveria observar também os fluxos de financiamento da 
conta corrente – a conta capital e financeira. Nossa análise pretende se deter mais nos fluxos das transações 
correntes e tocar no tema da conta capital e financeira apenas por estes efeitos, aqui observados, sobre as 
reservas e a dívida externa. 
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Tabela 2 : Indicadores de Endividamento e Solvência Externa – 2002 – 2005  

2002 2003 2004 2005

Serviço da dívida / exportações (%)  82,7   72,5   53,8   47,0  
Serviço da dívida / exportações de bens e serviços (%)  71,4   63,4   47,6   41,5  
Serviço da dívida / PIB (%)  10,9   10,5   8,6   7,1  
Juros / exportações (%)  23,6   19,4   14,8   13,2  
Juros / exportações de bens e serviços (%)  20,3   17,0   13,1   11,7  
Dívida total / PIB (%)  45,9   42,4   33,3   24,6  
Dívida total do setor público / dívida total (%)  59,4   63,1   65,7   63,2  
Dívida total líquida / PIB (%)  35,9   29,8   22,5   14,7  
Reservas / dívida total (%)  18,0   22,9   26,3   31,1  
Reservas / dívida de curto prazo (por vencimento residual) (%)  64,6   82,9   99,3   132,1  

Dívida total / exportações (razão)  3,5   2,9   2,1   1,6  
Dívida total / exportações de bens e serviços (razão)  3,0   2,6   1,8   1,4  
Dívida total líquida / exportações (razão)  2,7   2,1   1,4   1,0  
Dívida total líquida / exportações de bens e serviços (razão)  2,4   1,8   1,2   0,9  
Reservas / serviço da dívida (razão)  0,8   0,9   1,0   1,1  
Reservas / juros (razão)  2,7   3,5   3,7   3,8  

 
     Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Assim, o balanço geral do ajuste externo é positivo, à medida em que contribuiu para a 

redução da vulnerabilidade externa da economia brasileira e, possivelmente, faz com que, 

daqui para a frente, as crises de balanço de pagamentos sejam menos recorrentes. Os efeitos 

deste ajustes sobre a poupança doméstica, o consumo das famílias, os salários etc, não fazem 

parte do escopo deste trabalho ainda que sejam absolutamente relevantes. 

 

 

2.2 As contas de serviços fatores 

 

Os movimentos observados nas transações correntes são resultantes, de um lado, das contas 

“não rígidas” do balanço de pagamentos, que são as contas de bens e serviços não fatores e, 

de outro, das contas “rígidas” do balanço de pagamentos, que são as contas de serviços 

fatores. Essas últimas são, grosso modo, uma função do passivo externo do país, ou seja, da 

soma da dívida externa e do estoque de capital estrangeiro, que geram remessas de juros e 

lucros, respectivamente, e, portanto, reagem muito pouco a variações no câmbio e na renda. 

Como o passivo externo de um país representa a soma dos déficits em conta-corrente 

passados e a partir de 1995 o país passou a exibir déficits sistemáticos, o passivo externo 
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aumentou, fazendo com que as remessas de juros e lucros também se elevassem. A trajetória 

do déficit em serviços fatores pode ser observada no gráfico 4. 
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Gráfico 4 : Déficit em Serviços Fatores - US$ milhões - Acumulado em 12 meses 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

Note que o grande salto nessa conta do balanço de pagamentos ocorre a partir de 1997, 

quando o déficit passou de cerca de US$ 10 bilhões para US$ 20 bilhões em 1999, mantendo-

se relativamente constante até meados de 2004 e voltando a se deteriorar desde então. Como o 

déficit em serviços fatores vem se deteriorando nos últimos meses é possível que parte deste 

aumento seja conjuntural e não estrutural, derivado da apreciação cambial recente, dado o país 

contar com superávit em transações correntes e, portanto, não haver expectativas de aumento 

do passivo externo. Logo, esta piora reflete os efeitos da apreciação cambial sobre a remessa 

de lucros para o exterior, como abordaremos a seguir. 

 

O Banco Central calcula a posição líquida de investimento estrangeiro (Tabela 3) e tem 

detectado aumento do passivo externo líquido. Ocorre que parte deste aumento é derivado 

apenas da apreciação cambial, por conta do efeito da conversão do estoque de capital 

estrangeiro14. 

 

                                                 
14 Como observado por Barros e Barbosa (2002), o cálculo mais adequado do passivo externo brasileiro deve 
levar em conta a variação cambial. Isso porque o investimento estrangeiro direto é aplicado no país em moeda 
doméstica e, portanto, os fluxos em dólares de investimento direto devem ser convertidos pela taxa de câmbio da 
data de entrada do recurso no país e convertido novamente para dólares no período em que se quer avaliar o 
estoque do passivo externo. A apreciação cambial, por exemplo, torna o valor de mercado das empresas maior e, 
portanto, sujeito a uma maior remessa de lucros e dividendos.  
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Tabela 3 : Passivo Externo Brasileiro – US$ milhões – 2001 – 2005 

2001 2002 2003 2004 2005*

Posição Líquida (A-B) -264.975 -230.531 -272.493 -297.609 -313.676
Passivo externo 372.061 343.432 406.716 446.145 471.516
    Dívida 1/ 151.741 137.355 166.095 185.824 194.633
    Estoque de capital estrangeiro 121.948 100.863 132.818 161.259 187.438
    Outros 2/ 98.372 105.214 107.803 99.063 89.445
Ativo externo 107.086 112.901 134.223 148.536 157.840
    Dívida 1/ 6.402 5.845 6.950 9.353 10.580
    Estoque de capital brasileiro 49.689 54.423 54.89269.196 70.984
    Reservas Internacionais 35.866 37.823 49.296 52.93559.885
    Outros 2/ 15.129 14.810 23.084 17.052 16.392

Memo:
Variação do estoque de capital estrangeiro - -21.086 31.956 28.441 26.179
Fluxos de investimento direto estrangeiro - 16.590 10.144 18.166 15.193
* dados até jun/2005
1/ Inclui dívida em títulos e em ações
2/ Inclui empréstimos, créditos comerciais e de organismos e agências multilaterais, entre outros.  

        Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Note, por exemplo, que os fluxos de investimento direto não coincidem com a variação do 

estoque de capital estrangeiro no país. Em parte, esta discrepância se deve ao ajuste 

patrimonial que se tem que imputar ao estoque devido à variação cambial. 

 

Assim, mesmo reconhecendo que há certa rigidez na conta de rendas (serviços fatores) das 

transações correntes, é preciso alguma cautela com esta afirmação, porque esta insensibilidade 

ao câmbio e à renda é apenas relativa. A grande rigidez se dá porque o pagamento de juros é 

contratual e sua remessa independe, portanto, das condições da economia e apenas do 

conteúdo contratual. Já as remessas de lucros podem reagir um pouco mais à renda e ao 

câmbio, pois pode-se, teoricamente, escolher o melhor momento (aquele que maximize o 

retorno) em termos de câmbio e de rentabilidade (renda) para se remeter os recursos para o 

exterior. Estes são os efeitos diretos da variação do câmbio e da renda sobre as remessas de 

juros e lucros. Além destes, um efeito indireto pode até ser esperado uma vez que, como 

dissemos, o passivo externo é resultado dos déficits em conta-corrente. À medida que esses 

déficits se reduzem, ou mesmo tornam-se superávits, por conta de ajustes no câmbio real, na 

renda, ou em outra variável exógena, a trajetória do passivo externo tende a exibir um 

comportamento mais favorável a uma redução ou estabilização das remessas de juros e lucros.  
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O gráfico 5 a seguir ilustra exatamente este ponto. Como dissemos, esta rigidez é mais nítida 

para a conta de juros e menos para a conta de lucros. Aliás, esta última tem ganhado enorme 

importância nos últimos seis trimestres, tal que praticamente dobrou-se o montante de 

remessas de lucros, passando de US$ 7,7 bilhões em junho de 2004 para US$ 13,3 bilhões em 

dezembro de 2005. Como o fluxo de investimentos diretos neste período não foi 

substancialmente diferente dos anos anteriores, aliás, foi até menor, esta conta parece 

confirmar sua maior sensibilidade, quando comparada à conta de juros, aos parâmetros de 

renda e câmbio. Além desta maior sensibilidade, a apreciação recente deve ter influenciado 

sobremaneira este aumento de remessas de lucros. Já os pagamentos de juros, como se pode 

observar, parecem de fato insensíveis aos movimentos de câmbio e renda, refletindo, no 

máximo, a redução do estoque de dívida externa. Entretanto, esta investigação dos efeitos 

diretos e indiretos não será objeto de nosso trabalho, pois assumiremos por hipótese esta 

rigidez das contas de serviços fatores. Um estudo futuro pode incorporar às contas de bens e 

serviços não fatores as remessas líquidas de lucros e dividendos15.  
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Gráfico 5 : Remessas (Despesas) de Juros e Lucros - US$ Milhões - Acumulado em 12 meses 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

 

 

 

 

                                                 
15 Este gráfico computa apenas as despesas com juros, lucros e dividendos e não o déficit efetivo em serviços 
fatores, como era o caso do gráfico 2. Para chegarmos aos dados do gráfico 2 se somam as receitas brasileiras 
com juros, lucros e dividendos que, em 2005, foram de US$ 3,1 bilhões.  
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2.3 As contas de bens e serviços não fatores 

 

A rigidez da conta de serviços fatores do balanço de pagamentos faz com que a compreensão 

da dinâmica da conta-corrente no período em questão requeira a análise das contas de bens e 

serviços não fatores. Estas sim reagem diretamente às variações na renda e nos preços 

relativos. Na seqüência, analisaremos a trajetória dos saldos comerciais e de serviços não 

fatores, cuja soma compõe aquilo que se chama de bens e serviços não fatores.  

 

 

2.3.1 Exportações de bens 

Começando pela análise da balança comercial, como se pode observar no gráfico 6, as quatro 

fases anteriormente identificadas para as contas externas brasileiras, a julgar pelo resultado da 

conta-corrente observado no gráfico 1, também se repetem para o saldo comercial, ainda que, 

eventualmente, em períodos um pouco distintos. Logo, a conta-corrente, por ser composta de 

sua parte “rígida” e “não rígida”, tende a exibir com alguma suavização o efeito de variações 

na renda e nos preços que se observam sobre a parcela de bens e serviços não fatores. Assim, 

nota-se que o grosso do ajuste externo se fez através da conta comercial. Ou, em outras 

palavras, se compararmos a dinâmica da conta-corrente exibida no gráfico 1 com aquela 

exibida no gráfico 6 para a conta comercial, podemos observar que o principal determinante 

da dinâmica da conta-corrente tem sido o saldo comercial. 
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Gráfico 6 : Saldo Comercial Brasileiro - US$ Milhões - Acumulado  em 12 meses 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
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Observando mais detalhadamente os dados do saldo comercial notamos que as exportações 

em valor demoraram a reagir ao estímulo do câmbio real após a flutuação de 1999, mas em 

quantum houve melhora substancial e rápida. O efeito sobre o valor não foi sentido 

imediatamente devido à queda dos preços das exportações. Como se depreende da tabela 4, o 

crescimento do quantum de exportações em 1999 foi de 7,7%, bastante superior ao 

crescimento médio de 2,3% do período 1994-1998. Logo, este é um importante indício do 

efeito positivo da mudança do regime cambial sobre as exportações brasileiras. O efeito sobre 

o valor somente não foi sentido no próprio ano de 1999 de maneira mais intensa por conta da 

queda de quase 13% no preço das exportações. De um modo geral temos observado, no 

período posterior à flutuação cambial, um crescimento médio do quantum de exportação 

superior ao dos períodos anteriores e à própria média do período 1981-200516. Observe que o 

crescimento médio do quantum de exportações entre 1999 e 2005 foi de 11,5%, superior, 

portanto, à média de 7,0% do período todo. 

 

                                                 
16 Castro e Rossi Jr. (2000) sugerem em seu trabalho, por exemplo, que apesar da adoção do regime de câmbio 
flutuante em 1999, muitos autores avaliavam que a balança comercial não iria reagir como o esperado devido ao 
efeito da expressiva queda dos preços das commodities à época. 
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Tabela 4: Preço e Quantum das Exportações, Câmbio Real e Importações Mundiais – 1980 – 2005  

Exportações Brasileiras Câmbio Real Importações Mundiais

(Média 1996 = 100) (US$ bilhões) 1/

Preço Var. Quantum Var. Var. Var.

1980 93,6 45,1 99,7 217,4
1981 90,2 -3,6% 54,1 20,0% 85,6 -14,1% 215,2 -1,0%
1982 85,7 -5,0% 49,3 -8,9% 77,4 -9,6% 210,4 -2,3%
1983 81,4 -5,0% 56,3 14,2% 99,2 28,2% 203,5 -3,3%
1984 84,2 3,4% 67,1 19,2% 107,9 8,8% 221,5 8,8%
1985 78,3 -7,0% 68,6 2,2% 112,4 4,2% 229,2 3,5%
1986 81,1 3,6% 57,7 -15,9% 114,2 1,6% 245,6 7,2%
1987 81,3 0,2% 67,6 17,2% 109,3 -4,3% 264,2 7,6%
1988 90,5 11,3% 78,2 15,7% 107,3 -1,8% 294,1 11,3%
1989 92,6 2,3% 77,8 -0,5% 83,9 -21,8% 313,1 6,4%
1990 90,6 -2,2% 72,7 -6,6% 70,1 -16,4% 329,3 5,2%
1991 88,9 -1,9% 74,5 2,5% 81,8 16,7% 346,9 5,3%
1992 86,0 -3,3% 87,2 17,0% 91,1 11,4% 365,8 5,5%
1993 79,5 -7,6% 101,6 16,5% 85,7 -5,9% 380,5 4,0%
1994 88,0 10,7% 103,7 2,1% 80,7 -5,8% 418,7 10,0%
1995 100,0 13,6% 97,4 -6,1% 73,7 -8,7% 454,6 8,6%
1996 100,0 0,0% 100,0 2,7% 70,9 -3,8% 481,5 5,9%
1997 100,7 0,7% 110,2 10,2% 70,9 0,0% 526,6 9,4%
1998 93,9 -6,8% 114,0 3,4% 72,3 2,0% 555,2 5,4%
1999 81,9 -12,8% 122,8 7,7% 106,1 46,7% 587,9 5,9%
2000 84,6 3,3% 136,4 11,1% 100,0 -5,7% 665,1 13,1%
2001 81,6 -3,5% 149,4 9,5% 118,7 18,7% 664,2 -0,1%
2002 77,9 -4,5% 162,3 8,6% 125,4 5,6% 693,0 4,3%
2003 81,5 4,6% 187,8 15,7% 125,0 -0,3% 738,7 6,6%
2004 90,3 10,8% 223,8 19,2% 123,8 -1,0% 821,1 11,2%
2005 101,3 12,2% 244,7 9,3% 104,9 -15,3% 850,5 3,6%

Memo:
1981-1989 -0,1% 6,3% -1,9% 4,1%
1990-1993 -3,8% 6,9% 0,6% 5,0%
1994-1998 3,4% 2,3% -3,3% 7,8%
1999-2001 -4,6% 9,4% 18,0% 6,2%
1999-2005 1,1% 11,5% 5,4% 6,3%
2001-2005 3,7% 12,4% 0,9% 5,1%
2002-2005 5,6% 13,1% -3,1% 6,4%
2003-2005 9,1% 14,7% -5,8% 7,1%
1981-1998 0,0% 5,3% -1,8% 5,3%
1981-2005 0,3% 7,0% 0,2% 5,6%

1/ Média mensal a preços constantes de Jun/05

(Média 2000 = 100)

 
Fonte: Funcex, IPEA e IFS (International Financial Statistics) 

 

Parte da explicação para este comportamento favorável das exportações nos anos recentes está 

na variação do câmbio real, que será analisada posteriormente, nos preços das exportações e 

no crescimento do comércio mundial17. Como se pode notar, os preços das exportações 

brasileiras nos últimos anos foram mais favoráveis do que no passado, com um aumento 
                                                 
17 O comércio mundial, mais precisamente as importações mundiais a preços constantes, é nossa proxy para a 
renda mundial.  
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médio de 1,1% ao ano no período pós-flutuação, comparado a uma variação média de 0,3% 

ao ano para todo o período.  Em particular, para o período de maior robustez do saldo 

comercial brasileiro, entre 2003 e 2005, o preço médio das exportações aumentou 9,1%, o que 

é bastante expressivo. Finalmente, comparando nossos dois períodos de análise note que o 

quantum de exportações cresceu 5,3% ao ano entre 1981-1998 e 11,5% ao ano entre 1999-

2005, ao passo que os preços de exportação ficaram estáveis no primeiro período e subiram 

1,1% no segundo período. 

 

Este aumento no preço das exportações brasileiras está diretamente associado ao maior 

crescimento mundial do período, em particular por conta da forte demanda chinesa. Note que 

o crescimento das importações mundiais entre 2003 e 2005 foi de 7,1% ao ano, inferior 

apenas ao período 1994-1998, mas superior em 1,5 p.p. à média do período sob análise. Note 

também que após a mudança de regime cambial, o país esteve diante de um crescimento da 

demanda mundial da ordem de 6,3% ao ano, o que é  1,0 p.p. acima da média 1981-1998. 

 

Dois pontos ainda restam na análise das exportações brasileiras: a composição da pauta de 

exportações e o destino das exportações. Em relação à pauta de exportações (Gráfico 7), note 

que, de 1980 para 2005 houve mudança na sua composição, em particular no que diz respeito 

à perda de participação dos produtos básicos e ao ganho de importância dos produtos 

manufaturados. As exportações de produtos básicos caíram de 43% em 1980 para 30% em 

2005, ao passo que as de manufaturados se elevaram de 45% àquela época para 56% hoje. As 

exportações de semimanufaturados ficaram praticamente estáveis neste período. Dentre os 

produtos básicos destacaram-se, em 2005, as exportações de soja e farelos (6,7%), minérios 

de ferro (6,2%), carnes (5,9%), petróleo (3,5%) e café (2,1%). Dentre estes produtos, 

destaque-se que em 1998 a exportação de petróleo era praticamente nula e a do complexo 

carnes, de 2,3%. Dentre os semimanufaturados destacam-se açúcar (2,0%), ferro e aço (1,9%), 

celulose (1,7%) e ferro fundido (1,5%). Finalmente, dentro dos manufaturados, destacam-se 

automóveis (3,7%), aviões (2,7%) e celulares (2,3%). Carros, caminhões, motores e peças 

para veículos perfazem cerca de 9,2% da pauta. 
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Gráfico 7 : Composição das Exportações Brasileiras de Bens (%) Sobre o Total 

Fonte: Funcex – 1980 – 2005 
 

Como se pode notar na tabela 5, no tocante à dinâmica de preços e quantidades das 

exportações por fator agregado, observamos um quadro muito favorável para os preços dos 

produtos básicos no período recente, com aumento médio de 14,3% entre 2003 e 2005, 

comparado a um decréscimo médio de 0,3% ao ano entre 1981 e 2005. O quantum de 

exportação de básicos após a flutuação também se elevou sobremaneira, atingindo um 

crescimento médio anual de 13,9% contra 3,4% para o período precedente. Este desempenho 

do quantum e dos preços dos produtos básicos brasileiros está diretamente associado ao 

crescimento da renda mundial e, com ênfase, ao crescimento da China. 

 

O quantum de manufaturados também cresceu mais no período pós-flutuação do que no 

período anterior, tendo dobrado sua taxa média anual de crescimento, passando de 5,8% entre 

1981 e 1998 para 12,0% entre 1999 e 2005. Os semimanufaturados, por sua vez, não 

registram variações significativas nos sub-períodos selecionados. 
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Tabela 5: Preço e Quantum das Exportações Brasileiras por Fator Agregado (Média 1996=100) 1980 - 
2005 

Básicos Semi-Manufaturados Manufaturados
Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var.

1980 105,9 65,8 107,3 26,2 82,6 41,4
1981 94,8 -10,5% 77,2 17,4% 96,2 -10,4% 26,3 0,5% 85,4 3,4% 52,7 27,3%
1982 90,5 -4,5% 74,7 -3,3% 81,5 -15,3% 21,1 -20,0% 83,0 -2,9% 46,8-11,2%
1983 89,3 -1,4% 78,5 5,0% 77,4 -5,1% 27,6 31,0% 76,6 -7,7% 55,8 19,1%
1984 90,2 1,0% 79,2 1,0% 92,9 20,1% 37,0 34,2% 78,6 2,6% 73,0 30,8%
1985 79,7 -11,6% 87,9 11,0% 83,7 -9,8% 39,4 6,5% 75,8 -3,6% 70,3 -3,6%
1986 99,2 24,4% 60,3 -31,5% 79,9 -4,5% 37,3 -5,4% 71,7 -5,4% 65,6 -6,8%
1987 82,8 -16,5% 79,5 32,0% 87,6 9,6% 43,4 16,3% 78,5 9,5% 71,7 9,3%
1988 91,3 10,2% 84,7 6,4% 107,5 22,7% 54,5 25,6% 85,7 9,3% 84,8 18,3%
1989 89,8 -1,6% 87,3 3,1% 110,5 2,9% 62,9 15,4% 88,4 3,1% 79,9 -5,8%
1990 81,7 -9,0% 87,9 0,7% 97,3 -12,0% 62,9 -0,1% 92,6 4,8% 69,6 -12,9%
1991 83,0 1,6% 86,4 -1,7% 88,7 -8,8% 63,3 0,7% 90,9 -1,8% 74,0 6,3%
1992 78,9 -5,0% 91,9 6,3% 85,4 -3,8% 80,6 27,4% 88,9 -2,2% 88,4 19,5%
1993 76,8 -2,6% 100,1 8,9% 81,0 -5,2% 80,5 -0,1% 80,2 -9,8% 110,7 25,2%
1994 88,3 14,9% 102,8 2,8% 92,8 14,7% 88,9 10,3% 86,3 7,6% 109,6 -1,1%
1995 92,3 4,5% 97,6 -5,1% 114,9 23,8% 95,3 7,2% 99,4 15,2% 97,5 -11,1%
1996 100,0 8,4% 100,0 2,5% 100,0 -13,0% 100,0 5,0% 100,0 0,6% 100,0 2,6%
1997 108,0 8,0% 112,6 12,6% 98,5 -1,5% 99,9 -0,1% 97,8 -2,2% 113,013,0%
1998 90,7 -16,1% 120,2 6,7% 91,0 -7,7% 103,8 3,9% 96,5 -1,4% 115,22,0%
1999 76,1 -16,1% 130,7 8,7% 76,6 -15,8% 121,0 16,6% 86,2 -10,7% 120,1 4,2%
2000 74,5 -2,0% 141,6 8,4% 87,7 14,4% 112,6 -6,9% 87,0 1,0% 141,5 17,9%
2001 68,3 -8,4% 188,9 33,3% 78,5 -10,5% 122,0 8,3% 86,9 -0,2% 143,4 1,3%
2002 65,5 -4,1% 217,6 15,2% 74,9 -4,5% 139,0 14,0% 82,9 -4,6% 150,8 5,2%
2003 72,3 10,5% 246,2 13,1% 83,4 11,3% 152,5 9,7% 82,4 -0,6% 182,320,9%
2004 85,6 18,3% 280,1 13,8% 95,5 14,5% 163,4 7,2% 87,2 5,9% 229,8 26,1%
2005 97,8 14,2% 298,5 6,6% 106,8 11,8% 173,6 6,3% 96,7 10,9% 255,111,0%

Memo:
1981-1989 -1,8% 3,2% 0,3% 10,2% 0,8% 7,6%
1990-1993 -3,8% 3,5% -7,5% 6,4% -2,4% 8,5%
1994-1998 3,4% 3,7% 2,4% 5,2% 3,8% 0,8%
1999-2001 -9,0% 16,3% -4,8% 5,5% -3,4% 7,6%
1999-2005 1,1% 13,9% 2,3% 7,6% 0,0% 12,0%
2001-2005 5,6% 16,1% 4,0% 9,0% 2,1% 12,5%
2002-2005 9,4% 12,1% 8,0% 9,2% 2,7% 15,5%
2003-2005 14,3% 11,1% 12,5% 7,7% 5,3% 19,1%
1981-1998 -0,9% 3,4% -0,9% 7,9% 0,9% 5,8%
1981-2005 -0,3% 6,2% 0,0% 7,9% 0,6% 7,5% 

Fonte: Funcex 

 

Em relação aos destinos das exportações brasileiras, a tabela 6 traz a participação de 20 países 

no total das exportações. De um modo geral, esta participação oscilou entre 70% e 80%, tendo 

declinado, desde 2000. Este é um bom sinal para as exportações brasileiras, à medida que 

representa aumento da diversificação de destinos. A dinâmica dos principais parceiros foi 

marcada pelo acordo do Mercosul, que fez elevar sobremaneira as exportações para os países 

do grupo. Em particular para a Argentina, as exportações passaram de 2,1% antes do acordo 



 25 

para 13,7% no auge das transações, tendo declinado sua participação como destino das 

exportações brasileiras por conta do arrefecimento dos avanços no bloco comercial e da crise 

naquele país, chegando, inclusive, a perder o posto de segundo principal parceiro brasileiro 

para a China e Alemanha em 2002, voltando a se recuperar no ano seguinte. A China, 

destaque-se, passou a ganhar participação de forma importante nos últimos seis anos, 

passando de cerca de 1,4% do total para 5,8% em 2005. Países árabes e africanos também 

passaram a ganhar importância na pauta de exportações brasileiras, na direção apontada 

anteriormente de maior diversificação comercial. 

 

Tabela 6: Principais Países de Destino das Exportações Brasileiras – 1989 – 2005 

América Latina 1/ Argentina Europa 2/ Alemanha América do Norte 3/ EUA Ásia 4/ China Japão Amostra 20 países

1989 8,0% 2,1% 27,7% 4,6% 25,6% 23,0% 12,1% 1,8% 6,7% 73,4%
1990 8,2% 2,1% 30,0% 5,7% 25,8% 24,2% 12,7% 1,2% 7,5% 76,7%
1991 13,1% 4,7% 29,4% 6,6% 21,1% 19,6% 13,8% 0,7% 8,1% 77,3%
1992 18,4% 8,5% 27,8% 5,8% 20,5% 19,4% 11,7% 1,3% 6,4% 78,3%
1993 20,5% 9,5% 24,4% 4,7% 21,6% 20,4% 11,8% 2,0% 6,0% 78,3%
1994 19,0% 9,5% 25,2% 4,7% 21,4% 20,2% 11,1% 1,9% 5,9% 76,6%
1995 17,9% 8,7% 25,0% 4,6% 19,7% 18,7% 12,8% 2,6% 6,7% 75,4%
1996 19,9% 10,8% 24,6% 4,4% 20,3% 19,2% 12,2% 2,3% 6,4% 77,0%
1997 22,3% 12,8% 25,0% 4,9% 18,6% 17,5% 11,0% 2,1% 5,8% 76,9%
1998 22,7% 13,2% 26,4% 5,9% 20,1% 19,0% 8,6% 1,8% 4,3% 77,8%
1999 19,3% 11,2% 26,3% 5,3% 23,3% 22,2% 8,9% 1,4% 4,6% 77,8%
2000 20,8% 11,3% 24,6% 4,6% 25,0% 23,9% 9,0% 2,0% 4,5% 79,4%
2001 18,3% 8,6% 23,0% 4,3% 25,3% 24,4% 9,3% 3,3% 3,4% 75,9%
2002 13,1% 3,9% 22,9% 4,2% 26,7% 25,4% 10,6% 4,2% 3,5% 73,4%
2003 14,9% 6,2% 22,6% 4,3% 24,2% 22,8% 12,9% 6,2% 3,2% 74,7%
2004 17,5% 7,6% 21,8% 4,2% 22,0% 20,8% 11,6% 5,6% 2,9% 73,0%
2005 18,3% 8,4% 19,4% 4,2% 20,6% 19,0% 11,8% 5,8% 2,9% 70,1%

1/ Argentina, Chile, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
2/ Bélgica, Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Reino Unido.
3/ EUA e Canadá.
4/ China, Coréia, Hong Kong, Japão e Taiwan.  

Fonte: Secex 

 

Assim, o que cabe dizer é que após a flutuação cambial de 1999 houve aumento no quantum 

exportado de um modo geral. A análise dos dados sugere que este aumento esteve associado à 

depreciação cambial, ao aumento de preços externos e ao aumento da renda. Diversos fatores 

específicos afetaram esta dinâmica, como a maior competitividade do agronegócio brasileiro, 

crises em setores específicos mundo afora (carnes, aço), efeitos defasados dos investimentos 

em exploração de petróleo e derivados, aumento da participação da China no comércio 

mundial etc. Mas, grosso modo, a leitura é que, diante do regime flutuante, estando a taxa de 

câmbio mais rapidamente no “lugar certo”, aqui entendido como aquele que se dá pelas forças 

da demanda e da oferta de divisas e pelas expectativas em relação ao país, as exportações 

brasileiras podem ser mais competitivas, de um modo geral. A apreciação cambial dos últimos 

dois anos tem sido compensada, em boa medida, pelo aumento dos preços e da renda mundial. 
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2.3.2 Importações de bens 

Do lado das importações, o quantum registrou queda expressiva de 15,2% em 1999, 

contribuindo para a hipótese de que a mudança de regime cambial afetou sobremaneira a 

dinâmica da conta comercial brasileira. Como se pode notar na tabela 7, as comparações entre 

sub-períodos sugerem ter havido alguma mudança após a flutuação cambial, dado que o 

quantum médio de importações cresceu à taxa de 0,6% ao ano entre 1999-2005 e este crescia 

à taxa média anual de 6,8% antes da flutuação cambial. Os preços das importações, que 

registraram declínio médio de 1,5% entre 1981 e 1998, passaram a registrar aumento médio 

de 2,9% após a flutuação cambial. Isto representa um delta desfavorável de preços ao 

aumento de quantum das importações da ordem de 4,5 p.p18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Registre-se, entretanto, que este aumento médio dos preços das importações está contaminado pelos preços 
dos combustíveis, que subiram 20,8% no período e à elevação dos preços dos bens intermediários, com alta 
média de 1,3% e peso de mais de 60% na pauta de importações. 
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Tabela 7: Preço e Quantum das Importações, Câmbio Real, PIB Real e Produção Industrial Real – 1980 – 
2005 

Importações Brasileiras Câmbio Real PIB Real Prod. Industrial Real
(Média 1996 = 100) (Média 2000 =100)

Preço Var. Quantum Var. Var. Var. Var.

1980 117,2 36,7 99,7 9,2%
1981 128,2 9,4% 32,3 -12,0% 85,6 -14,1% -4,2% -10,2%
1982 125,3 -2,3% 29,0 -10,2% 77,4 -9,6% 0,8% 0,0%
1983 120,3 -4,0% 24,0 -17,2% 99,2 28,2% -2,9% -5,2%
1984 117,4 -2,4% 22,2 -7,5% 107,9 8,8% 5,4% 7,1%
1985 113,9 -3,0% 21,7 -2,3% 112,4 4,2% 7,9% 8,5%
1986 92,8 -18,5% 28,4 30,9% 114,2 1,6% 7,5% 10,9%
1987 104,3 12,4% 27,1 -4,6% 109,3 -4,3% 3,5% 0,9%
1988 107,6 3,2% 25,4 -6,3% 107,3 -1,8% -0,1% -3,2%
1989 115,5 7,3% 29,7 16,9% 83,9 -21,8% 3,2% 2,9%
1990 124,9 8,1% 31,0 4,4% 70,1 -16,4% -4,3% -8,9%
1991 115,8 -7,3% 34,1 10,0% 81,8 16,7% 1,0% -2,6%
1992 109,9 -5,1% 35,1 2,9% 91,1 11,4% -0,5% -3,7%
1993 100,4 -8,6% 47,1 34,2% 85,7 -5,9% 4,9% 7,5%
1994 97,3 -3,1% 63,7 35,2% 80,7 -5,8% 5,9% 7,6%
1995 99,5 2,3% 94,1 47,7% 73,7 -8,7% 4,2% 1,8%
1996 100,0 0,5% 100,0 6,3% 70,9 -3,8% 2,7% 1,7%
1997 94,9 -5,1% 118,2 18,2% 70,9 0,0% 3,3% 3,9%
1998 89,9 -5,3% 120,4 1,9% 72,3 2,0% 0,1% -2,0%
1999 90,4 0,6% 102,1 -15,2% 106,1 46,7% 0,8% -0,7%
2000 90,6 0,2% 115,4 13,0% 100,0 -5,7% 4,4% 6,6%
2001 87,7 -3,2% 118,9 3,0% 118,7 18,7% 1,3% 1,6%
2002 84,8 -3,3% 104,4 -12,2% 125,4 5,6% 1,9% 2,7%
2003 90,0 6,1% 100,5 -3,7% 125,0 -0,3% 0,5% 0,1%
2004 99,1 10,1% 118,7 18,1% 123,8 -1,0% 4,9% 8,3%
2005 110,2 11,2% 125,2 5,5% 104,9 -15,3% 2,3% 3,1%

Memo:
1981-1989 -0,2% -2,3% -1,9% 2,3% 1,1%
1990-1993 -3,4% 12,2% 0,6% 0,2% -2,1%
1994-1998 -2,2% 20,7% -3,3% 3,2% 2,6%
1999-2001 -0,8% -0,4% 18,0% 2,2% 2,5%
1999-2005 2,9% 0,6% 5,4% 2,3% 3,1%
2001-2005 4,0% 1,6% 0,9% 2,2% 3,1%
2002-2005 5,9% 1,3% -3,1% 2,4% 3,5%
2003-2005 9,1% 6,3% -5,8% 2,6% 3,8%
1981-1998 -1,5% 6,8% -1,8% 2,1% 0,8%
1981-2005 -0,2% 5,0% 0,2% 2,1% 1,4%

 
Fonte: Funcex, IBGE, IPEA 

 

Vale ressaltar, entretanto, que o quantum médio de importações vem crescendo à taxa de 

6,3% na média 2004-2005, o que é quase o mesmo crescimento do período 1981-1998. Este 

maior crescimento está associado, possivelmente, à dinâmica do câmbio real, que vem 

registrando apreciação nos últimos anos e a um crescimento da produção industrial 
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marginalmente mais forte, apesar da alta nos preços. A dinâmica das importações também foi 

afetada pela tributação de PIS e Cofins19 do início de 2004 que as encareceu.  

 

Dois fatos ficam marcantes nos dados das importações brasileiras. O primeiro deles é o 

crescimento médio do quantum após a abertura comercial do início dos 90, fazendo com que 

as importações passassem de um decréscimo médio de 2,3% entre 1981 e 1989 para um 

aumento médio de 12,2% entre 1990 e 1993. No período seguinte à abertura comercial, o 

regime de câmbio apreciado e as privatizações no país elevaram o quantum médio de 

importações, passando para 20,7% entre 1994 e 1998. Para o período pós-flutuação cambial, 

houve queda no quantum de importações nos anos de 1999, 2002 e 2003, por conta da 

desaceleração da atividade doméstica, movimentos bruscos de câmbio real, ou ainda elevação 

nos preços das importações.  

 

O segundo fato diz respeito às alterações da pauta de importações ao longo do período em 

questão. Do lado da composição das importações, destaque-se a perda de importância da 

importação de petróleo, que será tratada a seguir, entre 1980 e 2005. Ganharam relevância as 

importações de bens intermediários (gráfico 8), que passaram de cerca de 38% no início da 

década de 80 para cerca de 62% no período recente, e as importações de bens duráveis. 
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Gráfico 8 : Composição das Importações Brasileiras de Bens  % Sobre o Total 

Fonte: Funcex – 1980 – 2005 
 

Os duráveis, por exemplo, devem ser mais sensíveis ao câmbio, pois passaram de cerca de 1% 

da pauta de importações no início da década de 80 para 9% em 1995, quando houve a fixação 

                                                 
19 Conforme Lei nº 10.865/04 (MP nº 164/04) de 29/01/2004. 



 29 

do câmbio e a abertura comercial. Já no ano seguinte, medidas restritivas, em particular para a 

importação de automóveis, fizeram a participação destes bens cair para entre 5% e 7% da 

pauta. Nos anos recentes, entretanto, a parcela voltou a ser de apenas 2%, provavelmente 

associada à depreciação cambial. Os bens de capital, em geral associados aos ciclos de 

investimentos na economia, tiveram seu auge durante o período de privatizações e de câmbio 

administrado, passando de uma média de 11% na década de 80 para 22% em 1998, retornando 

para a faixa dos 13-14% nos anos recentes. 

 

Do ponto de vista da dinâmica de preços e quantidades por categorias de uso (tabela 8), 

destaque-se a queda generalizada em todas as categorias em 2002 e, à exceção de 

intermediários, também em 2003, anos de forte depreciação e volatilidade cambial por conta 

das incertezas diante do ano eleitoral, no caso de 2002, e de desaceleração do crescimento 

doméstico, em 2003.  Por outro lado, nos anos de 2004 e 2005 verificou-se uma forte 

recuperação das importações em todas as categorias, à exceção de combustíveis em 2005, que 

registraram queda. Note também que, nos sub-períodos de nossa análise houve, em todas as 

categorias, uma forte redução na taxa média de crescimento do quantum importado entre 

1981-1998 e 1999-2005, e, em geral, à exceção de intermediários e combustíveis, com preços 

mais favoráveis no segundo do que no primeiro período, o que talvez tenha compensado parte 

do efeito negativo da depreciação cambial.  

 

O principal destaque talvez seja a categoria de bens duráveis, que crescia à taxa média de 

21,3% ao ano entre 1981-1998 e passou a registrar decréscimo médio de 8,9% ao ano entre 

1999-2005. Já os bens intermediários, que são insumos para a matriz industrial brasileira para 

a produção de bens domésticos ou para exportação, mostraram certa rigidez à mudança do 

regime cambial. O crescimento médio antes da flutuação era de 6,8% e passou a ser de 4,3%, 

mas registre-se que os preços médios das importações de intermediários ficaram mais caros 

neste segundo período, o que talvez justifique parte desta queda na importação média. 

Possivelmente, esta rigidez está associada à própria matriz industrial brasileira, naquilo que 

tange aos seus requerimentos de insumos importados. 

 

Dentre os principais produtos da pauta de importações brasileira, notamos certa 

diversificação, à exceção de petróleo. Talvez o que mais chame atenção seja a associação das 

importações aos ciclos da economia brasileira, como a importação de produtos de telefonia, 

por conta das metas de universalização colocadas à época da privatização. A importação de 
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componentes ligados à telefonia passou de 1,8% da pauta em 1999 para 0% em 2005. Além 

disso, nota-se um aumento da importação de geradores por conta do racionamento energético 

em 2001, tal que a importação destes equipamentos passou de 1,4% em 1998 para 2,7% em 

2001 e 3,6% em 2002, voltando para 1,0% em 2005. Outra característica da pauta de 

importações são as compras externas com possível destino para exportação, como se nota a 

partir da importação de equipamentos para celulares, aviões, automóveis, entre outros, e 

componentes ligados a um maior conteúdo tecnológico.  

 

Tabela 8: Preço e Quantum das Importações Brasileiras por Categorias de Uso (Média 1996=100) 1980 - 
2005 

Bens de Capital Bens Duráveis Bens Não Duráveis Bens Intermediários Combustíveis
Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var. Preço Var. Qtde. Var.

1980 73,4 35,1 77,1 4,3 110,4 11,2 91,5 38,0 115,9 132,8
1981 76,3 4,0% 28,3 -19,2% 77,0 -0,2% 4,2 -3,8% 114,5 3,7% 7,6 -31,8% 94,2 3,0% 31,5 -16,9% 134,7 16,2% 127,6 -3,9%
1982 81,5 6,7% 21,8 -22,9% 76,8 -0,2% 4,1 -2,4% 112,5 -1,8% 7,4 -2,8% 93,3 -1,0% 26,5 -16,1% 128,4 -4,7% 123,2 -3,5%
1983 89,2 9,5% 14,8 -32,4% 90,1 17,4% 2,2 -45,3% 98,3 -12,6% 7,6 2,0% 96,2 3,2% 20,2 -23,6% 115,3 -10,2% 110,9 -10,0%
1984 89,4 0,3% 11,9 -19,7% 93,8 4,0% 1,7 -23,6% 82,7 -15,8% 5,7 -24,8% 94,2 -2,1% 21,5 6,3% 111,9 -2,9% 96,0 -13,4%
1985 91,0 1,7% 11,9 0,1% 93,0 -0,8% 3,4 100,0% 78,7 -4,8% 8,3 45,3%91,4 -3,0% 23,1 7,5% 108,0 -3,5% 82,5 -14,1%
1986 101,9 12,1% 14,2 19,5% 102,6 10,3% 4,7 37,0% 94,9 20,5% 27,8 235,4% 93,4 2,3% 30,3 31,4% 51,3 -52,5% 92,8 12,5%
1987 120,8 18,5% 16,2 14,3% 108,4 5,7% 3,3 -29,9% 100,9 6,4% 14,1 -49,1% 97,4 4,3% 29,5 -2,8% 67,0 30,5% 96,6 4,1%
1988 119,0 -1,5% 16,4 0,9% 106,5 -1,8% 4,1 24,0% 103,1 2,2% 9,4 -33,6% 113,3 16,3% 26,6 -9,6% 54,4 -18,8% 101,4 5,0%
1989 126,5 6,4% 17,9 9,4% 120,3 12,9% 6,0 48,1% 121,1 17,5% 21,6 130,3% 117,7 3,8% 31,9 19,8% 62,0 14,1% 95,5 -5,9%
1990 137,9 9,0% 20,8 16,5% 129,0 7,3% 6,9 14,2% 114,9 -5,1% 24,8 14,7% 119,8 1,8% 32,6 2,1% 81,6 31,5% 95,5 0,0%
1991 127,4 -7,6% 24,8 18,8% 94,8 -26,5% 13,4 96,0% 109,8 -4,5% 29,3 18,1% 114,0 -4,8% 35,5 9,0% 100,0 22,6% 68,0 -28,8%
1992 123,2 -3,3% 26,7 7,8% 99,0 4,4% 17,7 32,0% 107,2 -2,4% 19,7 -32,6% 110,3 -3,3% 36,7 3,4% 88,0 -12,1% 74,1 9,0%
1993 114,4 -7,2% 33,3 24,8% 95,7 -3,3% 39,6 123,4% 104,4 -2,6% 27,1 37,3% 102,2 -7,3% 49,5 34,8% 76,5 -13,0% 92,0 24,1%
1994 105,9 -7,4% 50,0 50,1% 93,2 -2,6% 81,8 106,6% 102,0 -2,3% 46,9 73,0% 99,7 -2,5% 65,8 32,8% 75,7 -1,1% 91,3 -0,8%
1995 96,4 -9,0% 90,4 80,7% 93,6 0,4% 169,6 107,4% 100,5 -1,4% 93,399,2% 104,5 4,8% 88,8 35,0% 86,1 13,8% 94,4 3,4%
1996 100,0 3,7% 100,0 10,6% 100,0 6,8% 100,0 -41,0% 100,0 -0,5% 100,0 7,1% 100,0 -4,3% 100,0 12,6% 100,0 16,1% 100,0 6,0%
1997 90,7 -9,3% 135,7 35,7% 96,9 -3,1% 146,8 46,8% 98,4 -1,6% 107,8 7,8% 93,9 -6,1% 117,4 17,4% 103,8 3,8% 92,4 -7,6%
1998 91,0 0,4% 131,7 -2,9% 99,8 3,0% 140,5 -4,3% 100,9 2,5% 108,3 0,4% 89,3 -4,8% 123,2 5,0% 70,7 -31,9% 94,5 2,3%
1999 92,9 2,0% 104,5 -20,6% 97,5 -2,3% 70,7 -49,7% 96,2 -4,6% 83,8-22,6% 87,9 -1,6% 112,9 -8,4% 85,2 20,6% 87,5 -7,5%
2000 86,3 -7,1% 107,8 3,1% 92,4 -5,3% 74,6 5,5% 86,1 -10,6% 84,6 1,0% 82,3 -6,4% 140,5 24,5% 147,8 73,5% 80,1 -8,4%
2001 83,6 -3,2% 125,1 16,0% 96,1 4,1% 76,0 1,9% 80,2 -6,8% 83,0 -1,9% 81,1 -1,4% 140,1 -0,3% 131,6 -10,9% 82,7 3,2%
2002 81,3 -2,7% 102,4 -18,1% 88,6 -7,8% 51,3 -32,5% 74,4 -7,2% 81,6 -1,7% 79,5 -2,0% 124,1 -11,5% 123,4 -6,2% 77,7 -6,0%
2003 81,3 0,0% 84,5 -17,5% 91,8 3,6% 42,2 -17,7% 76,7 3,0% 78,8 -3,5% 83,6 5,1% 128,7 3,7% 149,9 21,4% 66,6 -14,3%
2004 79,3 -2,5% 93,1 10,2% 88,2 -3,9% 54,0 27,9% 81,9 6,8% 84,8 7,7% 91,3 9,3% 155,7 21,0% 196,2 30,9% 78,5 17,9%
2005 84,2 6,2% 113,1 21,4% 90,0 2,0% 73,2 35,7% 89,5 9,2% 92,9 9,5%98,0 7,3% 165,0 6,0% 265,4 35,3% 68,6 -12,6%

Memo:
1981-1989 6,2% -7,2% 5,1% 3,7% 1,0% 7,6% 2,8% -1,9% -6,7% -3,6%
1990-1993 -2,5% 16,8% -5,6% 60,3% -3,6% 5,8% -3,5% 11,6% 5,4% -0,9%
1994-1998 -4,5% 31,6% 0,8% 28,8% -0,7% 31,9% -2,7% 20,0% -1,6% 0,5%
1999-2001 -2,8% -1,7% -1,2% -18,5% -7,3% -8,5% -3,2% 4,4% 23,0% -4,4%
1999-2005 -1,1% -2,2% -1,5% -8,9% -1,7% -2,2% 1,3% 4,3% 20,8% -4,5%
2001-2005 -0,5% 1,0% -0,5% -0,4% 0,8% 1,9% 3,6% 3,3% 12,4% -3,0%
2002-2005 0,2% -2,5% -1,6% -0,9% 2,8% 2,9% 4,8% 4,2% 19,2% -4,5%
2003-2005 1,2% 3,4% 0,5% 12,6% 6,3% 4,4% 7,2% 10,0% 29,1% -4,1%
1981-1998 1,2% 7,6% 1,4% 21,3% -0,5% 13,4% -0,1% 6,8% -2,7% -1,9%
1981-2005 0,6% 4,8% 0,6% 12,0% -0,8% 8,8% 0,3% 6,1% 3,4% -2,6% 

Fonte: Funcex 

 

Do lado da origem das importações brasileiras houve um movimento muito semelhante àquele 

observado nas exportações, como os ciclos do Mercosul e da Argentina, a participação da 

China e a maior diversificação de parceiros, tal que este ponto não requer análise adicional 

(tabela 9). 
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Tabela 9: Principais Países de Origem das Importações Brasileiras – 1989 – 2005 

América Latina 1/ Argentina Europa 2/ Alemanha América do Norte 3/ EUA Ásia 4/ China Japão Amostra 20 países

1989 17,1% 6,8% 19,8% 8,7% 23,1% 20,4% 9,4% 0,7% 7,6% 69,4%
1990 16,2% 6,8% 20,1% 8,9% 22,2% 20,1% 9,2% 0,8% 7,2% 67,8%
1991 16,4% 7,6% 21,1% 8,8% 24,9% 22,3% 9,1% 0,6% 6,8% 71,5%
1992 16,8% 8,4% 21,1% 9,2% 24,5% 22,1% 9,2% 0,6% 7,0% 71,5%
1993 17,9% 10,8% 20,8% 8,9% 22,8% 20,0% 11,9% 1,2% 7,6% 73,4%
1994 18,3% 11,1% 24,4% 10,3% 22,7% 20,2% 12,6% 1,4% 7,3% 78,0%
1995 19,2% 11,2% 24,6% 9,6% 23,3% 21,1% 13,7% 2,1% 6,6% 80,7%
1996 20,9% 12,8% 23,3% 9,1% 24,5% 22,2% 11,5% 2,1% 5,2% 80,2%
1997 21,2% 13,4% 23,1% 8,3% 25,3% 22,9% 12,2% 2,0% 5,9% 81,8%
1998 20,7% 13,9% 25,2% 9,1% 25,7% 23,4% 11,0% 1,8% 5,7% 82,6%
1999 18,3% 11,8% 26,0% 9,6% 25,8% 23,8% 10,7% 1,8% 5,2% 80,7%
2000 19,4% 12,3% 21,7% 7,9% 25,0% 23,0% 12,2% 2,2% 5,3% 78,2%
2001 16,8% 11,2% 22,8% 8,7% 24,9% 23,2% 12,7% 2,4% 5,5% 77,1%
2002 15,8% 10,0% 23,9% 9,3% 23,3% 21,8% 12,6% 3,3% 5,0% 75,7%
2003 15,1% 9,7% 22,6% 8,7% 21,4% 19,8% 13,8% 4,4% 5,2% 72,9%
2004 13,8% 8,9% 21,0% 8,1% 19,4% 18,1% 15,3% 5,9% 4,6% 69,6%
2005 13,4% 8,5% 20,6% 8,4% 18,6% 17,2% 17,4% 7,3% 4,6% 70,0%

1/ Argentina, Chile, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
2/ Bélgica, Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Reino Unido.
3/ EUA e Canadá.
4/ China, Coréia, Hong Kong, Japão e Taiwan.  
Fonte: Secex 

 

2.3.3 Balança de petróleo e derivados 

Um ponto que merece uma análise mais detalhada é a balança de petróleo e derivados. Apesar 

de já termos mencionado nos parágrafos anteriores a importância desta commodity na pauta 

do comércio exterior brasileiro, vale destacar que nossas estimativas serão feitas excluindo-se 

da balança de bens e serviços não fatores as exportações e importações de petróleo e 

derivados. Mais à frente serão detalhadas as estimações, mas, preliminarmente, o fato é que a 

inclusão dos dados relativos à balança de petróleo conferia uma maior rigidez às estimações20, 

o que nos parecia inadequado para captar a sensibilidade das contas externas às variáveis 

relevantes, bem como diversos estudos sobre o tema procederam desta forma21. Esta decisão 

também foi tomada por conta da perda de importância desta variável para o saldo brasileiro, 

dada a quase auto-suficiência de petróleo do país nos últimos anos. Assim, mais 

recentemente, esta não é uma variável chave para entendermos a dinâmica das contas externas 

brasileiras, como era no passado. 

 

                                                 
20 Do ponto de vista da estrutura das importações brasileiras, será visto à frente que estas chegaram a representar 
mais de 50% do total das importações. Dado a característica da importação deste insumo, com regras distintas 
dos demais produtos e da baixa ausência de insumos alternativos, esta variável conferia alguma rigidez à pauta 
de importações, o que sugere que os demais itens devem ser mais sensíveis à renda e aos preços. No longo prazo, 
mesmo com a substituição do petróleo por fontes alternativas de combustível por conta da alta dos preços, havia 
uma certa insensibilidade desta commodity aos preços relativos. Logo, preferimos também excluí-la. Ademais, as 
estimações das importações com petróleo mostraram propriedades estatísticas piores.  
21 Abreu e Horta (1982), Dib (1983), Abreu (1987), Issler e Gazel (1989), Silva (1990), Portugal (1992), Castro e 
Cavalcanti (1997), Azevedo e Portugal (1998). 
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Este fato era, sem dúvida, muito importante na década de 80 devido à elevada participação de 

petróleo e derivados na pauta de importações. Ainda que hoje em dia a participação também 

não seja desprezível, é muito menor do que àquela época22. A justificativa para uma 

estimação em separado do petróleo vem da dinâmica própria desta variável, principalmente no 

que diz respeito à determinação de seu preço. Dib (1983) sugere que em decorrência do 

comportamento atípico das importações de petróleo, por conta dos choques nos preços, da 

elevada participação na pauta, justifica-se a exclusão desta variável na estimação. Issler e 

Gazel (1989), por exemplo, registram uma queda importante na importação de petróleo na 

década de 80 decorrente de políticas governamentais que não foram orientadas pelo mercado 

e que, portanto, não podem ser tratadas pela teoria tradicional de comércio exterior. Os 

argumento de Azevedo e Portugal (1998) para a exclusão da variável relativa à importação de 

petróleo também se referem às peculiaridades na regulamentação das importações de petróleo. 

 

Por se tratar de um insumo energético, é muito provável que as importações de petróleo não 

sejam sensíveis à variação dos preços relativos no curto prazo, ainda que o sejam no longo 

prazo se o país for capaz de suprir sua demanda energética com novas fontes ou ainda com 

tecnologias mais eficientes. Eventualmente elas são sensíveis à renda também no curto prazo. 

O gráfico 9 traça a trajetória dessa participação. 
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Gráfico 9 : Participação das Exportações e Importações de Combustíveis no Total das Respectivas 
Exportações e Importações de Bens (%)  Sobre o Total 

Fonte: Banco Central do Brasil e Funcex – 1980 – 2005 
 

                                                 
22 A importação em valor vem subindo nos últimos anos por conta da elevação nos preços, mas note na Tabela 8 
que a quantidade importada vem caindo 4,5% ao ano, em média, desde 1999. 
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Observe que até meados da década de 80 essa participação não foi inferior a 40% ao passo 

que de meados da década de 80 até o início da década de 90 esteve entre 19% e 30%. Apenas 

depois de meados da década de 90 essa participação se reduziu para patamares entre 5% e 

18%. Essa questão não pode ser negligenciada em nossa análise sob risco de produzir 

estimativas menos sensíveis aos preços relativos, ainda que, na prática, devido ao peso 

relativamente alto da importação de petróleo, a elasticidade preço relativo no início da década 

de 80 deve de fato ter sido baixa. Do lado das exportações, esta participação sempre foi menor 

do que no caso das importações, mas vem ganhando importância recentemente, ao se ter 

atingido entre 7,5% e 10% das exportações de combustíveis sobre o total das exportações.  

 

Essa questão é importante pois, como alertado por Orcutt (1950), estimativas agregadas 

podem estar viesadas quando houver mudança substancial na composição da pauta de 

comércio. No limite, teríamos, então, que expurgar os produtos básicos, os bens de consumo 

duráveis etc, que sofreram importantes transformações na pauta. Entretanto, a literatura, 

quando exclui alguma variável, em geral é a variável petróleo. E a justificativa para tal 

exclusão está, justamente, na rigidez que estas contas conferem às contas do comércio exterior 

de um país e nas regras de importação desta commodity que muitas vezes não se guiaram por 

mecanismos de mercado. 

 

 

2.3.4 Corrente de comércio 

Outra transformação importante associada ao saldo comercial brasileiro tem sido o aumento 

da corrente de comércio brasileira. Observe no gráfico 10 que a corrente de comércio ficou 

praticamente estável nos nove anos entre 1995 e 2003, após o aumento vindo na esteira da 

abertura comercial brasileira. Entretanto, note que em 2004 e 2005 houve um salto expressivo 

na corrente de comércio, passando de cerca de US$ 120 bilhões em 2003 para US$ 192 

bilhões em 2005. O tamanho da corrente de comércio de um país pode estar diretamente 

associado à volatilidade da taxa de câmbio. Teoricamente, quanto maior a corrente de 

comércio de um país menor tem que ser a variação da taxa de câmbio para que os efeitos de 

um choque externo se traduzam em ajuste do balanço de pagamentos. Isso porque, para uma 

maior corrente de comércio e elasticidades câmbio constantes, uma mesma depreciação 

cambial, por exemplo, aumenta mais as exportações líquidas do que em um país com menor 

corrente de comércio. Ademais, como dissemos, a análise das elasticidades do comércio 
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exterior de um país deve ser tão mais robusta, em termos de confiabilidade dos valores 

apurados, quanto mais aberto for o país e quanto maior for a sua corrente de comércio. 

 

Outra questão associada à corrente de comércio, como mencionamos, é a volatilidade 

cambial. Ainda que nosso trabalho não venha a seguir este curso, parece fazer sentido o fato 

de os fluxos de comércio serem afetados pela volatilidade. Quanto maior a volatilidade, 

menor deve ser a sensibilidade do comércio exterior ao câmbio. Isso porque, as decisões 

fundamentais de comércio – contratos, estratégias comerciais, conquista de mercados etc – 

devem se basear em situações mais estáveis. Logo, diante de alta volatilidade é possível que 

uma apreciação cambial, por exemplo, não exerça o mesmo efeito sobre o comércio do que 

uma apreciação que seja seguida de relativa estabilidade da taxa de câmbio. Em outras 

palavras, decisões fundamentais de comércio exterior devem se basear na tendência das 

variáveis e não na sua volatilidade.  

 

Assim, parece-nos importante destacar que o aumento da corrente de comércio deve 

contribuir, em algum momento, para que tenhamos elasticidades do comércio exterior mais 

sensíveis aos movimentos de câmbio, preços e renda por conta da menor volatilidade cambial 

esperada da taxa de câmbio23.  
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Gráfico 10 : Corrente de Comércio Brasileira - US$ Milhões 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
 

 

                                                 
23 Obviamente, o componente de expectativas da taxa de câmbio pode gerar volatilidade independentemente dos 
fluxos de comércio e de divisas. 
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2.3.5 Balança de serviços não fatores 

As contas de serviços não fatores passaram a ganhar relevância nas análises sobre as contas 

externas apenas no período recente quando reverteram uma trajetória de déficits quase sempre 

crescentes. Como se pode observar no gráfico 11, desde meados da década de 80 até o final 

dos 90 o déficit em serviços sempre aumentou, principalmente a partir da primeira metade da 

década de 90. É apenas a partir de 1999 que este déficit passa a diminuir em intensidade, 

chegando ao final de 2004, em termos constantes, ao mesmo nível acumulado do primeiro 

trimestre de 1993, fase anterior ao aprofundamento do déficit nestes serviços. Essa conta foi 

muitas vezes negligenciada nos estudos empíricos talvez por conta dessa sua relativa 

tendência a aumento do déficit a despeito das variações no câmbio e na renda. Parte dessa 

tendência pode ser explicada pelo aumento do fluxo de comércio brasileiro, que implicou 

aumento nas receitas e despesas com transportes, principal item desta conta, como trataremos 

a seguir. Mas, a partir de 2000, o fluxo de comércio brasileiro voltou a crescer e o déficit 

continuou caindo. Em grande parte, é verdade, por conta da redução nas despesas com 

viagens internacionais, segundo item mais importante dessa conta. Entretanto, nosso trabalho 

supõe que há razões para se acreditar que os serviços não fatores não se tratam de uma conta 

“rígida” como a de serviços fatores, respondendo, portanto, aos estímulos de renda e câmbio. 

Aliás, note a piora sistemática que se observou ao longo de 2005, muito provavelmente por 

conta da apreciação cambial. 
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Gráfico 11 : Saldo Brasileiro de Serviços Não Fatores - US$ Milhões  - Acumulado em 12 meses 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
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Observe no gráfico 12, que o déficit em transportes mostrou-se sistematicamente crescente até 

praticamente meados de 2000 quando, então, as receitas com transportes passaram a ganhar 

peso e a fazer o déficit diminuir. Esta redução esteve, indiretamente, associada ao aumento 

das exportações e à redução das importações, mudando a dinâmica entre receitas e despesas 

brasileiras com transportes. As receitas, que até 2002 raramente ultrapassavam US$ 1,5 bilhão 

de dólares anuais, passaram para US$ 3,2 bilhões em 2005, ao passo que as despesas variam 

entre US$ 4,0 bilhões e US$ 5,0 bilhões desde 1994. Não por coincidência, as exportações de 

bens em 2005 foram de US$ 118 bilhões, praticamente o dobro do observado em 2002, US$ 

60,4 bilhões. As importações, que em 2004 eram de US$ 62,8 bilhões, estavam apenas um 

pouco acima do patamar de 1997, US$ 59,7 bilhões. Em 2005 as despesas com transportes 

atingiram US$ 5,0 bilhões, o que se trata de um recorde histórico, assim como as importações, 

que registraram US$ 73,5 bilhões. 
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Gráfico 12 : Déficit em Serviços: Viagens e Transportes - US$ Milhões - Acumulado em 12 Meses 

Fonte: Banco Central do Brasil – 1980 – 2005 
  

Do lado do déficit em viagens internacionais, observe que este parece estar intimamente 

relacionado com a dinâmica cambial e, talvez, da renda. A década de 80 e o início dos anos 90 

registraram total estabilidade nessas contas apesar das flutuações na renda e no câmbio, mas a 

partir de meados dos anos 90 esta conta ganhou dinâmica bastante diferente e passou a reagir 

fortemente ao câmbio, ampliando seu déficit – e chegando até mesmo a ultrapassar o déficit 

em transportes em 1997 – até pouco antes da depreciação cambial. Após 1999 houve forte 

redução do déficit, como resultado da ampliação das receitas, que passaram de US$ 1,5 bilhão 

em 1998 para US$ 3,9 bilhões em 2005, como de redução das despesas, que passaram de US$ 
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5,7 bilhões em 1998 para US$ 2,2 bilhões em 2003, voltando a se recuperar, na esteira da 

apreciação cambial, em 2004 e 2005, passando para US$ 4,7 bilhões no último período. 

 

Note que o relativo desinteresse pela conta de serviços não fatores nos estudos sobre as 

elasticidades, como fica evidente na quase total ausência de referência ao tema na literatura 

empírica, pode também ser explicado pelo fato de que até meados da década de 90 as receitas 

de serviços representavam entre 7% e 9% do total das receitas de bens e serviços e as 

despesas, entre 13% e 19%, como se observa na tabela 10. Já a partir da segunda metade da 

década de 90, observa-se uma elevação na participação das receitas, de 9% para 12% no 

período 2000-2005 e relativa estabilidade das despesas em torno de 18%. Observe que as 

receitas de serviços não fatores representaram, no período 2000-2005, 13% do total de 

receitas com bens e serviços não fatores, ao passo que as despesas de serviços não fatores 

representam quase um quarto do total das despesas de bens e serviços não fatores (23%). 

Sendo assim, uma análise que pretenda investigar os efeitos sobre o balanço de pagamentos 

de variações na renda e nos preços relativos não pode excluir os serviços não fatores.  

 

Tabela 10: Participação das Grandes Contas do Balanço de Pagamentos Brasileiro no Déficit em Conta-
Corrente – 1980 – 2005 

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005
(Médias Trimestrais) US$ milhões % total US$ milhões % total US$ milhões % total US$ milhões % total US$ milhões % total

Exportações de bens 5.625 88,0% 7.119 89,6% 9.046 87,3% 12.320 82,0% 19.231 84,1%
Receitas de serviços não fatores 453 7,1% 558 7,0% 974 9,4% 1.597 10,6% 2.818 12,3%
Receitas de serviços fatores 313 4,9% 264 3,3% 337 3,3% 1.115 7,4% 830 3,6%

100% 100% 100% 100% 100%

Importações de bens 4.689 53,3% 3.756 46,6% 6.030 55,5% 13.499 61,0% 14.304 58,3%
Despesas de serviços não fatores 1.119 12,7% 1.156 14,3% 2.048 18,8% 3.792 17,1% 4.381 17,8%
Despesas de serviços fatores 2.982 33,9% 3.150 39,1% 2.789 25,7% 4.847 21,9% 5.866 23,9%

100% 100% 100% 100% 100%

Memo:
  Receitas de Bens e Serviços não fatores 6.078 7.677 10.020 13.917 22.049
       Receitas de Serviços não fatores 453 7,5% 558 7,3% 974 9,7% 1.597 11,5% 2.818 12,8%
  Despesas de Bens e Serviços não fatores 5.808 4.912 8.078 17.291 18.685
       Despesas de Serviços não fatores 1.119 19,3% 1.156 23,5% 2.048 25,4% 3.792 21,9% 4.381 23,4% 
Fonte: Banco Central do Brasil, IPEA 

 

Obviamente, pode-se especular que as elasticidades relativas aos serviços são distintas 

daquelas relativas aos bens. Em simulações feitas a uma versão anterior deste trabalho, 

constatamos esta diferença. Entretanto, no limite, todas as elasticidades podem ser distintas. 

Assim, as elasticidades das exportações de automóveis podem ser distintas daquelas de soja, 

bem como as elasticidades das exportações para a China devem ser distintas daquelas para a 

Argentina. Portanto, nosso critério de agregação das contas se deu pela divisão tradicional na 
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literatura entre bens e serviços fatores e não fatores e na sensibilidade de cada uma destas 

contas ao câmbio e à renda. 

 

 

2.3.6 Câmbio real e renda interna 

Outras duas discussões que influenciam no resultado direto das contas externas dizem respeito 

à evolução da taxa de câmbio real e à evolução do PIB ou da produção industrial doméstica. 

O gráfico 13 traz a evolução da taxa de câmbio efetiva real desde 1980. Observe que o 

período de saldos comerciais elevados durante a década de 1980 coincide com uma taxa de 

câmbio efetiva real mais depreciada que aquela observada durante a década de 90. A linha 

tracejada do gráfico traz o câmbio médio deste período. Note que uma parte da década de 80 

registrou uma taxa de câmbio efetiva superior à média do período todo ao passo que a década 

de 90 registrou uma taxa de câmbio mais apreciada que a média. Outro dado que chama 

atenção, e que já alerta para uma das possíveis razões principais para o saldo comercial 

elevado que se vem observando, é o nível do câmbio real pós-1999. Observe que daquela data 

em diante a taxa de câmbio efetiva real sempre esteve acima da média do período e, a 

despeito de toda a apreciação cambial observada em 2004 e 2005, na qual a taxa de câmbio 

nominal passou de R$/US$ 3,63 no final de 2002 para R$/US$ 2,79 no último trimestre de 

2004 e R$/US$ 2,36 no último trimestre de 2005, ainda assim o nível da taxa de câmbio real 

era praticamente igual ao da média de todo o período. 
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Gráfico 13 : Taxa de Câmbio Efetiva Real (IPA/INPC) - 16 Países - Exportações -  

Média Trimestral - Índice: Média 2002 = 100 

Fonte: IPEA – 1980 -2005 
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Essa informação contrasta com a percepção simplista de que a despeito da apreciação cambial 

recente o saldo comercial tem-se mostrado insensível à taxa de câmbio. Ainda que possamos 

testar empiricamente uma afirmação como tal, a análise da série do câmbio efetivo real não 

deixa dúvidas acerca da competitividade que a taxa de câmbio do final de 2005 ainda preserva 

para as exportações brasileiras. Se considerarmos, adicionalmente, que há lags entre a reação 

do câmbio e das contas externas e também, de forma especulativa, que possa ter havido 

alguma realocação de fatores produtivos na direção de bens tradables por conta da mudança 

de preços relativos em favor destes bens, é razoável supor que mesmo tendo em conta a 

apreciação cambial observada, o saldo comercial continue exibindo resultados superavitários 

expressivos. 

 

Outra especulação que podemos lançar, que corrobora esta idéia de que a taxa de câmbio não 

estava apreciada24 no final de 2005, é a de que o câmbio necessário para que o país conviva 

com saldos comerciais mais expressivos mudou. O conjunto de transformações pelas quais 

passou o balanço de pagamentos brasileiro, como a redução da dívida externa, o aumento das 

reservas, a obtenção de expressivos superávits comerciais, a elevada liquidez mundial25 levou 

a uma leitura externa mais favorável da economia brasileira, que fez com que o câmbio se 

apreciasse. Diante desta apreciação, é possível que a indústria brasileira tenha ganhado 

competitividade. Vale notar, por outro lado, que algumas contas do balanço de pagamentos já 

aparentam reagir fortemente à apreciação cambial recente, como as viagens internacionais, as 

remessas de lucros e as próprias importações.  

 

Como o país tem se beneficiado da elevação dos preços internacionais e do maior crescimento 

mundial, é possível que o efeito desta apreciação cambial esteja sendo compensado por estas 

variáveis do lado das exportações e que não há qualquer mudança estrutural, qualquer ganho 

relevante de produtividade. Neste caso, a apreciação cambial se manifestará em ajustes 

importantes na balança comercial à medida que as defasagens entre as reações da balança e o 

câmbio se processem. Finalmente, a hipótese mais provável, em nossa visão, é uma 

combinação destas duas explicações. Tanto deve ter havido aumento de produtividade, pois a 

apreciação já vem se dando desde 2003, como os preços e a renda externa devem estar 

                                                 
24 Apreciada aqui refere-se apenas a uma expressão de senso comum para dizer que a taxa de câmbio estaria fora 
do equilíbrio, mais apreciada do que o equilíbrio.  
25 Segundo relatório do IIF (Institute of International Finance) de março de 2006, os anos de 2004 e 2005 foram 
os de maior liquidez desde a crise dos países emergentes em 1997. 
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compensando esta apreciação26. Ademais, vale destacar que não parece razoável a percepção 

simplista de que o câmbio está apreciado, diante do superávit em transações correntes que o 

Brasil apresenta. 

 

O comércio exterior brasileiro pode ainda não ter sentido tão fortemente os efeitos da 

apreciação cambial por conta da própria volatilidade do câmbio, como falávamos 

anteriormente. Ou seja, a incerteza quanto ao patamar de equilíbrio da taxa de câmbio, aqui 

entendido como aquele patamar ao redor do qual a taxa de câmbio tenderá a flutuar com baixa 

volatilidade, faz com que os fluxos não reajam imediatamente aos sinais dados pela taxa de 

câmbio e, quando esta estiver diante de uma menor volatilidade, os efeitos serão observados 

com mais intensidade. 

 

Outra hipótese que pode explicar esta rigidez do saldo comercial à apreciação cambial recente 

é a arbitragem de taxas de juros. Com a elevação dos juros entre 2002 e 2003 e, novamente 

em 2004, a expectativa de que o câmbio persistisse se apreciando pelos fundamentos externos 

tornou muito rentáveis as operações de adiantamento de contratos de câmbio, tal que a perda 

de rentabilidade que os exportadores tiveram com a taxa de câmbio foi compensada pelo 

ganho financeiro das operações de arbitragem. 

 

Finalmente, uma última questão relacionada a este assunto é que os ganhos de market share 

obtidos pelos exportadores brasileiros no mundo faz com que haja alguma relutância em se 

abandonar estes mercados mesmo diante da apreciação cambial. Isso porque, as flutuações do 

mercado interno fizeram com que, ao longo do tempo, os exportadores diversificassem sua 

produção entre mercados e, agora, pode fazer parte da estratégia empresarial não sair dos 

mercados internacionais mesmo diante de alguma perda de rentabilidade27. 

 

O último determinante importante das contas externas, o PIB, apresenta um padrão que, ao 

menos visualmente, não permite inferências diretas sobre o desempenho das contas externas. 

                                                 
26 Recentemente tem-se especulado que o Brasil possa estar diante daquilo que ficou conhecido na literatura 
sobre comércio exterior como Dutch Desease, fenômeno vivido pela Holanda na década de 70 quando o país se 
especializou na exportação de commodities e, beneficiado por estas exportações e pelos preços externos houve 
uma forte apreciação cambial que retirou competitividade da indústria manufatureira. Não é objetivo deste 
trabalho discutir tal questão, mas o dinamismo das exportações de manufaturados da economia brasileira nos 
sugere ser precária esta hipótese para o Brasil, por enquanto.  
27 Agradeço os comentários do professor Simão Davi Silber a uma versão anterior deste trabalho, alertando para 
este efeito da arbitragem dos juros e compensação da rentabilidade do exportador, bem como para este efeito 
market share.  
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As relações entre o crescimento doméstico e o desempenho das importações de bens e 

serviços não fatores deverá ser encontrada apenas estatisticamente. 
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Gráfico 14 : Taxa de Variação Real do PIB Brasileiro 

Fonte: IBGE – 1980 – 2005 
 

Já a partir da observação dos dados da produção industrial na tabela 7 é possível identificar 

alguma coincidência entre o desempenho da indústria e o quantum de importações. Nos casos 

mais marcantes, como os anos de 1981, 1983, 1986, 1993-1994 e 2004, o movimento do 

quantum de importações é seguido, na mesma direção, pelo movimento da produção 

industrial. A correlação simples entre essas séries é de 51%. A produção doméstica serve não 

apenas como referência para as importações, mas para um possível deslocamento de 

exportações entre os mercados doméstico e externo. Alguns trabalhos analisados na revisão de 

literatura tentam capturar este trade-off entre exportações para o mercado interno e o externo. 

Ainda que nossas estimativas não se proponham a capturar esta questão, não se pode deixar 

de mencioná-la, sob risco de se subestimar os efeitos da atividade sobre o saldo comercial, 

uma vez que ela faz parte apenas do modelo de importações.  

 

Portanto, a análise econométrica que se seguirá neste trabalho irá concentrar seus esforços nas 

contas de bens e serviços não fatores, desagregadas entre exportações (receitas) e importações 

(despesas) excluídos os combustíveis. O principal propósito é estimar as elasticidades para o 

período 1980-2005 e, dentro das limitações impostas pelo número de observações, tentar 

checar se essas elasticidades diferem muito daquelas apuradas para o período 1980-1998. A 

partir destas diferenças, nossa análise concluirá que eventuais mudanças ocorridas estão 
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associadas à mudança de regime cambial e, de um modo mais amplo, à mudança de política 

econômica iniciada em 1999 com o regime de metas de inflação e o ajuste fiscal. 
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3 O MODELO TEÓRICO E QUESTÕES EMPÍRICAS ASSOCIADAS 

 

 

3.1 Introdução 

 

Esta seção irá reproduzir o modelo teórico mais comum existente na literatura sobre comércio 

exterior para que se possa proceder à estimação empírica do modelo e posterior discussão dos 

resultados. O modelo apresentado é considerado o workhorse desta literatura de comércio 

exterior baseado nas elasticidades. Dentre os diversos modelos disponíveis nós 

apresentaremos aquele baseado na hipótese de substitutos imperfeitos. Este modelo utiliza-se 

da teoria microeconômica tradicional do consumidor na qual se derivam funções de demanda 

por bens a partir da maximização da utilidade sujeita à restrição orçamentária e de oferta a 

partir da curva de custo marginal da empresa no processo de maximização de lucro. No 

apêndice 1 deste trabalho há um modelo que deriva equações estimáveis de importações, 

extensível às exportações, muito semelhante àquela que será apresentada nesta seção e que 

decorre da estrita maximização intertemporal da utilidade dos agentes, a partir da 

incorporação da demanda por importações na função utilidade. Assim, o modelo apresentado 

é compatível com as teorias macro e microeconômicas mais modernas, que prevêem relações 

a partir da maximização intertemporal. Esta seção também tratará de questões como a forma 

funcional das equações a serem estimadas, a interpretação dos parâmetros e problemas 

empíricos associados, entre outros.  

 

 

3.2 Modelo de substitutos imperfeitos 

 

A exposição deste item baseia-se em Goldstein e Khan (1985) que seguem aqueles que são 

alguns dos primeiros autores a sistematizarem essas relações de comércio exterior, como 

Orcutt (1950) e Houthakker e Magee (1969). Goldstein e Khan (1985, p.1044) sugerem que a 

adequada especificação de um modelo teórico: 

 

“[...] depends among other things, on the type of good being traded (perfectly homogeneous 
primary commodities versus highly differentiated manufactured goods), on the end-use to which 
the traded commodity is being put (whether for final consumption or as a factor input), on the 
institutional framework under which trade takes place (an economy where resources are allocated 
via relative prices versus one where administrative controls play the predominant role in 
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allocation), on the purpose of the modeling exercise (forecasting versus hypothesis testing), and 
sometimes even on the availability of data […]” 

 

Diante dessas observações cabe ressaltar que o principal objetivo deste trabalho é o teste de 

hipótese. Dentre os modelos de comércio exterior utilizados para a estimação das 

elasticidades a que nos propomos destacam-se dois tipos de especificações para os bens 

transacionados: uma na qual os bens são substitutos imperfeitos e outra na qual os bens são 

substitutos perfeitos28. Toda a nossa estimação se baseará no primeiro dos modelos.  

 

A hipótese básica por trás deste modelo é a de que as importações e exportações de um país 

não são substitutas perfeitas para os bens produzidos domesticamente, ou seja, eles 

apresentam algum grau de diferenciação entre si. Segundo Zini Jr. (1988, p.620): 

 

“Em um modelo competitivo com custos marginais constantes, se se supõe que os bens são 
substitutos perfeitos, dever-se-ia observar uma dominação plena de cada mercado ou por bens 
importados ou por bens exportados, ou seja, a elasticidade-preço seria infinita.”  

 

Assim, parece razoável supor que de fato os bens transacionados no comércio exterior 

apresentem algum grau de diferenciação para com os bens domésticos, dado que não se 

observa, na prática, nenhum país cujos bens domésticos sejam estritamente aqueles 

transacionados no comércio exterior, ou pelo menos este não parece ser o caso do Brasil. 

Ademais, fosse esse o caso – de produtos perfeitamente substitutos – o que se observaria é 

que cada país ou exportaria ou importaria um determinado bem, mas não o exportaria e 

importaria ao mesmo tempo. A elasticidade-preço infinita neste caso decorreria da ausência 

de diferenciação entre os bens, de tal modo que prevaleceria no mercado aquele país cujos 

produtos fossem ofertados pelo menor preço, fazendo desaparecer seus concorrentes.  

 

As equações a seguir apresentam as linhas gerais de um modelo de substitutos imperfeitos 

para as importações do país i vindas do resto do mundo e para as exportações do país i para o 

resto do mundo. O modelo é apresentado na sua forma estrutural29 e o problema da 

                                                 
28 Um modelo para substitutos perfeitos é mais aplicável para tratar bens como commodities, que são altamente 
padronizadas e, neste caso, se observa quase que perfeita substituição, quando abstraídos custos de transação. 
Neste modelo não há separação entre equações de oferta e demanda de importações e exportações, pois essas são 
residuais, isto é, as exportações e as importações são o resultado líquido do excesso de oferta doméstica sobre a 
demanda doméstica. Entretanto, como nosso trabalho concentrará esforços no modelo de substitutos imperfeitos 
não exploraremos adicionalmente as características do modelo de substitutos perfeitos. 
29 Variáveis endógenas e exógenas não separadas na equação. 
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identificação dos modelos e, no limite, da estimação, é uma questão que será discutida à 

frente. Assim, o modelo estrutural tem a seguinte forma: 
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onde: 

 

M i
d = quantidade de importações demandada pelo país i (importações do país i); 

M i
s = quantidade de importações ofertada ao país i pelo resto do mundo (exportações do resto 

do mundo para o país i); 

X i
d = quantidade de exportações do país i demandada pelo resto do mundo (importações do 

resto do mundo de bens produzidos pelo país i); 

X i
s = quantidade de exportações ofertada pelo país i para o resto do mundo (exportações do 

país i); 

PMi = preço em moeda local pago pelos importadores do país i (exclusive impostos); 

PM* = preço em moeda local pago pelos importadores do resto do mundo (exclusive 

impostos); 

PXi = preço em moeda local recebido pelos exportadores do país i (exclusive subsídios); 

PX* = preço em moeda local recebido pelos exportadores do resto do mundo (exclusive 

subsídios); 

Y i = renda nominal do país i; 

Y* = renda nominal do resto do mundo; 

Pi = preço de todos os bens produzidos domesticamente no país i; 

P* = preço de todos os bens produzidos domesticamente no resto do mundo; 

Ti = alíquota tarifária aplicada às importações do país i; 

T* = alíquota tarifária aplicada às importações do resto do mundo; 
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Si = subsídios concedidos às exportações do país i; 

S* = subsídios concedidos às exportações do resto do mundo; 

e = taxa de câmbio nominal entre o país i e o resto do mundo expressa em unidades da moeda 

do país i por unidades da moeda do resto do mundo; 

fn, gn, hn, jn = derivadas parciais das respectivas funções em relação aos n argumentos 

ordenados. 

 

As variáveis Yi, Y*, e, Pi, P*, Si, S*, Ti, T* são tidas como exógenas. 

 

Esquematicamente temos, para as exportações e importações, respectivamente30: 

 

 

Ilustração 1: Representação esquemática do modelo de exportações 

 

                                                 
30 Destacamos que na equação da oferta por importações e na da demanda por exportações, os preços endógenos, 
PMi e PXi, podem ser obtidos a partir das equações (3.5) e (3.6), respectivamente. 

X i
s = j[PXi(1+Si), Pi] 

X i
d  = h [Y*, PM*(1+T*), P*] 

PXi 

X i 



 47 

 

Ilustração 2: Representação esquemática do modelo de importações 

 

Assim, o saldo comercial do país i com o resto do mundo, em quantidades31, é dado por (Xi
se – 

M i
de) e o saldo comercial do resto do mundo com o país i é dado por (Mi

se – Xi
de), onde o 

sobrescrito e, refere-se aos valores de equilíbrio. Como dissemos, este modelo está de acordo 

com a teoria da demanda do consumidor e, portanto, resulta que as funções de demanda são 

funções da renda, do preço do próprio bem e do preço dos bens substitutos. Portanto, as 

hipóteses a seguir, em linha geral, estão de acordo com aquelas oriundas desta teoria. As 

elasticidades renda da demanda de exportações e importações (h1 e f1) são positivas desde que 

se exclua, por hipótese, a possibilidade de ocorrência de bens inferiores32. Bens inferiores 

abririam a possibilidade para que aumentos na renda fizessem reduzir a quantidade 

demandada, seja de importações, seja de exportações. Ainda que na prática possa haver bens 

inferiores, no agregado das importações e exportações essa ocorrência é menos provável33. As 

elasticidades preço-cruzadas (h3 e f3) também devem ser positivas. Neste caso também é 

preciso fazer uma ressalva, por hipótese, que é a de que os bens não sejam complementares. 

Essa ressalva é necessária para que se assegure uma elasticidade preço-cruzada positiva, pois, 

                                                 
31 Para chegarmos no saldo comercial em valores é preciso multiplicar as quantidades transacionadas pelos 
respectivos preços. 
32 A rigor, f1 e h1 não são propriamente as elasticidades, pois são apenas as derivadas parciais. Para que 
chegássemos nas elasticidades teríamos que multiplicá-las pela razão entre a renda e a respectiva importação ou 
exportação média. De qualquer modo, sob a forma funcional específica de logaritmo estes coeficientes se tornam 
as elasticidades como exibiremos à frente. Portanto, neste trecho desta seção usaremos o termo elasticidade para 
nos referirmos à derivada parcial indistintamente.  
33 Em Goldstein e Khan (1978) os autores sugerem que o sinal da elasticidade-renda externa das exportações 
pode ser negativo se as exportações forem interpretadas como resíduos da demanda mundial por importações 
derivada da diferença entre consumo e produção mundiais. Se o crescimento da renda mundial for mais 
concentrado em produção do que em consumo, a demanda por importações mundiais pode se reduzir, o que leva 
as exportações do país em questão a caírem com o aumento da renda externa. 

M i
s = g [(PX*(1+S*), P*] 

M i
d  =  f [Y i, PMi (1+Ti), Pi] 

PMi 

M i 
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caso contrário, uma elevação do preço do bem doméstico ou externo, que é por sua vez 

complementar ao bem importado ou exportado, poderia ocasionar uma redução na demanda 

por importações ou exportações. As elasticidades-preço do próprio bem (f2 e h2) são sempre 

negativas.  

 

Outra hipótese feita é de homogeneidade de grau zero nas funções de demanda por 

importações e exportações. Isso significa dizer que o consumidor não sofre de ilusão 

monetária tal que, dobrando-se os preços e a renda, o consumidor não altera sua demanda. 

Assim, no nosso modelo temos: f1+f2+f3=0=h1+h2+h3. A partir desta hipótese podemos 

dividir as equações (3.1) e (3.3) pelos respectivos preços para obtermos estas mesmas 

equações em termos de preços relativos e renda real ao invés de nominal34.  

 

Portanto, no nosso caso específico temos: 
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Substituição adicional de (3.5) em (3.9) e de (3.6) em (3.10) leva às seguintes equações, nas 

quais aparecem, além dos preços, a taxa de câmbio: 
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A especificação das equações de oferta de exportações e de importações é idêntica, tal que as 

elasticidades-preço próprias são positivas (g1 e j1) e as elasticidades em relação ao preço 

doméstico (do país local ou do país externo) são negativas (g2 e j2), ou seja, um aumento no 
                                                 
34 Murray e Ginman (1976) apresentam argumentos razoáveis para que se separem estes elementos na estimação 
empírica, sugerindo haver razões associadas a preferências dos consumidores entre bens domésticos e externos 
para que, por exemplo,  f1+f2+f3≠0. Ahluwalia e Hernadez-Cata (1975) sugerem que mesmo que se verifique 
empiricamente que a homogeneidade de grau zero não vale, não necessariamente segue que os agentes 
apresentam ilusão monetária devido a diferenças entre bens importados e domésticos nas suas características 
associadas aos preços e também qualitativas.  
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preço doméstico do país externo, por exemplo, na equação (3.2), faz com que o incentivo para 

o resto do mundo exportar para o país i (oferta de importações para o país i) diminua pois há a 

opção de ofertar para seu mercado doméstico. A hipótese de homogeneidade de grau zero no 

caso das equações de oferta requer g1+g2=0=j 1+j 2 e resulta nas seguintes equações em termos 

de preços relativos: 
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Cujas respectivas equações com a variável câmbio explícita se dão pela substituição, 

novamente, de (3.6) em (3.13) e de (3.5) em (3.14). 
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Observe também que as variáveis relevantes para as funções de demanda ou de oferta são 

expressas na moeda local, o que permite incorporar a dinâmica cambial dentro deste modelo e 

por isso fizemos questão de exprimir as variáveis com a taxa de câmbio explícita para facilitar 

a análise da estática comparativa.  

 

 

3.3 Questões empíricas associadas ao modelo teórico 

 

Naturalmente, o modelo teórico exibido acima não trata de questões importantes que surgem 

durante a estimação como, por exemplo, a forma funcional adequada para se estimar o 

modelo, se devemos ou não incluir defasagens das variáveis dependentes e exógenas, como 

definir se as variáveis são de fato exógenas ou não35 quais variáveis utilizar como proxy para 

                                                 
35 Note que o modelo supõe que os argumentos das funções são exógenos, fato que deve ser testado numa 
estimação através da metodologia de cointegração de Johansen. 
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a renda, os preços, as tarifas, entre outras questões, incluindo aquelas que se aplicam ao 

modelo teórico de bens e que podem ou não se aplicar aos bens e serviços não fatores. O 

objetivo desta seção é tratar destas questões empíricas baseada na literatura a respeito do 

tema36. 

 

Uma das primeiras questões que surgem na literatura empírica diz respeito às diferenças entre 

o modelo estrutural e o modelo sob a forma reduzida. Observe que a construção do modelo 

estrutural, em contraposição ao modelo sob a forma reduzida, implica na determinação 

simultânea de preços e quantidades. Assim, seria necessário resolvê-lo por algum método de 

equações simultâneas ou estimá-lo a partir de sua forma reduzida para então depois tentar 

recuperar os parâmetros originais. Alguns autores acabam por adotar este caminho37, mas a 

grande maioria segue uma estratégia diferente e simplesmente não leva em conta as equações 

de oferta podendo, desta forma, estimar modelos uniequacionais para a demanda. Isso é 

equivalente a supor que as elasticidades-preço da oferta são infinitas, isto é, g1 e j1 são 

infinitas. A partir desta hipótese é possível supor PXi e PMi como exógenas e estimar as 

equações (3.11) e (3.12) sozinhas, sem suas respectivas equações de oferta, (3.13) e (3.14), a 

partir de métodos uniequacionais38. Há ainda, no caso das exportações, autores que supõem 

ser a demanda infinitamente preço-elástica e estimam apenas a equação de oferta por 

exportações. 

 

Este tratamento de descarte das equações de oferta por hipótese pode ser motivado, do lado 

das importações, pela hipótese de que o país objeto de estudo é pequeno e que, portanto, não é 

capaz de afetar os preços externos. Como a oferta de importações para este país provém do 

resto do mundo, é razoável supor que haja de fato uma elasticidade-preço infinita para a oferta 

por importações do país objeto do estudo. Assim, estima-se apenas a equação de demanda por 

importações (3.11) e resolve-se, com isso, o problema da identificação trazido pela 

determinação simultânea de preços e quantidades. Do lado das exportações a justificativa 

mais convincente é aquela de Murray e Ginman (1976) que motivam a questão da elasticidade 

infinita pela suposição de que as economias não alteram seus preços quando estão operando 

em níveis abaixo da plena utilização da capacidade, o que sugere uma curva de oferta 

                                                 
36 Goldstein e Khan (1985) e Carvalho e De Negri (2000) traçam essas hipóteses e questões de maneira bastante 
didática.  
37 Os autores que adotam este caminho geralmente estimam suas equações a partir de mínimos quadrados em 
dois estágios. 
38 Goldstein e Khan (1985) chamam atenção para o fato de que esta hipótese só se sustenta sob condições de 
concorrência perfeita.  
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horizontal da indústria até o ponto de plena utilização da capacidade instalada. Zini Jr. (1988) 

sugere outra possibilidade, que é a de o país apresentar uma tecnologia de produção com 

retornos constantes de escala39. Neste caso estima-se apenas a equação (3.12). 

 

Em relação a se supor que a demanda por exportações é infinitamente preço-elástica, a 

hipótese utilizada é novamente a de país pequeno e, neste caso, estima-se apenas a equação 

(3.14). Rios (1987, p. 305), entretanto, sugere que: 

 

 “[...] a restrição de demanda externa pode atuar decisivamente como um fator limitativo ao bom 
desempenho das exportações de manufaturados, o que se verifica com maior clareza nos primeiros 
anos da década de 80. A hipótese de ‘país pequeno’ deixa, então, de ser plenamente adequada às 
características deste setor da economia brasileira.” 

 

Por outro lado, a autora sugere que alguns autores “[...] mesmo adotando a hipótese de que o 

Brasil é um ‘país pequeno’, incluem em suas equações a renda mundial transformando-as em 

formas reduzidas de modelos não especificados.”  

 

Carvalho e De Negri (2000) fazem claramente isso. Os autores assumem basicamente uma 

função de oferta por exportações e incluem na equação, como variável explicativa, o produto 

mundial. Entretanto, os autores não adotam tal estratégia apenas por hipótese, como sugere 

Rios (1987). Eles testam a exogeneidade destas variáveis e, uma vez comprovada a 

exogeneidade no escopo da metodologia de cointegração, estimam um modelo uniequacional. 

Esta será a estratégia adotada em nosso trabalho.  

 

Outros autores, ainda, como Castro e Cavalcanti (1997) estimam equações de exportações 

utilizando como variáveis explicativas a renda mundial e o câmbio real, definido como a 

multiplicação do câmbio nominal pelos preços externos divido pelos preços domésticos. Caso 

se tratasse de uma equação de demanda por exportações, pelo fato de conter a renda externa, o 

modelo teórico não prevê a inclusão do preço doméstico do país ofertante da exportação. 

Assim, é de se supor, dado que os autores não especificam o modelo utilizado, que há uma 

combinação de determinantes de oferta e demanda da equação. 

 

Orcutt (1950) e Prais (1962)40 sugerem, entretanto, que em estimativas uniequacionais pode 

haver viés nas elasticidades-preço devido à simultaneidade entre preços e quantidades, de tal 

                                                 
39 Apesar de o autor apresentar esta possibilidade, ele não a adota e estima funções de oferta e demanda para o 
caso das exportações.  
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forma que a elasticidade preço resultante fica sendo uma média ponderada da verdadeira 

elasticidade, viesando-a para baixo. Assim, por exemplo, a elasticidade preço da demanda por 

importações é, na verdade, uma média entre a verdadeira elasticidade preço da demanda por 

importações e a elasticidade preço da oferta de importações do modelo estrutural.  

 

Outro ponto lembrado por Goldstein e Khan (1985) em relação às questões práticas do 

modelo diz respeito à efetiva exogeneidade entre a taxa de câmbio, os preços domésticos e os 

preços das exportações. De fato, a correlação entre a taxa de câmbio e os preços domésticos e 

externos é elevada. A solução para esta questão, mais uma vez, está no teste conjunto de 

exogeneidade destas variáveis, que será aplicado neste trabalho. 

 

Ferreira (1994), por exemplo, parte da hipótese de país pequeno e estima as equações 

reduzidas por OLS admitindo por hipótese a exogeneidade das variáveis do lado direito da 

equação como sugerido por Khan e Ross (1975). Carone (1996) também procede da mesma 

forma.  

 

Portugal (1993), em seu teste sobre a estabilidade dos parâmetros nas equações de 

exportações brasileiras, estima um modelo separado para oferta e demanda de exportações. 

Dentre os achados empíricos está o de que a elasticidade preço da demanda de exportações é 

bastante alta, o que sugere que as exportações brasileiras não afetam os preços no resto do 

mundo. Segue dessa implicação, segundo o próprio autor, um suporte à estimação apenas da 

equação de oferta, no caso dos dados anuais. No caso das estimações trimestrais, esta 

observação não se sustenta.  

 

Um outro aspecto citado em relação ao modelo teórico apresentado diz respeito à propriedade 

de market clearing dos preços. A crítica que se coloca é que o ajustamento pode não ser 

instantâneo, dada a presença de rigidezes de preço. As soluções adotadas, via de regra, são 

duas: incorporar mecanismos de ajustamento, como defasagens, lags das variáveis exógenas, 

de tal sorte que o ajustamento possa se completar num período mais longo de tempo ou ainda, 

o estabelecimento de modelos de desequilíbrio. Implicitamente, o modelo apresentado até 

aqui supõe que preços e quantidades se ajustam instantaneamente.  

 

                                                                                                                                                         
40 Apud Goldstein e Khan (1985). 
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O modelo de desequilíbrio supõe que um dos segmentos da demanda ou da oferta não é 

atendido imediatamente, ou seja, é restringido pelo menor deles. Assim, se houver mais oferta 

do que demanda, num arcabouço de preços rígidos, a quantidade que prevalecerá será aquela 

definida pela demanda e se houver mais demanda que oferta prevalecerá a quantidade 

determinada por esta última. Rios (1987) segue a metodologia proposta por Fair e Jafee 

(1972) para identificar os períodos de excesso de oferta e de demanda que prevê, por 

exemplo, que momentos de elevação de preços são identificados com aumento de demanda. 

Uma vez separados os períodos nos quais se supõe oferta ou demanda restringindo a outra, 

pode-se estimar o modelo. Nossa crítica em relação a este tipo de modelo reside na 

arbitrariedade, de certa forma, na identificação dos períodos de excesso de oferta ou demanda. 

Ademais, os resultados empíricos da autora sugerem que a hipótese de equilíbrio instantâneo 

entre preços e quantidades não pode ser totalmente rejeitada. 

  

Carone (1996) sugere que do ponto de vista empírico e prático, entretanto, sabe-se que há 

custos de ajustamento tanto nas exportações quanto nas importações, há erros de percepção 

dos consumidores a respeito das variáveis explicativas do modelo, há inércia de hábitos de 

consumo que fazem com que as exportações e importações não se ajustem imediatamente a 

seus níveis de equilíbrio de longo prazo, há choques de oferta afetando as decisões de 

exportação e importação bem como disponibilidade de divisas externas. Por essa razão, a 

modelagem empírica em geral inclui um termo de defasagens distribuídas (ADL – 

autoregressive distributed lags) para dar conta desse processo de ajustamento do curto para o 

longo prazo41. Deyak, Sawyer e Sprinkle (1993), por exemplo, incorporam defasagens das 

variáveis independentes do modelo de importações em uma especificação logarítmica que 

toma a seguinte forma: 
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onde Qn = dummies sazonais trimestrais, n = 2,3,4. 

 

Thursby e Thursby (1984) testam diversas especificações distintas para a equação de demanda 

por importações e concluem que os melhores modelos, baseados em critérios estatísticos 
                                                 
41 Este ponto é também citado por Goldstein e Khan (1985) e Senhadji (1998). 
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como o teste RESET, são aqueles que incluem defasagens das importações como variáveis 

explicativas das mesmas42.  

 

Outra questão que surge diz respeito à incorporação ou não nas equações de exportações e 

importações dos índices relativos aos subsídios e às tarifas. Ainda que a recomendação teórica 

seja para que estes índices sejam incorporados, encontram-se na literatura empírica autores 

que incluem e autores que não incluem, bem como aqueles que testam as duas especificações 

e checam para diferenças significativas nos parâmetros estimados. No que diz respeito à 

inclusão dos subsídios na equação de preços relativos para as exportações, por exemplo, em 

Zini Jr. (1988) não se encontra suporte empírico para esta inclusão nas equações de 

exportação brasileiras. Já em Castro e Cavalcanti (1997) inclui-se um índice de tarifas de 

importações. Especificamente para a economia brasileira, os dados sugerem que há mais 

razões para se incluir um índice de tarifa de importações, dado seu montante, do que para se 

incluir um índice de subsídio nas exportações, dada sua inexpressividade.  

 

De fato, uma questão que não é desprezível diz respeito a mudanças contínuas e numa mesma 

direção das tarifas aduaneiras. Assim, por exemplo, é provável que seja menos maléfico aos 

resultados da estimação (em termos de confiabilidade dos parâmetros) uma situação na qual, 

no período estimado, a tarifa média de importações seja relativamente constante. Entretanto, 

quando há mudanças contínuas na tarifa de importação, por exemplo, como foi o caso da 

abertura comercial brasileira desde o final da década de 80 e ao longo da década de 90, a não 

inclusão de uma variável como a das tarifas pode prejudicar a análise dos resultados do 

modelo.  

 

A despeito dos argumentos favoráveis, empíricos e teóricos, nosso modelo não incorporará 

estes parâmetros43. A tarifa média de importações, por exemplo, obtida a partir da divisão da 

arrecadação do imposto de importação pelo total das importações, não nos parece influenciar 

muito o dado agregado. Trata-se da inclusão de uma outra variável que, por sua construção, 

pode aumentar os “ruídos” presentes no modelo, sem que necessariamente haja contribuição 

relevante para a análise em questão. Adicionalmente, do ponto de vista estritamente empírico, 

como nosso modelo consiste da estimação de equações de exportação e importação de bens e 

                                                 
42 Na metodologia aqui aplicada, no VAR, essas defasagens também serão incluídas por construção do modelo e 
a velocidade de ajuste pode ser medida pelo vetor de coeficientes de ajuste α, como será tratado no capítulo 5.  
43 Abreu (1987) sugere ser bastante criticável a inclusão de um índice de tarifas dado pela razão entre imposto de 
importação e custo das importações em moeda local. 
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serviços não fatores, essa aplicação dos índices de tarifas e subsídios torna-se menos 

adequada, uma vez que sua construção reflete apenas aquela tarifa incidente sobre a parcela 

de bens. Naturalmente, se o objetivo fosse checar efeitos da política aduaneira sobre o saldo 

comercial brasileiro esta questão se aplicaria. De imediato, por exemplo, vale dizer que a 

incidência mencionada de PIS e Cofins sobre as importações é geralmente citada como 

causadora de parte do baixo dinamismo recente das importações brasileiras. O presente 

trabalho, mesmo reconhecendo a importância de tal questão, não tratará de estimar estes 

efeitos. 

 

Golsdstein e Khan (1985) tratam das questões práticas associadas à escolha das variáveis para 

estimação do modelo em questão. Um dos pontos tratados diz respeito à estimação das 

exportações e importações em valores ou em volumes (quantidades). O modelo teórico, da 

forma como foi construído, supõe estimação em quantidades, mesmo quando se trata de um 

modelo uniequacional. Entretanto, o argumento favorável à estimação em valores, é de que 

índices de quantidade e preços em geral apresentam limitações na sua construção, porque o 

dado mais preciso é o do valor transacionado44.  

 

Em nosso trabalho optamos por trabalhar com os dados em valores deflacionados, no caso dos 

bens, pelos seus respectivos preços – o que torna as séries muito próximas dos índices de 

quantidades divulgados pela Funcex – e no caso dos serviços, escolhemos como deflator o 

IPA dos EUA. Esta estratégia foi adotada para podermos somar valores constantes, em 

dólares, ainda que sujeitos a deflatores distintos. Isso seria muito próximo a construir um 

número índice em que se ponderasse as séries relevantes pelos seus pesos no total. Assim, 

trabalharemos com um índice de quantidades – ou mais precisamente a preços constantes – e 

a interpretação das séries persiste sendo a trivial, dada pelos seus valores em dólares, por 

exemplo. 

 

No que diz respeito à escolha da variável renda para a função de demanda por importações, 

algumas alternativas se colocam. A primeira inclui apenas uma variável que capte a renda 

corrente. A segunda promove a separação entre efeitos cíclicos e seculares e a terceira entre 

                                                 
44 Para uma análise dos resultados da construção de índices de preço e quantum para o comércio exterior 
brasileiro vide Pinheiro (1993).  
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efeitos transitórios e permanentes45 quando se tem em mente um modelo de ciclo de vida no 

qual há distinção entre renda permanente e temporária como sugerido por Khan e Ross 

(1975)46. Os autores sugerem que a estimação de uma equação de demanda por importações 

com apenas uma variável para a renda estará captando apenas os efeitos cíclicos, cujo sinal 

em relação às importações é ambíguo, pois o aumento da renda leva a um aumento nas 

importações, mas o crescimento da renda também eleva a produção de bens substitutos das 

importações, o que talvez faça com que a demanda por importações se reduza47. A estratégia 

dos autores é estimar uma equação de demanda por importações com variáveis que denotem a 

renda potencial ou as importações potenciais, estabelecer uma relação entre hiato de demanda 

por importações e hiato de renda, com o hiato representando a diferença do valor corrente 

para o potencial e, substituindo uma expressão na outra, estimar a equação tradicional, 

separando os efeitos cíclicos dos seculares.  

 

Zini Jr. (1988), por exemplo, também separa os efeitos da renda na equação de importações 

entre componente cíclico e secular, alegando que os fatores cíclicos podem estar associados 

ao ciclo de importações de bens de capital no Brasil. Aqui também ocorre um problema de 

ordem prática que diz respeito a como estimar a renda potencial, por exemplo. Usar como 

proxy para a renda potencial a tendência da renda corrente pode carecer de suporte teórico. 

Portanto, medidas de renda potencial requerem investigação da literatura sobre estimativas de 

produto potencial e, ainda que se consiga uma boa medida de tal renda potencial pode-se, 

novamente, estar incorrendo no erro de se adicionar mais “ruído” ao modelo estimado uma 

vez que esta é uma variável não observável em contraposição à utilização da renda corrente 

que não requer nenhum tipo de tratamento estatístico a priori.  

 

                                                 
45 Beveridge e Nelson (1981) sugerem um procedimento simples para separar os componentes de tendência e de 
ciclo de uma série não estacionária. Segundo os autores toda série não estacionária pode ser separada em dois 
componentes aditivos dados pela série estacionaria e por um random walk puro. Uma vez modelado o processo 
estocástico gerador das séries através da metodologia de Box-Jenkins (processos ARIMA) é possível, então, 
separar o componente transitório (parte estacionária) daquele permanente (random walk) da série baseando-se 
apenas nas observações passadas. 
46 O trabalho de Barker (1979), entretanto, alerta para a sobreidentificação destas variáveis se todas forem 
colocadas ao mesmo tempo na estimação de funções de comércio exterior. Para ser mais preciso, o autor sugere 
que duas das três variáveis (atividade, tendência e ciclo) podem implicar a terceira.  
47 Carvalho e De Negri (2000) incorporam, além da renda corrente, variáveis como o PIB potencial – que é uma 
proxy para a renda secular – e uma variável para o nível de utilização de capacidade tanto nas equações de 
exportações quanto de importações de produtos agropecuários. Issler e Gazel (1989) também utilizam uma 
variável como a NUCI em suas estimações. Outros autores podem ser identificados nas tabelas 11 e 12 da sessão 
4.2. 
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Dessa discussão sobre a variável renda na demanda por importações, o ponto que merece 

destaque e que aparece em alguns trabalhos para o Brasil como os de Azevedo e Portugal 

(1998), diz respeito à inclusão da variável utilização da capacidade instalada na equação de 

demanda por importações. Isso porque, como dissemos anteriormente, os controles de 

importações da década de 80 podem fazer com que esta variável se torne mais relevante para 

se compreender a demanda por importações do que a variável renda real, como mostrou o 

trabalho empírico dos autores. Como havia controles sobre as importações, a dinâmica destas 

não era bem traduzida pela variação do PIB, mas mais pela utilização da capacidade. 

 

Já na equação de exportações, a eventual inclusão de uma variável de utilização da capacidade 

instalada está associada a um trade-off existente entre a produção para atender o mercado 

doméstico e aquela destinada a atender o mercado externo. Como alertado por Cardoso e 

Dornbush (1980), as exportações de manufaturados apresentavam sinal negativo em relação à 

capacidade instalada48. Entretanto, o sinal desta variável para as exportações pode ser 

ambíguo, uma vez que um aumento da capacidade instalada pode ser devida exatamente a 

uma maior demanda externa pelas exportações que foi respondida com aumento de produção. 

Novamente, como trataremos de dados agregados incluindo a conta de serviços não fatores, 

possivelmente esta variável, se incluída, deve ser pouco significante e, portanto, não a 

utilizaremos em nosso trabalho.  

 

No que diz respeito à renda externa da economia, a recomendação em geral é para que se 

adote uma medida ponderada da renda dos parceiros comerciais do país objeto de estudo ou 

ainda as importações mundiais que, além de captarem diretamente as exportações do país i 

para o resto do mundo, também são correlacionadas com a própria renda mundial. Ressalte-

se, entretanto, que se pretende captar apenas o efeito direto do aumento da renda externa sobre 

as exportações do país local e não efeitos indiretos, como citado por Ferreira (1994, p. 358) de 

uma elevação nos preços das exportações por conta da maior demanda mundial.  

 

Outra questão importante que nosso trabalho tratará diz respeito à estabilidade dos parâmetros 

das equações estimadas. Como lembrado por Goldstein e Khan (1985), previsões de variáveis 

só serão adequadas se os parâmetros forem estáveis. Entretanto, os autores alertam para 

razões teóricas do porque podemos esperar mudanças nos parâmetros ao longo do tempo. 

                                                 
48 As tabelas 11 e 12 que resumem as elasticidades estimadas por diversos autores, ao final da seção 4.2, traz 
outras estimativas que também incorporam a variável capacidade utilizada na equação. 
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Segundo os autores, as elasticidades do comércio exterior podem mudar devido à mudança no 

padrão de comércio ao longo do desenvolvimento do país ou ainda devido a mudanças nas 

políticas governamentais de comércio. Além disso, eles alertam para mudanças expressivas na 

taxa de câmbio ou ainda nos preços de algumas commodities importantes para o país, que 

podem afetar as elasticidades preço de oferta e demanda. Finalmente, o outro fator que leva a 

instabilidades é o chamado efeito quantum atribuído a Orcutt (1950)49, que sugere que a 

mudança de preços deve ser grande o suficiente, por exemplo, para induzir importadores a 

mudar de fornecedores ou ainda deixar de importar. A implicação deste efeito é que as 

estimativas que contiverem maior variabilidade de preços não podem ser comparadas a 

situações nas quais as estimativas são feitas com pequena variabilidade de preços na amostra. 

Portanto, verificar a estabilidade dos parâmetros nos parece uma questão fundamental para 

que se possa avaliar a confiabilidade das estimativas dos modelos e suas eventuais 

previsões50. Portugal (1993), entretanto, sugere que os testes conduzidos para avaliação da 

estabilidade mostram-se pouco conclusivos, não sugerindo evidência contundente nem na 

direção da estabilidade nem na da instabilidade. 

 

Um questionamento tradicional na literatura diz respeito aos efeitos de uma depreciação do 

câmbio real sobre o saldo em transações correntes. Da forma como foi construído, o modelo 

teórico supõe que uma depreciação melhora o saldo em transações correntes uma vez que as 

exportações respondem positivamente ao estímulo de câmbio e as importações respondem 

negativamente. Entretanto, na prática, a resposta do saldo em transações correntes a uma 

depreciação cambial depende da sensibilidade da resposta dos volumes de comércio à 

variação do câmbio, isto é, depende das elasticidades câmbio real das exportações e das 

importações.  

 

Hooper e Marquez (1995) destacam em seu trabalho a condição de Marshall-Lerner, que 

prevê que um país observará melhoras na sua balança comercial nominal, se inicialmente em 

equilíbrio51, devido a variações na taxa de câmbio, se a soma das elasticidades-preço da 

                                                 
49 Apud Goldstein e Khan (1985, p.1073). 
50 A rigor checaremos apenas a estabilidade dos coeficientes do mecanismo de correção de erros. Este trabalho 
não tem como objetivo direto testar a estabilidade do vetor de cointegração, ainda que venhamos a fazer 
estimações recursivas. Outra forma na qual nosso trabalha toca nesta questão é no próprio objetivo, ao 
separarmos a estimação em dois períodos. Esse não deixa de ser um teste indireto de estabilidade. Finalmente, os 
resultados empíricos mostraram que os parâmetros são, de certo modo, sensíveis ao número de defasagens, às 
dummies, às variáveis escolhidas, ao período de estimação etc. Isso sugere, aparentemente, certa instabilidade 
dos parâmetros das equações. Mais à frente exploraremos adicionalmente esta questão. 
51 Como observado por Krugman e Obstfeld (1999, p.488). 
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demanda de exportações e importações exceder um em módulo. Isso é requerido para que a 

balança comercial em termos reais sofra uma variação maior do que aquela em termos 

nominais para que se compense o efeito da depreciação cambial sobre o valor das exportações 

e importações. A condição de Marshall-Lerner se aplica para o saldo comercial medido em 

unidades da moeda doméstica. Uma vez estimado o modelo empírico, a verificação da 

condição de Marshall-Lerner é imediata. Lemgruber (1976) motiva e testa a condição de 

Marshall-Lerner para o Brasil e sugere que a maneira simples de se testá-la é escrever as 

equações de exportações e importações em valores da seguinte forma: 
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Para determinarmos o efeito sobre o saldo comercial basta subtrairmos uma equação da outra 

de forma a obtermos: 
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Para valer a condição de Marshall-Lerner temos que ter uma desvalorização do câmbio real 

diminuindo o déficit comercial, ou seja, a2 + b2 + 1 < 0 => (-a2) + (-b2) > 1, que é a própria 

condição de Marshall-Lerner.  

 

Além do efeito direto da depreciação cambial sobre o volume exportado e importado esta 

mudança de preços relativos pode afetar a alocação de fatores produtivos da economia, 

alterando-a em favor de bens exportáveis (tradables) em detrimento dos bens non-tradables, 

ampliando o efeito inicial da mudança do câmbio sobre exportações e importações. 

Entretanto, essa mudança alocativa deve ser observada num prazo mais longo. No curto prazo 

é possível, inclusive, que o saldo em transações corrente piore. Este efeito ficou conhecido na 

literatura como efeito da curva J52. 

 

A curva J surge quando, por exemplo, ocorre uma depreciação do câmbio real e a conta-

corrente, ao invés de melhorar, piora. Este efeito decorre de contratos rígidos existentes e 

pactuados sob a taxa de câmbio antiga e também porque demora para as exportações 

                                                 
52 Teles (2003) explora extensamente o tema da curva J para o Brasil. 
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reagirem, pois são necessários investimentos para suprir a nova demanda mundial ao passo 

que as importações conservam também algum grau de rigidez que impede que estas se 

reduzam imediatamente. De forma geral, há custos de ajustamento em uma economia que 

passa por uma mudança de preços relativos significativa, que podem levar a essa piora. 

Hooper e Marquez (1995) devotam atenção para a questão mencionada anteriormente dos 

custos de ajustamento das exportações e importações para seus níveis de longo prazo, fazendo 

referência ao efeito da curva J para os EUA e Japão. A identificação de uma possível curva J 

no país é simples a partir do modelo estimado. Na equação (3.17), por exemplo, bastaria 

observarmos um sinal dos parâmetros de uma das defasagens da taxa de câmbio como sendo o 

contrário ao esperado – o mesmo vale para a equação de exportações – para que se conclua, 

de forma simplista, pela existência de uma curva J. 

 

Outra questão prática que surge diz respeito à forma funcional específica que deve ser adotada 

na estimação do modelo. Diversas formas podem ser tentadas, entretanto, trabalharemos com 

a especificação log-linear pela sua facilidade de análise no que diz respeito à direta 

interpretação dos parâmetros estimados com a elasticidade em relação à variável, como fica 

elucidado nas equações (3.21) e (3.22) a seguir.  

 

Em um modelo simplificado em que a demanda de um produto dependa apenas do preço do 

próprio bem em uma especificação logarítmica (log-linear) podemos demonstrar que a 

elasticidade é dada por: 
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segue que a elasticidade é dada por α1 pois: 
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Ademais, autores como Carone (1996) sugerem que apesar de não haver forma funcional 

prévia definida pela literatura, como se pode observar em trabalhos como os de Thursby e 

Thursby (1984) e Khan e Ross (1977), a especificação log-linear foi a mais adequada em 
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testes empíricos realizados pelos autores diante de formas funcionais alternativas53. As 

investigações sobre a forma funcional adequada se baseiam em testes estatísticos de 

ajustamento dos modelos sob as formas funcionais alternativas.  

 
Finalmente, o último ponto a se ressaltar nesta seção diz respeito à forma de estimação dos 

preços relativos, isto é, ao grau de agregação que será utilizado. Tomando por base a medida 

tradicional de taxa de câmbio real, θ = eP*/P, podemos estimar as equações de exportações e 

importações utilizando diretamente esta medida ou, no limite, separar os três componentes do 

câmbio real entre taxa de câmbio nominal, preços internos e preços externos. A vantagem 

desta segunda opção é a flexibilidade que esta forma oferece, ao permitir que se avalie cada 

um dos efeitos separadamente. Há razões teóricas e empíricas para se supor que a 

sensibilidade das equações de comércio seja diferente a cada um destes componentes.  

 

Este argumento em favor da estimação separada dos preços relativos por conta do ajustamento 

distinto que as contas externas apresentam a depender do tipo de estímulo de preços pode ser 

encontrado em Orcutt (1950)54 e foi testado empiricamente por Bahmani-Oskooee (1986) e 

por Deyak, Sawyer e Sprinkle (1993). Neste último caso, os autores fazem tal separação para 

a demanda por importações canadense, observando que de fato os fluxos de comércio reagem 

diferentemente a cada um dos componentes do preço. Naturalmente, rompe-se sob esta forma 

de estimação, a hipótese de homogeneidade nos preços, o que não necessariamente implica 

em ilusão monetária como alertado anteriormente.  

 

Bahmani-Oskooee (1986) também identifica que de fato os fluxos de comércio se ajustam de 

maneira distinta a depender do estímulo de preço relativo, observando que as respostas das 

exportações e das importações foram mais rápidas e o tempo total de resposta foi mais curto 

quando se tratava de um estímulo cambial ao invés de um estimulo de preços relativos e 

também que, no longo prazo, os fluxos de comércio são mais sensíveis aos preços relativos 

que à taxa de câmbio. Zini Jr. (1988) testa para o Brasil esta especificação separada e encontra 

evidências empíricas que recomendam tal separação.  

 

                                                 
53 Críticas à forma funcional log-linear podem ser encontradas em Anderton, Pesaran e Wren-Lewis (1992) apud 
Carone (1996) e Murray e Ginman (1976) que sugerem que há razões para se suspeitar da adequação da forma 
log-linear nos modelos de comércio exterior e que investigação sobre a forma funcional adequada é um tema de 
importância metodológica crucial quando se estimam tais funções. 
54 Apud Goldstein e Khan (1985). 
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Fullerton Jr., Sawyer e Sprinkle (1999)55 referem-se a esta separação dos preços relativos 

nestes três componentes em sua revisão sobre os estudos que estimam elasticidades de 

comércio para a América Latina e recomendam estas formas mais flexíveis a partir das 

evidências empíricas, ainda que estas últimas gerem recomendações apenas sutis nesta 

direção. Carone (1996), por exemplo, separa a estimação dos preços domésticos dos externos 

e depois avalia, através de um teste de Wald, se os coeficientes são iguais para então trabalhar 

com um índice de preços relativos. 

 

A definição das variáveis relativas aos preços também gera amplo debate. Questões como a 

utilização de um índice de preços ao consumidor, ou atacado, precisam ser consideradas. A 

literatura a respeito não é contundente e há autores que utilizam os preços ao consumidor, 

outros os preços no atacado etc. Holanda (2002), por exemplo, calcula três formas alternativas 

de taxas de câmbio real de equilíbrio para o Brasil e discute qual índice de preços é melhor 

utilizar para proxy do preço doméstico: um índice ao consumidor ou um de atacado. Como 

sugere o autor, do ponto de vista teórico um índice ao consumidor é mais adequado por 

refletir de maneira mais fiel o conceito de câmbio real dado pela razão entre preços de bens 

tradables e non-tradables56. Já um índice por atacado pode ser mais interessante do ponto de 

vista prático por guardar maior correlação com a balança comercial e refletir de maneira mais 

fiel a competitividade do setor externo da economia57.  

 

Holland e Pereira (1999) sugerem que a correlação da taxa de câmbio real medida pelo IPA 

externo e pelo IPC doméstico com o saldo comercial é maior que a correlação daquela que 

usa o IPA como deflator doméstico. Entretanto, os próprios autores utilizam um VEC para 

aferir a cointegração entre taxa de câmbio e diferenciais de inflação, usando alternadamente o 

IPA e o IPC doméstico e externo – no limite estavam testando a cointegração entre medidas 

alternativas de câmbio real – e verificaram haver cointegração. Logo, ainda que medidas 

distintas de taxa de câmbio levem a resultados distintos das elasticidades, se essas medidas 

cointegram não é de se esperar mudanças qualitativas substanciais na análise quando se 

alterna entre diferentes medidas de câmbio real por conta dos deflatores utilizados. 
                                                 
55 Citando Wilson e Takacs (1979). 
56 Para esta discussão sobre qual índice de preços usar ver também Goldstein e Khan (1985). 
57 O trabalho de Nunes (1994) também afirma ser o IPC o melhor deflator para o câmbio real, conforme definido 
por Harberg (1986) pela relação entre tradables e non-tradables. Nunes (1994), entretanto, critica as medidas de 
câmbio real com base num índice de atacado por não serem cointegradas com o saldo comercial. Já o trabalho de 
Holland e Pereira (1999) avalia que, para se testar a paridade do poder de compra os resultados são melhores 
quando se utiliza o IPA para os preços domésticos. Esse resultado não contradiz o de Nunes (1994) mas alerta  
para a utilidade do IPA na análise da paridade do poder de compra. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

4.1 Introdução 

 

A análise do balanço de pagamentos de um país pode seguir, em geral, algumas abordagens. 

Uma que pretende avaliar se a trajetória do endividamento externo é ou não sustentável, 

através de testes de cointegração entre exportações e importações, como é feito em Ponta 

(1996), Maka (1997), Rocha e Bender (2000), Irandoust e Ericsson (2004) entre outros. 

Nestes casos, em geral, quando comprovada a cointegração entre exportações e importações, 

pode-se sinalizar que o balanço de pagamentos é sustentável, uma vez que as séries têm 

tendência comum não estando o balanço de pagamentos, portanto, sujeito a déficits 

sistemáticos. Uma outra abordagem, como a seguida em Almeida (2004), tenta compreender 

os ajustes do balanço de pagamentos através da interação entre a poupança doméstica e a 

externa, de forma a prescrever recomendações de política econômica – aumento do superávit 

público em momentos de déficit externo – para que a trajetória intertemporal do balanço de 

pagamentos seja sustentável. A terceira abordagem, que será seguida aqui, consiste em se 

medir as elasticidades renda e preços relativos das contas externas para avaliar como as 

variáveis relativas à renda e aos preços relativos afetam o saldo comercial, tomando-as como 

exógenas.  

 

Note que há uma diferença importante entre estas metodologias, sem que necessariamente 

elas sejam distintas. Nas duas primeiras, a concepção é de que os ajustes são endógenos, 

dadas as variações nos fluxos de capitais, na dinâmica das exportações e das importações, da 

absorção doméstica e externa, entre outras. Na abordagem que adotaremos, tomaremos as 

variações das poupanças interna e externa, da taxa de câmbio, da renda etc, como dadas e, 

então, analisaremos como as contas externas se comportam diante de mudanças nessas 

variáveis. Chamamos atenção para o não antagonismo entre essas abordagens, pois, no limite, 

quando estimamos as elasticidades, por exemplo, estamos apurando, em média, como as 

mudanças endógenas nas relações entre estas variáveis se manifestaram nas contas externas.  
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Alexander (1952)58 que sugere que, no limite, não se pode concluir que países com elevada 

elasticidade renda, por exemplo, tendem a ser mais deficitários. Segundo o autor, o que 

determina, em última instância, o resultado em transações correntes são os incentivos 

domésticos para poupança e investimento. Da mesma forma para Irandoust e Ericsson (2004), 

o enfoque das elasticidades toma a taxa de câmbio como um dado e verifica seus efeitos sobre 

as equações de comércio exterior, ao passo que a abordagem da absorção sugere que o 

dispêndio é o principal fator determinante da conta-corrente. Em outras palavras, o que estes 

autores sugerem é que o saldo de bens e serviços não fatores é determinado endogenamente 

pela dinâmica da absorção e que, portanto, não haveria uma determinada elasticidade e, dados 

os choques nas variáveis exógenas, a balança comercial reagiria.  

 

Nossa abordagem irá supor que os ajustes dos fluxos da conta capital e da absorção doméstica 

se manifestam na taxa de câmbio real, na renda e nos preços e, somente então, afetam a conta-

corrente. Por isso, uma análise das elasticidades-renda e preços relativos como a que se 

pretende neste trabalho preserva sua relevância para se aferir a contribuição de cada um dos 

fatores tradicionais da literatura para o ajuste externo da economia brasileira. Assim, é 

importante salientar que nosso estudo não se propõe a checar a sustentabilidade do balanço de 

pagamentos brasileiro diretamente, testando, por exemplo, a cointegração entre exportações e 

importações, mas sim focar na abordagem das elasticidades. 

 

4.2 Literaturas de Comércio 

 

A literatura brasileira está repleta de trabalhos que estimam elasticidades para o comércio 

exterior brasileiro. As tabelas 11 e 12 ao final desta seção resumem as elasticidades obtidas 

pelos principais autores59. No capítulo anterior citamos alguns autores que, em suas 

estimativas para a economia brasileira, trouxeram elementos importantes para o debate quanto 

às questões empíricas associadas aos modelos, como Lemgruber (1976), Cardoso e Dornbush 

(1980), Rios (1987), Zini Jr. (1988), Issler e Gazel (1989), Portugal (1993), Ferreira (1994), 

Castro e Cavalcanti (1997), Azevedo e Portugal (1998) e Carvalho e De Negri (2000). Esta 

sessão será mais dedicada a revisar pontos específicos da contribuição de cada um destes e de 

                                                 
58 Apud Goldstein e Khan (1985). 
59 Na tabela constam as elasticidades estimadas para exportações ou importações agregadas ou desagregadas em 
apenas uma categoria. Foi dada preferência para se reportar as elasticidades agregadas. Autores como Castro e 
Rossi Jr. (2000) estimam elasticidades para as principais commodities brasileiras, ou, como em Ferreira (1998) 
por país de destino etc. Nestes casos, as elasticidades não foram reportadas por fugirem ao escopo do trabalho.  
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outros autores do que propriamente a reportar, por extenso, as elasticidades obtidas por cada 

autor, as variáveis utilizadas, os problemas encontrados etc.  

 

Lemgruber (1976) e Weisskoff (1979) são alguns dos primeiros autores a estimarem relações 

de comércio exterior para o Brasil. Lemgruber (1976) faz uma ampla análise do balanço de 

pagamentos brasileiro, estimando para o período 1965/1974 equações para o volume e o valor 

das exportações e das importações, bem como para as contas de serviços e de capitais do 

balanço de pagamentos. O autor estima as equações por mínimos quadrados ordinários e traça 

conclusões para o balanço de pagamentos do período, destacando, já naquela época, a 

importância do saldo comercial na determinação do balanço de pagamentos, atribuindo, por 

isso, importância às políticas que afetam as variáveis de preço e renda para importações e 

exportações como forma de se contornar eventuais desequilíbrios do balanço de pagamentos.  

 

Weisskoff (1979) pretende compreender melhor os efeitos do processo de substituição de 

importações brasileiro sobre a demanda por importações e estima equações agregadas e 

desagregadas entre categorias para o período 1953/1970. As principais conclusões do autor 

são as de que o sinal negativo das importações em relação à tendência temporal pode ser 

interpretado como uma confirmação dos efeitos do processo de substituição de importações e 

que as elasticidades em relação à renda e à formação de capital bruto são significantes e 

voláteis. O autor também compara os valores obtidos para as elasticidades renda e preço 

agregadas com aquelas elasticidades obtidas nas estimações desagregadas, somadas e 

ponderadas para se tornarem comparáveis às importações agregadas, e conclui que os 

resultados são distintos.  

 

O trabalho de Cardoso e Dornbush (1980), como citado na sessão anterior, estima equações 

de oferta de exportações de manufaturados e tem como principal conclusão a existência de um 

trade-off entre o aumento da demanda doméstica e a oferta de exportações. Quanto mais 

aumenta a demanda doméstica, mais os produtores deslocam seus fatores de produção para a 

produção de bens domésticos em detrimento das exportações, fazendo aparecer, deste modo, 

um sinal negativo na elasticidade renda doméstica da equação de oferta de exportações no 

período 1960/1977. 

 

Abreu e Horta (1982) estimam equações de demanda para as importações brasileiras, 

agregadas e desagregadas, entre 1960 e 1980. Os autores estimam as equações agregadas 
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excluindo as importações de petróleo e trigo, alegando tratarem-se de variáveis sujeitas a 

características específicas de demanda. Além disso os autores incluem a variável de utilização 

da capacidade para capturar outros custos associados às importações, que não diretamente 

dado pelos preços relativos. Assim, eles alertam que a inclusão desta variável torna o modelo 

mais bem especificado em termos de suas propriedades estatísticas e altera as elasticidades 

preço e renda para valores mais compatíveis com o que se esperaria teoricamente.  

 

Dib (1983) traça as mesmas conclusões que os autores anteriores em suas estimativas de 

importações para o período 1960-1980, ao sugerir que a inclusão da variável relativa à 

capacidade instalada melhora o modelo. Além disso, a autora encontra elevadas elasticidades 

preço e renda da demanda por importações e evidências de que a separação dos efeitos 

cíclicos e seculares da renda é relevante na demanda por importações.  

 

Abreu (1987) destaca a relevância da relação entre crescimento econômico e importações para 

a adequada aferição das restrições externas ao crescimento. Em seu trabalho, o autor estima 

equações de demanda por importações exclusive petróleo e trigo entre 1960 e 1985 e 

identifica redução da elasticidade renda a partir de 1984, o que seria um importante sinal para 

a redução do volume importado. O autor, em suas estimações, não encontra evidências 

empíricas que suportem a inclusão, na equação de demanda, da variável relativa às tarifas de 

importação e de uma variável que meça a capacidade de importar.  

 

Rios (1987), que foi extensivamente explorada na sessão anterior, sugere em sua estimação de 

equações de oferta e demanda por exportações para o período 1964/1984, em um arcabouço 

de modelos de desequilíbrio, que não é possível descartar a hipótese de que os preços se 

ajustam instantaneamente e também que a elasticidade-preço da demanda por importações 

não pode ser considerada infinita pelo valor de 1,4 encontrado, o que impede se descartar o 

lado da demanda por hipótese, como sugerido pela literatura teórica. 

 

Zini Jr. (1988) é um dos autores que explora de forma mais completa as relações de comércio 

exterior da economia brasileira para o período em questão. O autor estima equações de oferta 

e demanda por exportações e de demanda para importações para o período 1970/1986. São 

adotadas diversas especificações de modelos, incluindo e retirando variáveis e fazendo 

manipulações algébricas para, por exemplo, fazer aparecer explicitamente a variável de 

câmbio real. No caso das exportações, o autor identifica, à semelhança de Cardoso e 
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Dornbush (1980), um trade-off entre a oferta de exportações de industrializados e a produção 

para atender o mercado local. Além disso, o autor questiona a inclusão de uma proxy para os 

subsídios nas exportações, por conta da sua insignificância estatística. Finalmente, Zini Jr. 

(1988) também decompõe a renda, utilizada na equação de demanda por importações, entre 

efeitos cíclicos e seculares e encontra suporte empírico para a inclusão de ambas, ainda que o 

sinal seja positivo no caso das duas variáveis. 

 

Issler e Gazel (1989) em suas estimativas para as exportações no período 1971/1988 

encontram evidência de que o câmbio real e a renda explicam fortemente as exportações, mas 

que para o período 1983/1988 – justamente aquele período de superávit comercial cujas 

causas os autores pretendem investigar – o câmbio real influenciava muito pouco as 

exportações, sendo a renda externa o principal determinante. Já para o caso das importações, a 

conclusão é oposta, sugerindo que apenas a taxa de câmbio importa e não a renda doméstica. 

Os autores chegam a esta conclusão após somarem as elasticidades renda corrente, Yt = 0,60, 

e defasada, Yt-7 = -0,57, sugerindo que o efeito total é nulo. 

 

Silva (1990) estima equações de demanda por importações totais (exceto petróleo e trigo) e 

por categorias de uso para o período 1976/1988 e chega a resultados semelhantes aos obtidos 

por Abreu (1987) para as elasticidades-preço. O autor conduz um teste CUSUM para a 

demanda por importações e nota uma quebra nas elasticidades a partir do segundo semestre de 

1980 e atribui isso à “deterioração da posição externa do Brasil que se segue ao segundo 

choque do petróleo e à elevação das taxas de juros internacionais” (p.181/182). Para as 

exportações de industrializados o autor procede da mesma maneira que em Rios (1987) e 

estima equações de oferta e demanda em modelos de equilíbrio e desequilíbrio, cujas 

elasticidades podem ser observadas na tabela ao final desta sessão. Nas estimações dos 

modelos de desequilíbrio os autores concluem que os preços se ajustam mais rapidamente 

para cima do que para baixo ao analisarem os coeficientes de resposta dos preços às variáveis 

de excesso de demanda e de excesso de oferta. 

 

O trabalho de Portugal (1992) é um dos primeiros a utilizar a metodologia de cointegração na 

estimação das funções de comércio exterior, exibindo resultados para a dinâmica de longo 

prazo e para o mecanismo de correção de erros. O autor aplica as metodologias de Engle e 

Granger e de Johansen, mas como não encontra evidências da presença de mais do que um 

vetor de cointegração, mantém a metodologia de Engle e Granger. Não são conduzidos testes 
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de exogeneidade, pois o autor supõe a oferta infinitamente elástica. Além disso, são estimadas  

equações para o período 1977/1987 em bases agregadas e desagregadas e é sugerido que 

apesar de ser teoricamente mais defensável a estimação desagregada pela maior sensibilidade 

obtida nos resultados, na prática, os modelos desagregados estão mais sujeitos a erros de 

medida e problemas de especificação60. Na análise do mecanismo de correção de erros, o 

autor sugere que a dinâmica de ajustamento é muito mais complexa e lenta do que aquela que 

se observava em trabalhos anteriores ao dele, no qual se capturava esta dinâmica apenas 

através da inclusão da variável dependente defasada e, finalmente, destaca haver indícios, 

através dos testes de Chow, de alguma instabilidade na demanda por importações, sendo 

necessária uma investigação com modelos de parâmetros variáveis. 

 

Em Portugal (1993, p.315) o autor sugere que:  

 

“[...] a vantagem de usar um mecanismo de correção de erros (ECM) está baseada no fato de a 
teoria econômica ser usada para estabelecer somente a relação de longo prazo entre as variáveis, 
enquanto a dinâmica de curto prazo é determinada pelos dados.” 

 

complementando a observação feita em Portugal (1992). Neste trabalho, entretanto, o autor se 

dedica a checar a estabilidade dos parâmetros das equações de exportação para os períodos 

1950/1980 em bases anuais e 1975/1987 em bases trimestrais, como citamos na sessão 

anterior, através da metodologia de filtros de Kalman para estimação de parâmetros variáveis 

no tempo. Na etapa anterior à estimação dos parâmetros variáveis, o autor estima um modelo 

de parâmetros fixos e conclui, no caso das exportações, que o mecanismo de ajustamento 

dado pelo ECM é muito simples e o tempo de ajuste se dá rapidamente. O autor conclui 

sugerindo que há pequenos indícios de instabilidade nos parâmetros, mais concentrados nas 

décadas de 60 e 70. 

 

Ferreira (1994) faz uma análise da estabilidade dos parâmetros da função de demanda por 

importações no período 1973/1989 para julgar se a redução das importações no início dos 

anos 80 pode ser explicada pelo processo de substituição de importações, com uma 

preocupação semelhante à de Lemgruber (1976) e Weisskoff (1979). A metodologia utilizada 

                                                 
60 O argumento vem de Goldstein e Khan (1985) que sugerem que, teoricamente, relações desagregadas seriam 
melhores, mas devido a erros de medidas, como alertado por Grunfeld e Griliches (1960) e Aigner e Goldfeld 
(1974), as equações desagregadas estão mais sujeitas a erros de especificação. Finalmente, se o objetivo for de 
previsão, é possível que o modelo agregado gere previsões melhores ou ainda, se os erros de previsão 
desagregada se cancelam, não há vantagem prática, para previsão, que favoreça a estimação de forma 
desagregada. 
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pelo autor é a de regressões piece wise (PW)61 e o artigo alerta para a existência de quebra na 

função de demanda por importações no período 1980-1981. Além disso, o autor conclui que a 

redução da elasticidade renda da demanda por importações no começo da década de 80 é um 

indício de maturação dos investimentos em substituição de importações dos períodos 

anteriores, bem como a maior sensibilidade preço das exportações no mesmo período de 

comparação. 

 

Zagury (1994) estima um modelo para o balanço de pagamentos brasileiro com objetivo de 

prever a dinâmica da dívida externa. Neste modelo, a autora estima equações de exportações 

de manufaturados e de matérias primas e importações de intermediários e de petróleo e trigo, 

além da parte de serviços não fatores e lucros e dividendos apartadas das equações de 

comércio. A autora aplica a metodologia de cointegração de Johansen e encontra, no caso das 

exportações, quebras no período 1988-1992 no ECM e, a partir desta observação, estima 

novamente os vetores de cointegração incluindo, como variáveis explicativas, dummies para o 

período 1988-1992, que se mostram estatisticamente significantes, mas com o sinal da 

variável preço na equação de demanda em contradição com o esperado pela teoria. 

 

O trabalho de Castro e Cavalcanti (1997) talvez seja um dos mais abrangentes estudos sobre 

as equações de exportações e importações brasileiras, tanto no que diz respeito à abrangência 

temporal (1955-1995) quanto no que diz respeito à desagregação entre categorias, além de ser 

um dos poucos trabalhos que testam a exogeneidade das variáveis para previsão, ao invés de 

supô-las exógenas por hipótese. Além disso, conseguem, uma vez confirmadas as 

exogeneidades fraca, forte e super, usar os modelos para inferência e previsão. Os autores 

usam índices de tarifas de importação e de incentivos às exportações, à semelhança do modelo 

teórico apresentado na seção 3.2. Testes de Chow62 são aplicados aos mecanismos de correção 

de erros de exportação e importação para verificar a estabilidade dos parâmetros e, com isso, 

conclui-se pela estabilidade dos parâmetros das equações de importação e exportação 

agregadas através de estimações recursivas dos coeficientes de curto prazo e testes de Chow 

com horizontes de previsão decrescentes.  

 

                                                 
61 A técnica para tal separação das elasticidades é a piece-wise (PW) baseada em Pindyck e Rubinfeld (1981). 
Consiste na inclusão de uma dummy multiplicada pela variável sujeita a teste de ruptura com valores 0 para o 
período pré-ruptura e valores 1 para o período pós-ruptura como em Azevedo e Portugal (1998). 
62 Os testes de Chow são, basicamente, testes F que comparam a soma dos quadrados dos resíduos entre dois 
períodos amostrais para identificar se, uma vez significativo, essas diferenças podem apontar uma quebra 
estrutural entre os períodos. 
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Outro ponto interessante observado em Castro e Cavalcanti (1997) é que estes autores 

interpretam o sinal negativo da taxa de câmbio defasada no modelo de exportação de 

semimanufaturados (ao contrário do que seria esperado pela teoria) como indícios da presença 

de uma curva J, discutida anteriormente, nas exportações brasileiras63. Finalmente, um fato 

importante no trabalho destes autores diz respeito à diferença entre as elasticidades agregadas 

e desagregadas. Em linhas gerais, os autores concluem que há diferenças importantes entre 

essas duas estimativas, sendo que a estimativa agregada, como a que se pretende aqui, dá 

origem a estimativas mais suavizadas e, portanto, relativamente subestimadas, ao passo que as 

estimativas desagregadas podem gerar previsões “estranhas” para os valores agregados, dados 

os problemas de especificação nos modelos de exportações de básicos e importações de bens 

de consumo. Os autores concluem, a partir das elasticidades estimadas, que as desvalorizações 

cambiais seriam mais eficientes do que políticas de contenção de demanda para se reduzir o 

déficit comercial do país à época. 

 

O trabalho de Rocha (1997) estabelece uma relação entre as exportações e o salário real na 

economia brasileira para o período 1965-1985. Inicialmente o autor estabelece uma relação 

teórica entre taxa de câmbio e salários reais64, derivada a partir da maximização de lucro de 

uma empresa exportadora que usa uma função de produção que tem capital, trabalho e 

insumos importados como argumentos. Desta forma, o autor encontra uma relação teórica 

entre taxa de câmbio e o salário real. O artigo conclui a análise empírica sugerindo que a 

redução dos salários reais no período em análise favoreceu as exportações através da relação 

dos salários reais com a taxa de câmbio.  

 

Ferreira (1998) estima elasticidades preço e renda para as exportações brasileiras por 

mercados de destino e verifica haver diferenças importantes entre as elasticidades estimadas 

para parceiros distintos. Destaque-se que a elasticidade renda das exportações variou de 1,21 a 

2,99 entre os diversos parceiros e o efeito da utilização da capacidade sobre as exportações 

apresentou o sinal esperado sob a hipótese de substituição entre produção de bens domésticos 

e externos nos oito destinos estimados e foi estatisticamente significante em cinco deles, 

variando de -0,69 a -2,19. Esta última refere-se às exportações para os EUA. Como este é o 

principal parceiro comercial brasileiro, talvez este seja o motivo de a maior parte dos estudos 

                                                 
63 Hooper e Márquez (1995) e Carone (1996) encontram evidências de uma curva J para as importações dos 
EUA. 
64 Dornbush (1976) também traça um modelo que associa a taxa de câmbio ao salário real. 
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que utilizam esta variável explicativa para as exportações agregadas, capturarem um efeito 

negativo para ela. O ajustamento das exportações para seu nível de equilíbrio, medido no 

mecanismo de correção de erros, levava mais do que um ano nos casos estatisticamente 

significantes. 

 

O trabalho de Holland, Canuto e Xavier (1998) baseia-se no modelo de restrição externa ao 

crescimento de Thirwall (1979). Neste modelo, Thirwall (1979) constrói um arcabouço 

teórico, capaz de ser submetido a teste empírico, no qual se deriva uma relação em que a taxa 

de crescimento da economia depende diretamente da taxa de crescimento de longo prazo das 

exportações e da elasticidade renda das importações. Neste caso o crescimento é visto como 

uma função determinista das elasticidades.  Dada a taxa de crescimento das exportações – 

determinada pelo crescimento do mundo – e dada a elasticidade renda das importações, o 

crescimento econômico estaria determinado. Krugman (1989) observa que países que 

cresciam a taxas elevadas de fato exibiam elevada elasticidade renda das exportações e uma 

baixa elasticidade renda das importações. Mas o autor prefere inverter a ordem de causalidade 

e supõe que é o crescimento mais elevado dos países – determinado por outros elementos, em 

particular pela produtividade total dos fatores – que afeta os fluxos de comércio e estes se 

traduzem, então, em elasticidades renda alta no caso das exportações, e baixa no caso das 

importações65. 

 

Ainda que esta abordagem seja distinta da nossa, na análise de cointegração entre saldo 

comercial, renda e preços relativos, Holland, Canuto e Xavier (1998) observam que para o 

período 1981:01 a 1989:04 a variável mais relevante para explicar o ajuste comercial 

brasileiro é a taxa de câmbio, ao passo que para o período 1990:01 a 1995:04 as variáveis 

relativas à renda (doméstica e externa) ganham elevada importância para explicar o ajuste. A 

hipótese dos autores para este fato está na maior integração da economia brasileira ao longo 

da década de 90 com o início da abertura comercial. Além disso, os autores concluem que, 

                                                 
65 Moreno-Brid (2003) estende o modelo de Thirwall (1979) para incorporar nas restrições externas o pagamento 
de juros devido ao exterior e também uma condição de sustentabilidade do déficit externo dado por uma medida 
do déficit em conta-corrente sobre o PIB. Em seus testes para o México, o autor encontra suporte empírico para 
defender sua especificação, mais abrangente em relação à originalmente proposta por Thirwall. 
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para o período sob análise no Brasil, 1981/1995, a suposição66 levantada por Thirwall (1979) 

parece ser mais provável do que aquela sustentada por Krugman (1989)67. 

 

O trabalho de Azevedo e Portugal (1998) também é dedicado a testar a instabilidade nos 

parâmetros da demanda por importações assim como Portugal (1993) o fez para as 

exportações. A forma utilizada para se identificar a instabilidade dos parâmetros é estimar o 

modelo recursivamente para se checar possíveis instabilidades. Além disso, os autores 

aplicam o teste de Chow para que haja mais evidências destas rupturas. Depois, então, 

incluem-se as dummies nas quebras e testa-se para mudanças nos coeficientes estimados. Os 

autores, após estimarem a demanda por importações para o período 1980/1995 encontram 

evidências de quebra para as variáveis renda e capacidade instalada no primeiro trimestre de 

1990.  

 

A interpretação dada a essa mudança é que, na década de 80, com os controles sobre as 

importações, a variável capacidade utilizada influenciava sobremaneira a demanda por 

importações e após a abertura comercial da década de 90 e a redução expressiva nos controles 

sobre as importações, a variável renda passa a ter maior peso na determinação das 

importações. Essas hipóteses são confirmadas pelos resultados empíricos dos autores que 

mostram uma elevada elasticidade-capacidade antes da década de 90 (período da quebra) e 

uma baixa elasticidade-capacidade após a década de 90, ocorrendo o contrário com a 

elasticidade-renda. 

 

O trabalho de Alves, Fava e Silber (1999) estima elasticidades renda e câmbio real 

diretamente para o déficit externo, sem separar entre exportações e importações de bens e 

serviços fatores e não fatores. Este trabalho aplica a metodologia de Johansen, testa para a 

exogeneidade das mesmas e lembra que os coeficientes encontrados não devem ser 

interpretados diretamente como o impacto de inovações sobre a variável. Isso porque, como 

sugerem os autores, Lutkepohl (1991) observa que os coeficientes diretos não capturam as 

relações entre as variáveis do VAR. Logo a recomendação de análise é que se verifique a 

decomposição da variância do erro de previsão (DVEP) e a função de resposta ao impulso 

(FRI). Os autores testam a cointegração para dois períodos: 1977/1994 e 1977/1998. As 

                                                 
66 A de que o crescimento estaria determinado pelas relações entre as elasticidades. 
67 Outras estimativas desta restrição para o Brasil podem ser encontradas em Jayme Jr. (2003) e Holland, Vieira e 
Canuto (2004) que concluem empiricamente pela existência de alguma restrição externa ao crescimento 
econômico. 
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elasticidades encontradas para estes períodos são as seguintes: renda doméstica 2,79 e 2,24; 

renda externa (aproximada pelo comércio mundial): 0,57 e 0,41 e câmbio real: 0,89 e 0,82. Os 

autores concluem que as modificações na economia ocorridas com o Plano Real não alteraram 

substancialmente o vetor de cointegração e que não se pode rejeitar a hipótese de 

exogeneidade apenas para as variáveis renda externa e renda doméstica. Finalmente, a análise 

da FRI sugere que uma desvalorização do câmbio real provoca inicialmente uma piora na 

conta-corrente para somente após três trimestres resultar em efeitos permanentes de redução 

do déficit externo. 

 

Reis et al (1999) traçam um modelo completo do balanço de pagamentos a partir das 

estimações de equações de exportações e importações de bens, equações para serviços não 

fatores e hipóteses para serviços fatores68. Além disso, os autores traçam hipóteses para os 

fluxos de capitais para calcular qual seria o tamanho da desvalorização cambial necessária 

para ajustar as contas externas do país. Este trabalho, publicado para tentar responder às 

questões associadas ao ajustamento das contas externas após a flutuação cambial de 1999, 

pode ser entendido como a percepção, à época, dos efeitos do câmbio flutuante sobre as 

contas externas e, portanto, serve de base útil para comparação com os resultados que serão 

obtidos neste trabalho sete anos após a livre flutuação. À época, por exemplo, estimava-se que 

uma desvalorização real de 35% do câmbio na média do ano seria suficiente para equilibrar as 

contas externas e que o trade-off que se impunha, dadas as hipóteses para o financiamento 

externo, era o de que um crescimento de 1 ponto percentual a mais do PIB requereria uma 

desvalorização real adicional de 3,5% para manter as contas externas equilibradas. Um dos 

resultados esperados da simulação era, por exemplo, que o saldo comercial já reagiria no 

primeiro trimestre de 1999, fato que se provou equivocado talvez por conta dos efeitos das 

defasagens que agora podem ser mais bem captadas e da subestimação da queda dos preços 

das exportações naquele ano69. O modelo dos autores estimava equações entre 1978 e 1998, 

período que não abrange a desvalorização de 1999. 

 

O trabalho de Sachsida e Teixeira (1999) parte de uma interpretação distinta da tradicional na 

literatura para estimar a relação entre o câmbio real e as contas externas. Em linhas gerais os 

autores questionam a capacidade de a taxa de câmbio afetar o resultado em conta-corrente, 

                                                 
68 Os autores divulgam no paper apenas as elasticidades estimadas para as exportações e importações 
desagregadas. 
69 Entretanto, como alertado na seção 2, os dados de quantum já mostravam reação.  
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dado que a sensibilidade da conta-corrente à taxa de câmbio é baixa e, portanto, por um lado 

são necessárias grandes desvalorizações para que a conta-corrente reaja aos estímulos do 

câmbio e, por outro, mesmo que reajam, isso pode levar muito tempo. Para confirmar este 

argumento os autores constroem o chamado índice Divisia (que leva em conta efeitos como 

abertura comercial, desregulamentações, entre outras, que os autores chamam de mudanças 

institucionais) para subtrair das elasticidades estimadas os efeitos das mudanças institucionais. 

A conclusão dos autores é a de que, corrigidas pelo índice Divisia, as elasticidades tornam-se 

insignificantes e que, portanto, estes chamados fatores institucionais têm mais importância 

para afetar o resultado em conta-corrente do que a taxa de câmbio, por exemplo. Os autores 

estimam as equações por mínimos quadrados ordinários, mas apesar de se tratar de uma 

metodologia distinta da nossa é interessante observar a estimação separada das elasticidades 

em relação ao câmbio para as exportações e importações de bens e para as de serviços. Como 

se pode observar nas tabelas ao final do capítulo, ainda que esta seja uma análise puramente 

descritiva – quando seriam necessários testes econométricos para se comparar as elasticidades 

– nos dois casos as elasticidades de serviços são maiores, em módulo, que as de bens e, no 

caso das exportações, essa diferença parece pequena, ao passo que nas importações, essa 

diferença é mais pronunciada. Os parâmetros do índice Divisia eram substancialmente 

maiores do que as elasticidades câmbio. Assim, por exemplo, enquanto a elasticidade câmbio 

das importações de bens era de 1,51, o índice Divisia, que deve ser subtraído da elasticidade, 

era de 2,12 e nas exportações, estas elasticidades eram, respectivamente, 1,08 e 1,2870. 

 

Holanda (1999a) estima equações reduzidas para exportações e importações em valores, pois 

o autor sugere que as medidas em quantum podem ter problemas de agregação e também de 

definição do índice de preços apropriado. Além disso, apesar de estimar as equações sob a 

forma reduzida, partindo da hipótese de que o país é pequeno e, portanto, as demandas são 

infinitamente elásticas, o autor incorpora uma variável relativa à renda externa, referindo-se a 

Carvalho e Haddad (1980) que defendem a inclusão desta variável mesmo em um modelo de 

oferta de exportações. Além disso, o autor incorpora uma variável relativa à importação de 

máquinas e equipamentos na equação de exportações, como medida de ganho de 

produtividade e, no caso das importações, utiliza as reservas internacionais como proxy de 

barreiras não tarifárias. As estimações vão de 1975 a 1997. O autor identifica que todas as 

variáveis utilizadas são não estacionárias mas assume, por hipótese, que a presença de quebras 

                                                 
70 Para a parte de serviços, o índice Divisia era de 16,15 para as importações e de 3,85 para as exportações. 
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e a proximidade dos valores críticos em relação aos níveis de rejeição, faz com que não se 

possa descartar que as séries sejam estacionárias. Logo, estima as equações por mínimos 

quadrados ordinários. O autor conclui que apesar das substanciais mudanças estruturais da 

economia brasileira no período, os coeficientes são relativamente estáveis, em particular para 

o câmbio real71 e que os ganhos de produtividade passaram a exibir maior importância no 

período mais recente nas equações de exportações.  

 

Em Holanda (1999b) o autor re-estima as mesmas equações do artigo anterior no arcabouço 

da metodologia ARDL (Augmented Autoregressive Distributed Lag)72, que permite a 

estimação de um ECM para variáveis não estacionárias, ou uma combinação entre variáveis 

I(0) e I(1). Além de as elasticidades reportadas apresentarem valores distintos do trabalho 

anterior, outras conclusões se colocam, como a que uma desvalorização cambial afeta a 

balança comercial muito mais pelo lado das importações do que das exportações, pela maior 

elasticidade câmbio das importações. Além disso, na estimação do ECM, o autor identifica 

que apenas a renda doméstica tem efeitos relevantes no curto prazo, sobre as importações, e 

que a velocidade de ajustamento de desequilíbrios para sua trajetória de longo prazo é mais 

rápida nas exportações (-0,25) do que nas importações (-0,12)73. 

 

Carvalho e De Negri (2000) estimam equações de exportação e importação para produtos 

agropecuários e, portanto, não geram elasticidades comparáveis às nossas. Entretanto, de 

forma semelhante ao que será feito neste trabalho, os autores utilizam a metodologia de 

cointegração para, no caso das exportações, não definirem a priori quais variáveis servem 

como “explicativas”, uma vez confirmada a exogeneidade. Basicamente, os autores 

consideram razoável a hipótese de país pequeno para as importações, mas não a consideram 

no caso das exportações e, com isso, estimam um VAR nas exportações que contém variáveis 

tanto da equação de demanda como da equação de oferta. No trabalho dos autores concluiu-se 

que as exportações de produtos agropecuários, como era de se esperar, são altamente sensíveis 

à renda mundial e pouco sensíveis aos preços relativos no longo prazo e, no curto prazo, o 

câmbio afeta as exportações com o sinal contrário no primeiro trimestre, compensando seus 

efeitos posteriormente e a renda mundial afeta as decisões apenas a partir do terceiro 

                                                 
71 O autor sugere que os volumes de exportação e importação são mais sensíveis à medida de câmbio real 
deflacionada pelo IGP do que pelo IPA. 
72 Pesaran e Shin (1995). 
73 Os valores entre parênteses referem-se aos coeficientes de ajustamento do ECM. 
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trimestre. No caso das importações, as variáveis mais relevantes foram a utilização da 

capacidade instalada e os preços relativos74.  

  

O trabalho de Resende e Teixeira (2001) é o terceiro de uma série iniciada em Resende (1997) 

e aprimorada em Resende (2000). Em Resende (2000)75 o autor parte da hipótese de que, além 

das variáveis tradicionais da literatura como câmbio e renda, deve-se acrescentar uma variável 

que capture a capacidade de importar na equação de demanda por importações. O autor faz 

alusão a esta questão de maneira geral, mas lembra que ao longo da década de 80 boa parte 

das importações eram controladas por algum regime de licença prévia e que, portanto, pouco 

respondiam aos estímulos de preços e renda. Assim, o autor inclui especificamente uma 

variável relativa à capacidade de importação que é, grosso modo, determinada pelos fluxos do 

balanço de pagamentos. A idéia com esta variável é captar todos os efeitos de restrições sobre 

as importações que, segundo ele, têm como objetivo adequar o nível de importações à 

capacidade de importar e que de alguma forma se refletem nestas contas do balanço de 

pagamentos. O método de estimação utilizado é o de cointegração de Engle e Granger para o 

período 1978/1998. As rupturas encontradas se deram nos períodos 1990:01 e 1994:03, que 

coincidem com o período de abertura comercial e da implementação do Plano Real. 

 

O trabalho de Resende e Teixeira (2001) segue na mesma direção da incorporação desta 

variável de capacidade de importação alegando, desta vez, que o processo de substituição de 

importações no Brasil afetou negativamente a competitividade da economia brasileira e que, 

com isso, reduziram-se os incentivos para a entrada líquida de capitais, gerando a necessidade 

da incorporação desta variável na função de importação. Além de conclusões semelhantes que 

o trabalho de Resende (2000), Resende e Teixeira (2001) aplicam a metodologia de 

cointegração de Johansen, ao invés daquela proposta por Engle e Granger utilizada no 

trabalho anterior e testam a exogeneidade das variáveis ao invés de supô-las exógenas para o 

período 1978/2000. Os autores também encontram rupturas76 na função de demanda por 

                                                 
74 Uma estimação para as exportações desagregadas das principais commodities brasileiras pode ser encontrada 
em Castro e Rossi Jr. (2000). 
75 O primeiro trabalho deste autor com essas características é o Resende (1997), onde o autor estima as equações 
para importações totais e de bens de capital para o período 1974/1988 por mínimos quadrados ordinários, 
utilizando-se da técnica piece wise para identificar as quebras estruturais. Para as importações totais, o autor 
identifica uma quebra no primeiro trimestre de 1980.  
76 A identificação da ruptura se dá a partir da inclusão da variável sujeita ao teste de ruptura dentro do próprio 
vetor de cointegração, multiplicada pela dummy piece wise. As rupturas foram identificadas a partir da estimação 
recursiva das equações de importações e pela aplicação dos testes de Chow de previsão e previsão um passo à 
frente. 
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importações nos primeiros trimestres de 1990 e 1997 e no terceiro trimestre de 1994. 

Finalmente, conclui-se que, como o controle sobre as divisas do balanço de pagamentos é 

pequeno e como a renda é uma importante variável de ajuste na economia brasileira, o 

crescimento econômico do país está restringido pela disponibilidade de divisas do balanço de 

pagamentos. Esta hipótese é corroborada pela análise empírica dos autores que encontram 

evidências de que a elasticidade renda das importações brasileiras aumentou sobremaneira 

após o primeiro trimestre de 1990, o que, segundo eles, seria uma importante evidência de 

aumento da vulnerabilidade externa da economia brasileira na década passada. 

 

No âmbito da discussão acerca da forma funcional adequada, como ressaltado na seção 

anterior, pode-se questionar a estimação linear feita nos modelos em questão. Uma crítica aos 

modelos lineares de estimação de elasticidades pode ser encontrada em Silva, Portugal e 

Cechin (2001). Neste artigo os autores usam a metodologia de redes neurais artificiais para 

captar efeitos não lineares na demanda de importações brasileiras para o período 1978/1999. 

Esta metodologia, entretanto, não permite o cálculo direto de elasticidades, mas, através da 

análise de uma espécie de função de resposta ao impulso é possível calcular o impacto médio, 

por exemplo, de um choque na renda sobre as importações. 

 

Cavalcanti e Frischtak (2001) estimam as elasticidades câmbio e renda para o período 1980-

2000 e incluem uma variável chamada de capacidade produtiva77 na equação para as 

exportações. A partir disso, os autores fazem algumas hipóteses para a conta capital e para as 

contas de serviços não fatores de tal forma a, para determinados aumentos de capacidade 

produtiva, calcular a depreciação cambial real necessária para que, dadas as rendas externa e 

interna e os preços de exportação e importação, o déficit em conta-corrente seja compatível 

com as hipóteses para o financiamento via conta-capital. Assim, por exemplo, os autores 

concluíam, à época, que o país teria que caminhar em um difícil equilíbrio entre aumento de 

investimentos em capacidade produtiva e depreciações cambiais para que o déficit em conta-

corrente fosse sustentável a partir das hipóteses para a conta capital. Além disso, um outro 

ponto chama atenção neste trabalho: a conclusão, à época, de que o país persistiria exibindo 

déficits em transações correntes no período 2001/2003, com o resultado de 2003 atingindo 

cerca de US$ 18,0 bilhões negativos, dado muito distante dos US$ 4,2 bilhões de déficit 

efetivamente apurado. Tamanha discrepância deve ser observada, no contexto do nosso 

                                                 
77 Dada pelos investimentos da indústria na produção de bens comercializáveis.  
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trabalho, como mais um fator que confirma a importância de se investigar as causas do ajuste 

externo recente, que surpreendeu pela sua intensidade e rapidez após 2002.  

 

Finalmente, o trabalho de Silva (2005) é um dos mais recentes a estimar elasticidades para a 

economia brasileira para o período (1991/2003). O objetivo do autor é comparar as 

elasticidades brasileiras com as mexicanas, no âmbito dos efeitos da abertura comercial sobre 

estes países. A conclusão do autor é que as elasticidades brasileiras da demanda por 

importações são bastante inferiores às elasticidades mexicanas e para as exportações também, 

à exceção do coeficiente para a renda mundial que era próximo para as duas economias. As 

elasticidades estimadas para o Brasil também podem ser encontradas nas tabela 11 a seguir.  
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Tabela 11: Resumo das elasticidades encontradas na literatura brasileira para as exportações– 1976 – 
2005 
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Tabela 12: Resumo das elasticidades encontradas na literatura brasileira para as importações– 1976 – 
2005 
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5 ESTIMAÇÃO 

 

 

5.1 Metodologia 

 

A metodologia que será empregada nas estimações é a de cointegração proposta por Johansen 

(1988) e Johansen e Juselius (1990). Como se sabe, esta metodologia baseia-se em vetores 

auto-regressivos (VAR) nos quais cada variável é explicada por ela própria no passado e pelas 

demais variáveis e suas defasagens incluídas no vetor de dados. Entretanto, quando 

trabalhamos com séries econômicas é sabido que muitas das relações entre as variáveis podem 

ser espúrias se as séries forem tratadas em nível. Uma aparente solução seria, então, trabalhar 

com o VAR na primeira diferença o que, no entanto, faz com que percamos a informação de 

longo prazo entre as variáveis. Neste contexto aparece a metodologia de cointegração de 

Johansen que nos permitirá checar se há uma relação de longo prazo entre as variáveis, 

determinada pelo vetor de cointegração. Se houver essa relação de longo prazo então dizemos 

que as variáveis são cointegradas e o procedimento nos permite estimar essa relação de longo 

prazo. Uma vez estimadas as relações de longo prazo entre as variáveis podemos então 

modelar a dinâmica de curto prazo entre essas variáveis através de um mecanismo de correção 

de erros (ECM) que, basicamente, irá utilizar o vetor de cointegração – que determina, 

conjuntamente com o coeficiente de ajustamento, como os desvios da variável no curto prazo 

são corrigidos em relação à sua trajetória de longo prazo – na estimação do modelo de curto 

prazo, que nada mais é do o conjunto dos componentes do VEC que estão fora do vetor de 

cointegração (variáveis defasadas, dummies, termos deterministas etc). Ainda que estejamos 

reproduzindo exatamente aquele resultado obtido no VEC, essa reestimação do ECM se faz 

necessária para a eventual exclusão de variáveis estatisticamente insignificantes.  

 

Adicionalmente testaremos a exogeneidade das variáveis como proposto por Engle, Hendry e 

Richard (1983). A exogeneidade fraca permite identificarmos os parâmetros do VEC como 

elasticidades e destacarmos a equação de interesse, sem prejuízo de informação, ao passo que 

a exogeneidade forte permitirá que se utilizem os modelos para previsão. Isto é, uma vez 

comprovada a exogeneidade de um conjunto de variáveis do VEC, a variável não exógena faz 

todo o ajuste a um desequilíbrio no longo prazo. 
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Assim, genericamente, a equação que estimaremos será a seguinte: 
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onde Xt é o vetor de variáveis sujeitas ao teste de cointegração, β é uma matriz que contém 

em suas colunas os vetores de cointegração e que, portanto, dá a relação de longo prazo entre 

as variáveis, α é uma matriz de coeficientes de ajustamento que determina a velocidade com 

que os desequilíbrios de curto prazo serão zerados no longo prazo, ε é um vetor de termos 

aleatórios estacionários e ∆ é o operador diferença.  Note que se a trajetória das variáveis 

componentes do vetor Xt for perfeitamente estável teremos que ter  
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Os termos deterministas e suas respectivas interpretações são as seguintes: 

 

µ1: constante presente dentro do vetor de cointegração que capta o efeito das variáveis estarem 

em diferentes unidades de medida ou em patamares distintos; 

 

δ1: tendência presente dentro do vetor de cointegração que capta o fato de as variáveis 

apresentarem, além de uma tendência estocástica comum, uma tendência determinista comum 

(pode estar associada a fatores não observáveis mas que têm uma tendência de crescimento ao 

longo do tempo); 

 

µ2: constante fora do vetor de cointegração que, devido ao fato de o modelo estar escrito na 

primeira diferença, implica haver uma tendência linear no nível das séries; 

 

δ2: tendência linear fora do vetor de cointegração que implica haver uma tendência quadrática 

nas séries em nível; 

 

Portanto, o modelo que será estimado será um como em (5.1), onde o vetor Xt conterá todas 

variáveis relacionadas às equações de exportação em um dos modelos e às de importação no 
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outro modelo, inclusive estas próprias e suas defasagens. A seqüência adotada na estimação 

será a seguinte: (1) verificação da ordem de integração das séries; (2) verificação do lag ótimo 

do VAR em nível (o do VEC será um lag a menos, grosso modo, por ser um VAR escrito na 

primeira diferença); (3) verificação da estabilidade do VAR; (4) escolha dos termos 

deterministas a serem incluídos no VEC através das características das séries e do Princípio 

de Pantula78; (5) avaliação da cointegração das séries; (6) avaliação de possíveis outliers a 

partir dos resíduos e inclusão de dummies; (7) checagem da correlação dos resíduos e (8) 

análise das elasticidades e funções de resposta ao impulso e decomposição da variância do 

erro de previsão. Os resultados dos testes de raiz unitária – todas as variáveis utilizadas são     

I (1) –  se encontram no apêndice 4 e os modelos completos estimados estão no apêndice 2.  

 

 

5.2 Período de estimação, estabilidade e agregação 

 

Os modelos serão estimados em bases trimestrais para dois períodos: um que vai do primeiro 

trimestre de 1980 ao quarto trimestre de 1998 e outro que vai do primeiro trimestre de 1980 

ao segundo trimestre de 2005. A escolha do período 1980:01 a 2005:02 deve-se a duas razões: 

uma econômica e outra estatística. No que diz respeito à razão estatística, o procedimento de 

cointegração que será aplicado pretende capturar relações de longo prazo entre as variáveis, o 

que sugere que, quanto maior for o período, mais bem representada estará esta relação de 

longo prazo. Do ponto de vista econômico, ainda que o objetivo deste trabalho seja 

compreender o ajuste recente das contas externas, a década de 80 é bastante didática por ser o 

último período, antes do recente, a exibir saldos comerciais elevados, algum superávit em 

transações correntes e câmbio real relativamente depreciado79. Esses elementos enriquecem a 

análise do ajustamento corrente, dado que, se estimássemos, por exemplo, a partir da década 

de 1990, praticamente não observaríamos estes efeitos mencionados, havendo apenas um 

período de fortes déficits (1994-2001) e um período reduzido de superávits elevados (2002-

2005). Dessa forma, pretende-se justificar a escolha do período de análise mesmo 

                                                 
78 O Princípio de Pantula preza pela parcimônia do modelo. Assim, partimos do modelo mais restrito, sem 
qualquer termo determinista, e então vamos avançando nos modelos menos restritos. O princípio sugere escolher 
aquele modelo que cointegrar com o menor número de termos deterministas. 
79 Além do período de análise em questão, cabe o questionamento da periodicidade dos dados. Nossa escolha foi 
trabalhar com dados trimestrais pelas mesmas duas razões estatísticas e econômicas apresentadas. Com dados 
trimestrais nosso conjunto de dados supera 100 observações, o que favorece a estimação e do ponto de vista 
econômico, dados trimestrais permitem captar ajustamentos das variáveis em questão – como por exemplo 
resposta da exportações e importações à taxa de câmbio – que em uma estimação anual não seriam 
adequadamente capturadas.  
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reconhecendo que os dados relativos à década de 80, principalmente no que diz respeito às 

importações, possam estar sujeitos a problemas decorrentes dos controles daquela época, 

fazendo com que as variáveis renda e preços relativos capturem estas distorções. 

 

Dessas observações surge uma primeira limitação deste trabalho. É fato que ao longo da 

década de 80 e início dos 90 as importações foram restringidas por mecanismos 

administrativos. Assim, é de se esperar que as importações neste período reajam pouco aos 

determinantes de câmbio e renda. Entretanto, nossa hipótese será a de que esses mecanismos 

foram impostos devido às restrições de financiamento do balanço de pagamentos, no limite 

causadas pelo crescimento doméstico ou pelos fluxos de financiamento da conta de capitais 

que, em última análise, refletem-se na taxa de câmbio. Assim, de alguma forma, é possível 

supor que as importações respondem, ainda que em uma intensidade menor, às variáveis que 

serão utilizadas neste modelo. Nossa interpretação, a priori , é que é melhor estender o prazo 

de estimação para se captar os efeitos de longo prazo, ainda que sujeitos a alguma 

subestimação, do que trabalhar com uma série relativamente curta – a partir de meados da 

década de 90 – para se tentar captar essas elasticidades de longo prazo.  

 

Uma segunda limitação diz respeito às diferenças entre estimativas agregadas e desagregadas, agora 

entendidas de uma maneira ampla, que talvez seja um dos pontos mais críticos deste trabalho. 

Questões peculiares que dizem respeito às exportações e importações brasileiras não aparecem em um 

modelo agregado. Alguns exemplos dessas questões são: (a) a crise da Argentina em 2002 que afetou 

sobremaneira o volume de comércio entre os países, fazendo com que, naquele ano, as exportações 

para aquele país fossem reduzidas, bem como as importações brasileiras de produtos argentinos; (b) 

crises como as da “vaca louca” e da gripe asiática afetaram positivamente as exportações brasileiras de 

carnes e de frangos; (c) desempenho muito favorável da agricultura nos anos recentes decorrente de 

ganhos de produtividade; (d) o crescimento da China fez com que este país passasse de sexto principal 

destino para as exportações brasileiras para segundo maior parceiro em 200280; (e) barreiras 

específicas ao aço impostas pelos EUA que afetaram as exportações deste produto; (f) greve dos 

fiscais da Receita que afetou os volumes de comércio em meados de 2002; (g) mudança na pauta de 

exportações e importações entre outras. A única exclusão aos dados serão os fluxos das exportações e 

importações de petróleo e combustíveis, como feito por diversos autores, que afetou a balança 

comercial particularmente na década de 80. 

 
                                                 
80 O autor é grato aos comentários do Professor Simão Davi Silber da FEA-USP a um projeto inicial deste 
trabalho onde estas quatro primeiras questões foram apontadas como relevantes para se discutir o desempenho 
das contas externas brasileiras no período.  
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O corte feito na estimação visa captar os efeitos da mudança do regime cambial em 1999 

sobre as elasticidades estimadas e testar a hipótese deste trabalho de que os saldos recentes 

decorrem, em alguma medida, de alterações nas elasticidades das contas externas que se 

processaram após a adoção do regime de câmbio flutuante em 1999. O ideal seria estimarmos, 

então, um modelo para o período 1980:01 a 1998:04 e outro para 1999:01 a 2005:02. 

Entretanto, a estimação para este segundo período ficaria prejudicada por conta do pequeno 

número de observações. Assim, o que se pretende é comparar os dois períodos de estimação 

iniciados no primeiro trimestre de 1980 e, então, comparar as elasticidades. O modelo mais 

abrangente reportará resultados que incorporarão as eventuais mudanças nas elasticidades no 

período pós-flutuação. Se tais mudanças foram significativas, espera-se que as elasticidades 

estimadas para o período todo se alterem81. Os modelos estimados serão apresentados em 

quatro versões para cada período: (1) VEC com dummies para capturar outliers e dummies 

sazonais sem restrição sobre os coeficientes; (2) VEC com dummies para capturar outliers e 

dummies sazonais estimado sob a restrição de exogeneidade conjunta de todas as variáveis 

exceto as exportações ou importações82; (3) VEC sem dummies para capturar outliers mas 

com dummies sazonais sem restrição sobre os coeficientes e (4) VEC sem dummies para 

capturar outliers mas com dummies sazonais estimado sob a restrição de exogeneidade. Tal 

formato pretende avaliar os efeitos das dummies e da exogeneidade sobre os modelos. Além 

disso, cada uma destas versões conterá a estimação do mecanismo de correção de erros que 

mais bem se ajustar aos dados, o que nos dará a dinâmica de curto prazo.  

 

Na seqüência serão analisadas as propriedades estatísticas dos modelos cointegrados e todos 

os modelos relevantes serão analisados recursivamente83 e os resultados serão reportados no 

apêndice 2. Ao final será feito um resumo das elasticidades encontradas em todas as versões e 

os testes sobre a diferença das médias serão conduzidos para se avaliar se há alguma alteração 

significante nas elasticidades. Com isso teremos os seguintes resultados principais deste 

                                                 
81 Um cálculo implícito das elasticidades poderia ser feito para se apurar a elasticidade apenas do período 
1999:01 a 2005:02. Este se daria da seguinte forma: (102*X - 76*Y) / 26 = Z, onde X é a elasticidade calculada 
para o período 1980:01 a 2005:02 (102 observações), Y é a elasticidade calculada para o período 1980:01 a 
1998:04 (76 observações) e Z é o cálculo implícito da elasticidade para o período 1999:01 a 2005:02 (26 
observações). O cálculo pressuporia que a elasticidade tenha sido constante no período 1980:01 a 1998:04 e 
depois tenha dado um salto para seu novo valor e permanecido estável no período 1999:01 a 2005:02, tal que a 
elasticidade total estimada é uma média ponderada dos dois períodos. Pela ausência de algum critério estatístico 
este cálculo não será feito, mas os resultados que serão reportados irão sugerir, a partir desta lógica, que a 
elasticidade das exportações, por exemplo, aumentou sobremaneira no período 1999:01 a 2005:02. 
82 A idéia é permitir que o ajuste dos desequilíbrios seja feito pelas exportações e pelas importações, que seriam 
então caracterizadas como variáveis “endógenas”. Deste ponto em diante chamaremos de estimação sob  a 
restrição de exogeneidade a este procedimento.  
83 Os modelos foram estimados a partir do E-Views 4.1 e recursivamente a partir do PC-Fiml 9.0. 
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trabalho: (1) a estimação per se das elasticidades de longo prazo para o período 1980:01 a 

2005:02 e suas funções de resposta ao impulso e decomposição da variância do erro de 

previsão; (2) a comparação das elasticidades entre os períodos 1980:01 a 1998:04 e 1980:01 a 

2005:02; (3) os testes de exogeneidade; (4) as dinâmicas de curto prazo e (4) testes de 

estabilidade recursiva. 

 

 

5.3 Estimação das equações de exportações 

 

 

Os modelos estimados e os sinais esperados pelas variáveis tomarão por base os modelos 

teóricos discutidos no capítulo 3. 

  

5.3.1 Dados 

O vetor de cointegração das exportações inclui as seguintes variáveis: exportações de bens e 

serviços não fatores (XBSPXEC), preço das exportações (PX), importações mundiais 

(MWPM) , taxa de câmbio (CAMB) e inflação doméstica (IPCA) . 

 

As exportações de bens e serviços não fatores (XBSPXEC) foram obtidas a partir da soma 

dos dados referentes às exportações de bens e aos dados de receitas de serviços. A série das 

exportações totais de bens, em periodicidade mensal, do Banco Central do Brasil, foi 

deduzida das exportações de combustíveis da Funcex (Fundação Centro de Estudos do 

Comércio Exterior), ambas em valores correntes. Para deflacionarmos a série de exportações 

de bens utilizamos a série de preços das exportações totais também gerada pela Funcex. Com 

isso, obtivemos uma série em valores constantes, a preços de junho de 2005 para as 

exportações de bens excluídas de combustíveis. A série de serviços corresponde à receita 

mensal da conta de serviços do balanço de pagamentos brasileiro obtida junto ao Banco 

Central do Brasil. Esta série, em valores correntes, foi deflacionada pelo IPA dos EUA, obtido 

junto ao Ipeadata, para chegarmos a uma série em valores constantes a preços de junho de 

2005. A série das exportações de bens foi então somada à série das receitas de serviços, 

mensalmente, e o dado trimestral corresponde à soma dos dados mensais a preços 
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constantes84. O gráfico a seguir (Gráfico 15) exibe a série das exportações de bens e serviços 

não fatores ex-combustíveis. 
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Gráfico 15: Exportações de bens e serviços não fatores (XBSPXEC) acumulado no trimestre a preços de 
jun/05 (US$ milhões em logaritmos) – 1980 – 2005 

Fonte: Banco Central do Brasil e IPEA 
 

 

A observação gráfica da série sugere haver um outlier no último trimestre de 1986, com 

reflexos ainda no primeiro trimestre de 1987. Como destacado por Carneiro e Modiano 

(1990), este período foi marcado por forte redução das divisas de exportação por conta da 

escassez de produtos internos na esteira do Plano Cruzado. Além disso, houve um movimento 

de adiamento nos embarques de exportações e de antecipações de importações neste período 

por conta da percepção de que a taxa de câmbio ainda estava valorizada. A observação da 

série em primeiras diferenças sinaliza, aparentemente, que a série é homocedástica. 

 
A série do preço das exportações (PX) corresponde à série gerada pela Funcex para o preço 

das exportações totais em dólares85. A série trimestral foi obtida a partir da média dos dados 

mensais e está exibida no gráfico 16 a seguir. 

 

                                                 
84 O coeficiente de correlação desta série com aquela calculada pela Funcex para o quantum de exportações 
totais é de 99,6%. Visualmente as séries exibem um pequeno descolamento após o primeiro trimestre de 1994, 
quando as receitas de exportações de serviços e as exportações de combustíveis começam a ser mais relevantes. 
85 Esta série não exclui os preços dos combustíveis, mas na ausência de uma série de preços ex-combustíveis, 
esta parece ser a mais adequada para o objetivo deste trabalho.  
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Gráfico 16: Índice de Preço das exportações brasileiras  em dólares (PX) – média do trimestre – (média 
1996=100 em logaritmos) – 1980 – 2005 

Fonte: Funcex 
 

A série das importações mundiais (MWPM) , que é a proxy para a renda mundial, foi obtida 

através do International Financial Statistics86 (IFS) em bases mensais, a valores correntes, e 

deflacionada pelo preço das importações mundiais também fornecido pelo IFS, a preços de 

junho de 2005. A série está exibida no gráfico 17 a seguir. 
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Gráfico 17: Importações mundiais (MWPM) acumuladas no trimestre (US$ bilhões em logaritmos) a 
preços de jun/05 – 1980 – 2005 

Fonte: FMI (IFS) 
 

A série de câmbio (CAMB)  foi obtida junto ao BCB e corresponde à taxa de câmbio nominal, 

a valores correntes em R$/US$. O dado trimestral é formado pela média de três meses, cujas 

                                                 
86 Estatísticas providas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). 
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taxas mensais representavam a média das cotações diárias.  O gráfico da taxa de câmbio 

(Gráfico 18) está a seguir. 
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Gráfico 18: Taxa de câmbio nominal brasileira (CAMB) em R$/US$ a preços correntes - média do 
trimestre (série em logaritmos) – 1980 – 2005  

Fonte:Banco Central do Brasil 
 

A série da inflação (IPCA)  corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 

calculado pelo IBGE. A série trimestral corresponde à média de três meses do índice de 

preços. A série está exibida no gráfico 19 a seguir. 
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Gráfico 19: Índice de inflação brasileira (IPCA) – média do trimestre – (média 1993=100) – em logaritmos 
– 1980 – 2005 

Fonte: IBGE 
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5.3.2 Análise estatística das estimações 

 

 

5.3.2.1 1980:01 a 1998:04 com dummies 

As tabelas 13 e 14 a seguir trazem os resultados das estimações das equações de exportações 

para o período 1980:01 a 1998:04. As tabelas estão organizadas da seguinte forma e este 

padrão se repetirá nos resultados a serem reportados para as demais estimações: (1) equação 

de longo prazo obtida no VEC normalizada para as exportações sem restrições sobre os 

coeficientes; (2) coeficientes de ajustamento do VEC; (3) resultados dos testes de 

cointegração; (4) análise dos resíduos do VEC; (5) mecanismo de correção de erros (ECM); 

(6) equação de longo prazo obtida no VEC normalizada para as exportações e estimada sob a 

restrição de exogeneidade87; (7) coeficientes de ajustamento do VEC estimado sob 

exogeneidade, restrição imposta e resultado do teste de exogeneidade; (8) análise dos resíduos 

do VEC estimado sob exogeneidade e (9) ECM do VEC sob exogeneidade. 

 

Como se pode observar na tabela 13 (item 3) há evidência de cointegração a 1% e 5% e os 

parâmetros (reportados na tabela 13 item 1) apresentam o sinal esperado pela teoria88. Como 

muitos dos artigos citados na seção anterior sugerem, parece haver evidência de que a 

elasticidade renda (0,875) é superior, em módulo, às elasticidades-preço (0,598; 0,502 e -

0,488). O coeficiente de ajustamento (apresentado na tabela 13 item 2) sinaliza que é 

necessário 1 trimestre e meio (1/0,6699) para que os desequilíbrios de curto prazo sejam 

corrigidos no longo prazo pelas exportações e os coeficientes de ajustamento das demais 

variáveis são todos estatisticamente insignificantes, o que já alerta para a desejada 

exogeneidade das demais variáveis, fazendo com que todo o ajuste seja feito pelas 

exportações.  Os resíduos do VEC estimado (reportados na tabela 13 item 4) apresentam 

indícios de normalidade (pelo teste de Jarque-Bera) e de homocedasticidade (pelos testes de 

                                                 
87 A cointegração não se altera sob a restrição de exogeneidade e, portanto, os resultados do teste de cointegração 
são aqueles exibidos no item 3 da tabela. 
88 O modelo completo estimado está reportado no apêndice 2.1 (item a). Os sinais estão de acordo com o 
esperado no caso dos preços externos (PX) e internos (IPCA) se considerarmos uma equação de oferta de 
exportações (equação 3.4 do capítulo 3). Já para a renda externa o sinal está de acordo com o esperado para um 
modelo de demanda para as exportações (equação 3.3 do capítulo 3). Como se trata de um VEC não 
estabelecemos um modelo estrutural a priori e sim deixamos que os dados revelem os sinais das variáveis e, 
portanto, as características do modelo, como feito em Carvalho e De Negri (2000). Logo, para o caso das 
exportações não assumimos qualquer hipótese a respeito do tamanho do país no comércio mundial. 
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White), mas apresentam alguns problemas de autocorrelação conjunta (teste Portmanteau) nos 

lags 2 e 5, ainda que não haja problemas de autocorrelação para lags individuais (teste LM). 

 

Tabela 13: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 1998:04 – com dummies outliers 

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,5980 PXt + 0,8752 MWPMt + 0,5015 CAMBt - 0,4880 IPCAt  + 3,9459
                         (0,22224)              (0,17649)              (0,07518)            (0,07249)
                        [2,69091]              [4,95912]               [6,67007]           [-6,73128]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,669917 0,041353 0,004483 -0,02027 -0,095535
(0,0902) (0,0362) (0,0214) (0,2613) (0,2526)

[-7,42392] [ 1,14238] [ 0,20915] [-0,07756] [-0,37827]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese Nula)

Auto-Valor
Estatísitca 

Traço
Valor Crítico 

(1%)

Estatística 
Máximo 

Auto-Valor

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum** 0,6050 113,6973 76,07 68,7278 38,77
no máximo um 0,2958 44,9695 54,46 25,9520 32,24
no máximo dois 0,1885 19,0175 35,65 15,4593 25,52
no máximo três 0,0425 3,5582 20,04 3,2109 18,63

no máximo quatro 0,0047 0,3473 6,65 0,3473 6,65
** denota rejeição da hipótese nula a 1% e 5%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 9,8074 (0,4575)
Portmanteau: L(2) = 38,48 (0,0415); L(4) = 83,62 (0,2319); L(5) = 126,18 (0,0395); L(10) = 260,66 (0,0515)
LM: L(1) = 19,12 (0,2038); L(4) = 19,65 (0,7647); L(8) = 26,45 (0,3838)
White (no cross terms): 298,32 (0,1137)
White (cross terms): 820,92 (0,0788)

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,70 ECMt +0,15 DXBSPXECt-1 -0,54 DPXt-1 + 0,10 DCAMBt-1 -0,15 S1 +0,08 S2 -0,21 D85_01 -0,48 D86_04 +0,16 D93_01
                              (0,0794)                (0,0649)             (0,2591)        (0,0250)          (0,0196)  (0,0222)    (0,0660)           (0,0635)               (0,0657)
                             [-8,7639]               [2,2759]             [-2,1033]        [4,1094]         [-7,4328] [3,5527]    [-3,1360]         [-7,5474]              [2,4630]

R2 = 0,8290 DW = 1,9663 White = 0,8849 (0,5727)
S.E. of regression = 0,0629 AIC = -2,5825 LM (12) = 1,2309 (0,2876)
Jarque-Bera =  0,5949 (0,7427) BIC = -2,3022 RESET (8) = 1,0229 (0,4297)
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Tabela 14: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 1998:04 – com dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,4685 PXt + 0,8439 MWPMt + 0,4699 CAMBt - 0,4557 IPCAt  + 4,5329

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 1,8838; p-value (0,7571)

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,0592 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0062) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-9,55716] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 9,8633 (0,4526)
Portmanteau: L(2) = 34,73 (0,0933); L(4) = 81,06 (0,2960); L(7) = 182,96 (0,0346); L(8) = 204,65 (0,0620); L(12) = 296,3514 (0,1798)
LM: L(1) = 20,26 (0,7331); L(4) = 22,041 (0,6334); L(5) = 48,89 (0,0029); L(6) = 33,54 (0,1180); L(8) = 25,45 (0,4376)
White (no cross terms): 302,27 (0,0861)
White (cross terms): 820,56 (0,0801)

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,06 ECMt +0,17 DXBSPXECt-1 -0,50 DPX + 0,10 DCAMBt-1 -0,14 S1 +0,08 S2 -0,20 D85_01 -0,48 D86_04 +0,16 D93_01
                                (0,0064)                (0,0639)             (0,2522)          (0,0241)           (0,0190)  (0,0216)    (0,0645)          (0,0620)              (0,0642)
                                [-9,1465]              [2,6140]             [-1,9728]        [4,0649]            [-7,5231] [3,6755]    [-3,1332]        [-7,7479]             [2,4783]

R2 = 0,8369 DW = 2,0115 White = 0,7255 (0,7312)
S.E. of regression = 0,0614 AIC = -2,6297 LM (12) = 1,3638 (0,2127)
Jarque-Bera =  0,5922 (0,7437) BIC = -2,3494 RESET (8) = 1,0577 (0,4053)

 

 

O primeiro exercício de estabilidade do sistema é a cointegração recursiva. Como se pode 

observar no quadro (Modelo 1 – X1998) na tabela do apêndice 3, reportamos a freqüência na 

qual um determinado número de vetores de cointegração foi observado na estimação 

recursiva. Assim, por exemplo, no caso das exportações para o período 1980:01 a 1998:04 a 

tabela reporta que foram feitas estimações recursivas desde 1986:01. Neste período 98,1% dos 

trimestres apresentavam um e somente um vetor de cointegração e 1,9% dos trimestres 

rejeitavam a cointegração segundo o teste do máximo auto-valor. Neste caso, o único 

trimestre que não apresentou qualquer cointegração foi o primeiro de 1987 (87_01) conforme 

reportado na tabela. Todos os demais apresentaram cointegração e reportaram apenas 1 vetor 

a 5%. Na coluna ao lado podemos observar estas considerações para o teste do traço. Note 

que, neste caso, em 71,2% dos trimestres houve cointegração e apenas um vetor era reportado. 

Logo, o que se nota é que a cointegração parece ser bastante robusta para este modelo, bem 

como a conclusão da presença de apenas um vetor de cointegração. A ausência de 

cointegração se dá nos períodos iniciais da amostra, quando um número mínimo de 

observações era utilizado para se testar a cointegração. Logo, mesmo a ausência de 
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cointegração nos períodos reportados na tabela pode, eventualmente, ser atribuída ao pequeno 

número de observações nas quais se deu o teste89. 

 

A segunda bateria de testes de estabilidade do VEC e da equação de exportações está 

reportada nos gráficos de (b) a (e) do apêndice 2.1. Os gráficos são resultados de estimações 

recursivas e reportam, respectivamente: (b) os resíduos um período à frente: estima-se o 

modelo entre a observação inicial e uma observação t e projeta-se o resultado em t + 1. 

Compara-se, então, o dado efetivo de t + 1 com o estimado e reporta-se o resíduo e o intervalo 

de confiança a 2 desvios-padrão; (c) teste de Chow um período à frente: estima-se o modelo 

desde sua observação inicial até uma data t. Na seqüência, observa-se o erro cometido na 

projeção em t + 1 e comparam-se os resíduos do período de t = 0 até t, com o resíduo de t + 1 

através de um teste F; (d) teste de break-point (quebras) de Chow: estima-se o modelo para 

toda a amostra entre a observação inicial t = 0 e a última observação t = T. A cada t 

comparam-se os resíduos das estimações para os dois sub-períodos: [0 a t] e [t + 1 a T] através 

de um teste F. A ocorrência de quebras em determinado t pode ser identificada através deste 

teste; (e) teste forecast de Chow: estima-se a amostra entre t = 0 e t e projetam-se os 

resultados entre t + 1 e T. Comparam-se os resíduos dos dois períodos [0,t] e [t + 1;T] através 

de um teste F. Este teste captura a instabilidade nas projeções à medida que o modelo vai 

sendo estimado recursivamente. À exceção dos resíduos um período à frente (item b) que são 

estimados recursivamente apenas para as exportações, todos os demais testes são feitos para a 

equação das exportações, identificada por XBSPXEC, e para o VEC completo, identificado 

por CHOWs. 

 

O que se observa é que parece haver alguma instabilidade na equação das exportações em 

1991:03 e do VEC em 1990:02, ambos identificados pelo teste de Chow um passo à frente (c). 

Os demais testes apontam para a estabilidade do modelo estimado. 

 

A dinâmica de curto prazo dada pelo ECM (item 5 da tabela 13)90 mostra que, no curto prazo, 

as exportações reagem apenas a elas próprias, aos preços e ao câmbio, todos defasados em um 

trimestre, sem reagir aos preços domésticos e à renda internacional. No curto prazo, 

entretanto, a reação aos preços seria o contrário do que no longo prazo. Poder-se-ia especular 

                                                 
89 Esta cointegração recursiva também foi calculada apenas para os modelos sem restrições nos coeficientes pois, 
sob a restrição de exogeneidade a cointegração não muda, valendo, portanto, o mesmo resultado, assim como 
mencionado anteriormente. 
90 O modelo de curto prazo completo está reportado no apêndice 2.1 item (f). 
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que no curto prazo esta equação tem propriedades de demanda e, no longo prazo, de oferta. O 

ECM também confirmou a sazonalidade das séries – as dummies sazonais do primeiro e do 

segundo trimestres foram significantes – e todas as demais dummies incluídas no modelo de 

longo prazo, 1985:01, 1986:04 e 1993:01, também se mostraram significantes. As 

propriedades estatísticas dos resíduos parecem todas adequadas91. 

 

Quanto à estabilidade do ECM, procedemos aos seguintes testes reportados nos gráficos do 

apêndice 2.1 nos itens (g) a (j): (g) resíduos recursivos; (h) teste CUSUM (cumulative sum); 

(i) teste CUSUM ao quadrado e (j) estimação recursiva dos coeficientes. Nestes gráficos 

podemos identificar que não há nada que indique alguma instabilidade92. 

 

O próximo passo consiste no teste de exogeneidade reportado93 na tabela 14 nos itens 6 e 7. 

Note que é possível aceitar a hipótese de que as variáveis PX, MWPM, CAMB e IPCA são 

conjuntamente exógenas fracas em relação ao vetor de cointegração, de tal sorte que todo o 

ajuste se dá através da equação de exportações. Assim, de fato podemos considerar os 

parâmetros estimados como elasticidades e não apenas como relações funcionais. Além disso, 

as variáveis MWPM, CAMB e IPCA são fortemente exógenas em relação ao vetor de 

cointegração94. A estimação sob exogeneidade levou a pequenas alterações nos parâmetros do 

vetor de cointegração95, sendo que apenas o coeficiente de ajustamento se alterou 

substancialmente, passando de -0,6699 para -0,0592, sugerindo que sob esta restrição são 

necessários 16 trimestres para que o ajuste se complete. Sob exogeneidade os resíduos são 

normais e o modelo apresenta problemas de auto-correlação conjunta de ordem 7 e de ordem 

5 para a auto-correlação individual, mas passa nos testes de homocedasticidade.  

 

Sob a hipótese de exogeneidade os testes recursivos não estão disponíveis nos pacotes 

econométricos convencionais. O único teste recursivo que se aplica é o da evolução do teste 

de exogeneidade, reportado no apêndice 2.1 item (m). O gráfico mostra que o teste recursivo 

                                                 
91 A julgar pelos testes de Jarque-Bera, Durbin-Watson (DW), Akaike (AIC), Schwarz (BIC), White, LM e 
Reset. 
92 O teste recursivo se faz a partir do primeiro período que forneça graus de liberdade suficientes para a 
estimação ou a partir da primeira dummy incluída no modelo, com este segundo critério sendo a restrição mais 
forte. 
93 O modelo completo está reportado no apêndice 2.1 item (k). 
94 O teste de exogeneidade forte pode ser observado no apêndice 2.1 item (l) e o que caracteriza a exogeneidade 
forte é o p-value acima de 5% da variável D(XBSPXEC) em cada um dos blocos reportados.  
95 Os pacotes econométricos E-Views e PC-Fiml não reportam os desvios-padrão das elasticidades do VEC 
quando estimados sob exogeneidade. 
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de exogeneidade aponta para a exogeneidade conjunta das variáveis PX, MWPM, CAMB e 

IPCA desde o terceiro trimestre de 1987 a 5% de significância. 

 

O ECM do modelo estimado sob exogeneidade96 mostra-se muito parecido com o modelo 

irrestrito, à exceção também do coeficiente de ajustamento, e os testes de diagnóstico 

recursivos, como se observa no apêndice 2.1 itens (o) a (r), mostram-se compatíveis com a 

estabilidade do modelo. 

 

As duas últimas análises que restam, nestes modelos, é checar a função de resposta ao 

impulso (FRI) e a decomposição da variância do erro de previsão (DVEP) reportadas no 

apêndice 2.1 itens (s) e (t). Como os resultados da FRI e da DVEP são muito parecidos para o 

modelo estimado sob exogeneidade e o irrestrito, preferimos reportar apenas os resultados dos 

testes sob exogeneidade fraca. A ordenação para a decomposição de Cholesky foi a seguinte, 

da mais exógena para a mais endógena: CAMB, IPCA, MWPM, PX, XBSPXEC97. Os 

resultados traçam a resposta acumulada das exportações, em dez trimestres, a choques 

ortogonalizados nas variáveis. As respostas das demais variáveis foram omitidas para poupar 

espaço e também porque nosso interesse se dá na resposta das exportações, ainda mais sob a 

hipótese de exogeneidade. A discussão completa dos resultados da FRI e da DVEP será feita 

apenas para os modelos estimados para o período completo (1980:01 a 2005:02)98. 

 

 

5.3.2.2 1980:01 a 1998:04 sem dummies 

As tabelas 15 e 16 a seguir reportam os resultados da estimação do mesmo modelo anterior, 

exceto pela exclusão no particular modelo das dummies para controlar outliers. Esta exclusão 

permite avaliarmos os efeitos das dummies sobre os resultados dos modelos. 

 

                                                 
96 O modelo completo estimado está reportado no apêndice 2.1 item (n). 
97 Ordenações alternativas não mudaram significativamente os resultados. 
98 As próximas estimações serão reportadas na mesma seqüência que esta primeira, de tal sorte que indicaremos 
apenas o número do apêndice e os itens correspondentes. 



 96 

Tabela 15: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 1998:04 – sem dummies outliers 

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,6694 PXt + 0,8305 MWPMt + 0,4491 CAMBt - 0,4350 IPCAt  + 3,5858
                         (0,31074)              (0,25008)                 (0,10412)            (0,10049)
                         [2,15408]             [3,32101]                 [4,31365]           [-4,32898]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,670611 0,033659 0,002862 0,025091 -0,045933
(0,12540) (0,04156) (0,02196) (0,26177) (0,25248)
[-5,34791] [ 0,80999] [ 0,13031] [ 0,09585] [-0,18193]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese Nula)

Auto-Valor
Estatísitca 

Traço
Valor Crítico 

(1%)

Estatística 
Máximo 

Auto-Valor

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum** 0,4079 77,3678 76,07 38,7767 38,77
no máximo um 0,2776 38,5911 54,46 24,0638 32,24
no máximo dois 0,1252 14,5273 35,65 9,8978 25,52
no máximo três 0,0541 4,6296 20,04 4,1189 18,63

no máximo quatro 0,0069 0,5106 6,65 0,5106 6,65
** denota rejeição da hipótese nula a 1% e 5%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 57,4015 (0,0000)
Portmanteau: L(2) = 31,35 (0,1778); L(4) = 79,09 (0,3511); L(8) = 173,81 (0,5113)
LM: L(1) = 19,49 (0,7729); L(4) = 21,63 (0,6572); L(8) = 18,39 (0,8255)
White (no cross terms): 283,13 (0,0052)
White (cross terms): 773,06 (0,0834)

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,72 ECMt +0,27 DXBSPXECt-1 + 0,14 DCAMBt-1 -0,11 S1 +0,11 S2 -0,04
                                   (0,1100)             (0,0990)                 (0,0385)         (0,0299)  (0,0341)  (0,0195)
                                  [-6,5767]            [2,7648]                 [3,6287]         [-3,8091] [3,2735][-1,9676]

R2 = 0,6622 DW = 1,9557 White = 0,3524 (0,9413)
S.E. of regression = 0,08639 AIC = -1,9822 LM (12) = 0,4100 (0,9536)
Jarque-Bera =  136,0234 (0,0000) BIC = -1,7954 RESET (8) = 1,6371 (0,1333)
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Tabela 16: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 1998:04 – sem dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,4586 PXt + 0,7889 MWPMt + 0,3871 CAMBt - 0,3729 IPCAt  + 4,4017

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 0,8514; p-value (0,9314)

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,0564 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0086) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-6,56885] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 77,2884 (0,0000)
Portmanteau: L(2) = 29,23 (0,2544); L(4) = 78,31 (0,3741); L(8) = 169,83 (0,5961)
LM: L(1) = 18,85 (0,8044); L(4) = 21,64 (0,6565); L(8) = 17,85 (0,8486)
White (no cross terms): 283,58 (0,0049)
White (cross terms): 774,88 (0,0766)

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,06 ECMt +0,29 DXBSPXECt-1 + 0,13 DCAMBt-1 -0,11 S1 +0,11 S2 -0,03
                                  (0,0087)             (0,0978)                  (0,0369)          (0,0294)  (0,0335)  (0,0191)
                                  [-6,8834]            [2,9884]                  [3,4909]          [-3,8603] [3,2331][-1,7992]

R2 = 0,6742 DW = 1,9594 White = 0,33837 (0,9255)
S.E. of regression = 0,0848 AIC = -2,0186 LM (12) = 0,4437 (0,9379)
Jarque-Bera =  189,6259 (0,0000) BIC = -1,8318 RESET (8) = 1,4514 (0,1944)

 

 

Na ausência de dummies os parâmetros não se alteraram significativamente nem tão pouco o 

coeficiente de ajustamento das exportações. A cointegração continua valendo aos valores 

críticos de 1% e 5% e apenas um vetor de cointegração é reportado. Note, entretanto, que os 

resíduos não são mais normais e o modelo apresenta alguma heterocedasticidade, a julgar pelo 

teste de White sem termos cruzados. Por sua vez, não há mais o problema de autocorrelação 

conjunta ou individual dos resíduos99.  Assim, é a inclusão das dummies que permite a 

obtenção da normalidade e, com isso, podemos estimar o modelo por máxima-

verossimilhança e não uma quase-verossimilhança quando da ausência de normalidade. Por 

outro lado, a inclusão das dummies  piora a autocorrelação, o que também não é um resultado 

desejado. 

 

Em relação aos testes de estabilidade observamos que a ausência das dummies faz com que o 

modelo cointegre em uma freqüência muito menor do que na presença delas. Assim, enquanto 

os modelos com dummies cointegravam com freqüências entre 98,1% e 71,2%, neste modelo 

                                                 
99 Vide tabelas 15 e 16 itens 1 a 4. 
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sem dummies a freqüência de cointegração passa a variar entre 20,0% e 25,5% de acordo com 

cada um dos testes de cointegração. Nos outros casos não há cointegração, o que demonstra 

alguma fragilidade do exercício na ausência de dummies. Note também que os modelos 

passam a cointegrar apenas a partir de meados da década de 90100. 

 

Os demais testes de estabilidade101 apontam para instabilidade na equação das exportações em 

1986:04 e, para o VEC, em 1990:02 e 1993:01. 

 

Em relação à dinâmica de curto prazo, a principal diferença parece ser a ausência da resposta 

das exportações aos preços e uma elasticidade um pouco maior às próprias exportações e ao 

câmbio defasado. Assim como para o VEC, o ECM não apresenta normalidade102. Assim, 

muito provavelmente uma das dummies estava capturando variações aberrantes (outliers) nos 

preços como, por exemplo, no primeiro trimestre de 1993, como se pode observar no gráfico 

16. 

 

Neste caso parece bastante importante avaliarmos a estabilidade do mecanismo de correção de 

erros, pois a estimação recursiva não fica restringida pelo período da última dummy103. Neste 

caso o que se nota na dinâmica de curto prazo é um quadro bastante diferente no que diz 

respeito à estabilidade dos parâmetros. Nota-se claramente uma quebra na série dos resíduos 

no quarto trimestre de 1986. É a partir deste período que a soma dos resíduos também começa 

a ultrapassar o intervalo de 5% de significância do teste CUSUM. Finalmente, os coeficientes 

de curto prazo mostram quebras importantes neste período, válido em particular para os 

parâmetros do coeficiente de ajustamento, do câmbio e da constante. Em termos de variação, 

a mais importante parece se dar para o coeficiente do câmbio, que oscila de um patamar ao 

redor de 0,4 para 0,8 e depois se estabiliza ao redor de 0,15104. 

 

Em relação à exogeneidade, nota-se que na ausência das dummies parece haver uma redução 

nas elasticidades do câmbio e do IPCA, mas as variáveis PX, MWPM, CAMB e IPCA 

permanecem sendo conjuntamente exógenas fracas. Ademais, todas as variáveis, excetuando-

                                                 
100 Vide apêndice 3 Modelo X1998SD. 
101 Vide apêndice 2.2 item (c) – Teste recursivo de Chow um passo à frente. 
102 Vide tabela 15 item 5. 
103 Vide apêndice 2.2 itens (f) a (j). 
104 O coeficiente do câmbio é indicado por C(3). Os coeficientes numerados de C(1) a C(6) são as respectivas 
estimativas das elasticidades das variáveis apresentadas na estimação do item 2.2.f seguindo a ordem 
apresentada na tabela, na qual a variável COINTEQ representa o parâmetro do coeficiente de ajustamento.  
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se as exportações, são exógenas fortes, inclusive a PX. Logo, a inclusão das dummies não 

contribui para a exogeneidade, apenas para a normalidade e a homocedasticidade, como 

também fica claro na ausência destas no modelo estimado sob exogeneidade105. Note também 

que a exogeneidade passa a ser significante a 5% neste modelo desde 1987106. 

 

O ECM estimado sob a hipótese de exogeneidade difere em muito pouco do modelo estimado 

na ausência desta e, portanto, não requer análise adicional, o mesmo valendo para as funções 

de resposta ao impulso e para a decomposição da variância do erro de previsão107. 

 

 

5.3.2.3 1980:01 a 2005:02 com dummies 

Os resultados reportados a seguir ganham importância em relação aos anteriores pois, 

independentemente da conclusão da mudança das elasticidades no período recente, tratam-se 

de elasticidades estimadas para um período bastante longo da economia brasileira, já 

capturam os efeitos da mudança cambial de 1999 e dos expressivos saldos comerciais e 

estimam elasticidades para bens e serviços não fatores, não encontradas na literatura 

brasileira. 

 

O modelo estimado exibe uma elasticidade renda (1,1026) também superior em módulo às 

elasticidades-preço (0,5717; 0,3412 e -0,3413) e o coeficiente de ajustamento sugere que o 

ajuste se completa em 1,9 trimestre. Além disso, não é possível rejeitar a presença de apenas 

um vetor de cointegração a 1% e 5% pelos testes do máximo autovalor e do traço. Os resíduos 

são normais, mas apresentam autocorrelação conjunta de ordens 2 e 3 e individual de ordem 

1, além de serem heterocedásticos108.  

 

                                                 
105 A rigor, a homocedasticidade só é rejeitada, assim como no modelo anterior, pelo teste de White sem termos 
cruzados. No teste de White com termos cruzados não podemos rejeitar a hipótese de homocedasticidade. 
106 Vide tabela 16 item 6 e apêndice 2.2 itens (l) e (m). 
107 Vide apêndice 2.2 itens (n) a (t). 
108 Vide tabela 17 itens 1 a 4. 
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Tabela 17: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 2005:02 – com dummies outliers 

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,5717 PXt + 1,1026 MWPMt + 0,3412 CAMBt - 0,3413 IPCAt  + 1,3429
                         (0,26469)              (0,11062)                 (0,10248)          (0,09798)
                        [2,15985]              [9,96673]                 [3,32899]          [-3,48322]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,538658 0,057945 0,038043 -0,041261 -0,008847
(0,0865) (0,0320) (0,0201) (0,1888) (0,1705)

[-6,22779] [ 1,80890] [ 1,89537] [-0,21855] [-0,05189]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese Nula)

Auto-Valor
Estatísitca 

Traço
Valor Crítico 

(1%)

Estatística 
Máximo 

Auto-Valor

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum** 0,3833 90,4624 76,07 48,3442 38,77
no máximo um 0,2220 42,1182 54,46 25,1037 32,24
no máximo dois 0,1033 17,0145 35,65 10,9048 25,52
no máximo três 0,0348 6,1096 20,04 3,5389 18,63

no máximo quatro 0,0254 2,5707 6,65 2,5707 6,65
** denota rejeição da hipótese nula a 1% e 5%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 14,5603 (0,1489)
Portmanteau: L(2) = 51,36 (0,0014); L(3) = 68,23 (0,0442); L(4) = 87,39 (0,1553); L(8) = 169,66 (0,5998)
LM: L(1) = 47,70 (0,0041); L(2) = 34,94 (0,0893); L(4) = 18,91 (0,8014); L(8) = 20,40 (0,7254)
White (no cross terms): 351,86 (0,0042)
White (cross terms): 880,81 (0,0068)

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,51 ECMt +0,78 DMWPMt-1 + 0,10 DCAMBt-1 -0,19 S1 +0,11 S2 -0,42 D1986_04
                                  (0,0726)             (0,2445)               (0,0255)        (0,0217)  (0,0223)      (0,0706)
                                  [-7,0565]            [3,1703]               [3,8297]       [-8,6848] [5,3559]      [-6,0155]

R2 = 0,7406 DW = 1,8821 White = 0,9375 (0,4970)
S.E. of regression = 0,0704 AIC = -2,4107 LM (12) = 1,0640 (0,4009)
Jarque-Bera =  0,2385 (0,8876) BIC = -2,2544 RESET (8) = 1,1706 (0,3262)
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Tabela 18: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 2005:02 – com dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,4989 PXt + 1,0718 MWPMt + 0,3746 CAMBt - 0,3717 IPCAt  + 2,1147

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 5,1775; p-value (0,2696)

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,0465 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0067) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-6,95662] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 10,37 (0,4087)
Portmanteau: L(2) = 55,43 (0,0004); L(3) = 72,98 (0,0186); L(8) = 172,20 (0,5456)
LM: L(1) = 54,47 (0,0006); L(2) = 41,89 (0,0185); L(8) = 27,88 (0,3135)
White (no cross terms): 361,60 (0,0014)
White (cross terms): 885,66 (0,0049)

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,04 ECMt +0,73 DMWPMt-1 + 0,10 DCAMBt-1 -0,19 S1 +0,11 S2 -0,43 D1986_04
                                  (0,0060)            (0,2442)                 (0,0257)         (0,0215)  (0,0225)      (0,0703)
                                  [-7,1516]          [2,9946]                 [3,9743]         [-8,6591] [5,1162]     [-6,0845]

R2 = 0,7431 DW = 1,8921 White = 0,9211 (0,5108)
S.E. of regression = 0,0701 AIC = -2,4201 LM (12) = 1,0591 (0,4050)
Jarque-Bera =  0,0675 (0,9668) BIC = -2,2638 RESET (8) = 1,3577 (0,2267)

 

 

O VEC apresenta alta freqüência de cointegração recursiva109, entre 74% e 83,1%, reportando 

apenas um vetor de cointegração nestas freqüências, que ocorrem mais marcadamente a partir 

da década de 90. Em relação às estimações recursivas, os testes de Chow um período à frente 

apontam para quebras em 1991:03 e 2002:03 no caso da equação das exportações e nos 

períodos 1990:02, 1993:01, 1994:03, 1994:04 e 2002:03 no caso do VEC110. Além disso, o 

teste de Chow para quebra aponta uma ruptura em 2002:02. 

 

Em relação à dinâmica de curto prazo, a variável relativa à renda externa passa a figurar na 

lista de variáveis às quais as exportações respondem no curto prazo, bem como a variável 

câmbio, antes insignificantes nos modelos estimados até 1998. Os preços externos, internos e 

as próprias exportações defasadas parecem não afetar a dinâmica de curto prazo. Além disso, 

no curto prazo as exportações respondem apenas à dummy 1986:04, apesar de o modelo de 

                                                 
109 Vide apêndice 3 Modelo 3 – X2005. 
110 Vide apêndice 2.3 itens (b) a (e). A quebra no terceiro trimestre de 2002 pode ser facilmente identificada a 
partir da depreciação cambial que precedeu as eleições presidenciais daquele ano, em que a taxa de câmbio 
nominal chegou a registrar valores intra-diários de R$/US$ 4,0. 
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longo prazo incluir dummies para os períodos 1989:02, 1990:01 e 1999:01. Os resíduos 

apresentam as propriedades desejadas111.  

 

Os resíduos recursivos112 do modelo de curto prazo caem fora do intervalo de confiança a 5% 

em 1993:01 e 2002:03 e a soma acumulada dos resíduos apresenta problemas entre 1991 e 

1996. Os coeficientes parecem apresentar alguma instabilidade no início da década de 90, 

período de intensificação da abertura comercial brasileira. 

 
Em relação à exogeneidade113, as variáveis PX, MWPM, CAMB e IPCA mostram-se 

conjuntamente exógenas fracas e as elasticidades estimadas não se alteram substancialmente 

em relação ao modelo anterior, à exceção do coeficiente de ajustamento que passa de -0,54 

para -0,05. Os resíduos são normais mas há autocorrelação conjunta (lags 2 e 3) e individual 

nos lags 1 e 2, além de os resíduos serem heterocedásticos. À exceção da série PX, que não é 

exógena forte (p-value 4,8%), as demais variáveis CAMB, IPCA, MWPM são exógenas 

fortes ao parâmetro de interesse dado pela equação das exportações. O teste recursivo de 

exogeneidade114 aponta para a restrição conjunta como válida desde o ano de 1987.  

 

O ECM estimado sob exogeneidade é muito parecido com aquele estimado de forma irrestrita, 

e os problemas de instabilidade também são muito semelhantes115.  

 

Em relação à FRI e à DVEP116 adotamos a seguinte ordenação, da mais exógena para a mais 

endógena: CAMB, IPCA, MWPM, PX e XBSPXEC. As respostas das exportações aos 

choques ortogonalizados nas demais variáveis mostraram-se todas na direção esperada pela 

teoria. A resposta acumulada mais significativa após dez trimestres se deu ao choque na 

variável renda mundial, confirmando a importância desta na determinação do saldo comercial 

brasileiro. Além disso a resposta é crescente ao choque. Já, por exemplo, a exportação afeta a 

si própria apenas nos dois primeiros trimestres, preservando então nos próximos trimestres o 

choque daqueles períodos. As respostas das exportações ao choque de câmbio e de preços são 

parecidas, ainda que em relação ao câmbio a resposta seja ligeiramente maior no período 

acumulado. 

                                                 
111 Vide tabela 17 item 5. 
112 Vide apêndice 2.3 itens (f) a (j).  
113 Vide tabela 18 itens 6 a 8. 
114 Vide apêndice 2.3 itens (l) e (m). 
115 Vide tabela 17 item 9 e apêndice 2.3 itens (n) a (r). 
116 Vide apêndice 2.3 itens (s) e (t). 
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A DVEP revela características similares. No primeiro trimestre, 87% da variância do erro de 

previsão é devida às próprias exportações, mas esta explicação vai perdendo força ao longo 

dos próximos dez trimestres para as importações mundiais e o câmbio. Os preços domésticos 

e externos acumulam em dez trimestres respostas muito similares, ao redor de 9%. Ao final de 

dez trimestres, 39% da variância do erro de previsão é devida à renda mundial, 24% à própria 

exportação e 19% ao câmbio, enquanto as demais completam a explicação total. Note apenas 

que até o quarto trimestre a decomposição da variância é mais bem explicada pelo câmbio do 

que pela renda mundial, quando essa passa a superá-lo e apenas no oitavo trimestre a renda 

mundial passa a ser preponderante na explicação da variância do erro de previsão, também 

confirmando a importância desta variável para as exportações brasileiras. 

 

 

5.3.2.4 1980:01 a 2005:02 sem dummies 

O modelo estimado sem as dummies reporta uma elasticidade para o preço das exportações 

(1,22) que é substancialmente mais alta do que aquelas registradas nos outros modelos e 

também elasticidades do câmbio e dos preços domésticos ligeiramente superiores, ao mesmo 

tempo em que mostra o menor coeficiente de ajustamento dos modelos irrestritos das 

exportações (-0,42), sugerindo que o tempo para que os desvios de curto prazo se ajustem no 

longo prazo seja de 2,4 trimestres. A cointegração é significante a 1% e 5% e apenas um vetor 

de cointegração é encontrado. Em relação aos resíduos, enquanto a exclusão das dummies 

releva a ausência de normalidade, por outro lado o modelo não mais apresenta problema de 

autocorrelação, nem conjunta nem individual, de qualquer ordem. A heterocedasticidade 

continua sendo um problema117. 

 

                                                 
117 Vide tabela 19 itens 1 a 4. 
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Tabela 19: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 2005:02 – sem dummies outliers  

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 1,2189 PXt + 1,1062 MWPMt + 0,5332 CAMBt - 0,5291 IPCAt  - 0,2818
                         (0,31431)            (0,13451)                 (0,12318)            (0,11761)
                         [3,87794]            [8,22368]                 [4,32919]           [-4,49881]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,421334 0,060391 0,027644 0,115202 -0,014875
(0,0912) (0,0290) (0,0176) (0,1768) (0,1614)

[-4,62146] [ 2,08471] [ 1,56782] [ 0,65149] [-0,09218]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese Nula)

Auto-Valor
Estatísitca 

Traço
Valor Crítico 

(1%)

Estatística 
Máximo 

Auto-Valor

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum**  0.330816 82,5768 76,07 40,1696 38,77
no máximo um  0.233717 42,4072 54,46 26,6203 32,24
no máximo dois  0.098977 15,7869 35,65 10,4224 25,52
no máximo três  0.047977 5,3645 20,04 4,9166 18,63

no máximo quatro  0.004469 0,4479 6,65 0,4479 6,65
** denota rejeição da hipótese nula a 1% e 5%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 153,3847 (0,0000)
Portmanteau: L(2) = 35,04 (0,0875); L(4) = 82,27 (0,2646); L(8) = 167,74 (0,6397)
LM: L(1) = 26,14 (0,4002); L(2) = 31,49 (0,1733); L(8) = 20,87 (0,6998)
White (no cross terms): 312,26 (0,0001)
White (cross terms): 827,51 (0,0033)

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,44 ECMt +0,83 DMWPMt-1 + 0,10 DCAMBt-1 -0,19 S1 +0,12 S2 
                                  (0,0813)            (0,2976)                 (0,0327)         (0,0262)  (0,0275)
                                  [-5,4217]          [2,7810]                 [3,2058]         [-7,3054] [4,5506]

R2 = 0,6148 DW = 1,7845 White = 0,2431 (0,9814)
S.E. of regression = 0,0853 AIC = -2,0351 LM (12) = 0,5052 (0,9058)
Jarque-Bera =  114,0450 (0,0000) BIC = -1,9049 RESET (8) = 1,1299 (0,3515)

 

 



 105 

Tabela 20: Resultados das estimações para as exportações – 1980:01 a 2005:02 – sem dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

XBSPXECt = 0,5501 PXt + 1,1113 MWPMt + 0,3633 CAMBt - 0,3619 IPCAt  + 1,5291

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 7,0453; p-value (0,1335)

Variáveis D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)
-0,0457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0075) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-6,08315] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 153,4514 (0,0000)
Portmanteau: L(2) = 34,42 (0,0993); L(4) = 83,19 (0,2421); L(8) = 164,43 (0,7057)
LM: L(1) = 33,14 (0,1275); L(2) = 38,35 (0,0427); L(3) = 40,57 (0,0255)
White (no cross terms): 329,04 (0,0000)
White (cross terms): 823,99 (0,0042)

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DXBSPXECt = -0,04 ECMt +0,80 DMWPMt-1 + 0,11 DCAMBt-1 -0,19 S1 +0,11 S2 
                                  (0,0070)            (0,2869)                 (0,0307)         (0,0253)  (0,0266)
                                  [-6,2311]           [2,7720]                 [3,5396]         [-7,6592] [4,3312]

R2 = 0,6420 DW = 1,7382 White = 0,2704 (0,9739)
S.E. of regression = 0,0823 AIC = -2,1083 LM (12) = 0,5239 (0,8935)
Jarque-Bera =  173,1292 (0,0000) BIC = -1,9780 RESET (8) = 1,4916 (0,1719)

 

 

Quanto à estabilidade, na ausência das dummies não ocorre cointegração na maior parte dos 

casos, entre 58% e 62% dependendo do teste utilizado. Nos demais casos, entre 38% e 42% 

ocorre a presença de apenas um vetor de cointegração a partir de 1997 até o final da série 

estimada118. Observe que se trata de um caso bastante mais favorável do que aquele obtido na 

estimação até 1998. Naquela estimação, a presença de apenas um vetor não ultrapassava 25% 

do período recursivo e, agora, chega a atingir 42%. Isso sugere que a inclusão da série mais 

recente, após 1999, agrega poder de cointegração a estas variáveis, provavelmente por conta 

da reação da taxa de câmbio aos fluxos de divisas e da balança comercial àquela. 

 

Nos demais testes de estabilidade se observa uma quebra no teste de Chow um período à 

frente em 1986:04 para o modelo das exportações e para os períodos 1990:02 e 1999:01 para 

o VEC. Os demais testes119 apontam para ausência de instabilidades relevantes a 5%.  

                                                 
118 Vide apêndice 3 Modelo 4 – X2005SD. 
119 Vide apêndice 2.4 itens (b) a (e). 
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Na dinâmica de curto prazo as exportações reportaram respostas à renda mundial e ao câmbio, 

com parâmetros semelhantes aos dos demais modelos. Os resíduos apresentam apenas 

problemas de normalidade por conta da ausência das dummies, ao passo que todos os demais 

critérios apontam para resíduos satisfatórios120.  

 

O exame dos resíduos recursivos mostra problemas no quarto trimestre de 1986 e entre 1986 e 

1999 para a soma dos resíduos ao quadrado. Os coeficientes apresentam alguma instabilidade 

em meados da década de 80, em particular aquele relativo ao câmbio, que passa de uma 

elasticidade aproximada121 de 0,25 para 0,10.  

 

Quando estimado sob a hipótese de exogeneidade, a ausência das dummies não interfere na 

exogeneidade fraca conjunta de PX, MWPM, CAMB e IPCA, que persistem sendo 

fracamente exógenas, assim como fortemente exógenas agora, inclusive, no caso de PX. Da 

mesma forma, o teste recursivo da exogeneidade fraca aponta para a confirmação desta desde 

1987122. Entretanto, a elasticidade das exportações em relação a PX parece voltar ao “normal” 

ao redor do patamar de 0,55, ao contrário do modelo irrestrito no qual a elasticidade chegou a 

1,22. O mesmo ocorre com as elasticidades do câmbio e do IPCA, que parecem voltar aos 

patamares dos demais modelos das exportações. Os resíduos deste modelo não apresentam 

normalidade nem homocedasticidade, além de apresentarem alguma autocorrelação individual 

nos lags 2 e 3, apesar de não apresentarem autocorrelação conjunta de qualquer outra 

ordem123.  

 

O ECM estimado sob exogeneidade é praticamente idêntico àquele estimado sem restrições, 

inclusive pela ausência de normalidade dos resíduos e também pelas quebras encontradas, 

assim como a dinâmica dada pela FRI e pela DVEP. Nesta última destaca-se apenas uma 

maior contribuição dos preços domésticos e externos ao final de dez trimestres para a 

variância do erro de previsão, em detrimento da renda mundial e do câmbio, e a ordenação de 

importância ao final de dez trimestres para a variância do erro de previsão é praticamente a 

mesma que a anterior, com dummies, exceto pelos preços domésticos que superam 

ligeiramente o câmbio ao final dos dez trimestres. 

 

                                                 
120 Vide tabela 19 item 5. 
121 Vide apêndice 2.4 itens (f) a (j). 
122 Vide tabela 20 itens 6 e 7 e apêndice 2.4 itens (l) e (m). 
123 Vide tabela 20 item 8. 
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5.3.3 Análise das elasticidades 

Esta seção tem dois objetivos principais. Discutir brevemente os resultados encontrados para 

as elasticidades estimadas para o período 1980:01 a 2005:02, que servem de base para as 

análises a respeito da dinâmica das contas externas brasileiras e, a seguir, discutir as 

diferenças entre as elasticidades estimadas para os dois períodos. A tabela 21 resume as 

elasticidades de longo prazo encontradas em cada um dos oito modelos estimados, bem como 

a média de todos os exercícios. 

 

Tabela 21: Resumo das elasticidades de longo prazo estimadas para as exportações 

Modelo Irrestrito c/ Dummies Exogeneidade c/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

PX 0,5980 0,5717 0,4685 0,4989
MWPM 0,8752 1,1026 0,8439 1,0718
CAMB 0,5015 0,3412 0,4699 0,3746
IPCA -0,4880 -0,3413 -0,4557 -0,3717
Constante 3,9459 1,3429 4,5329 2,1147
Coef. Ajustamento -0,6699 -0,5387 -0,0592 -0,0465

Modelo Irrestrito s/ Dummies Exogeneidade s/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

PX 0,6694 1,2189 0,4586 0,5501
MWPM 0,8305 1,1062 0,7889 1,1113
CAMB 0,4491 0,5332 0,3871 0,3633
IPCA -0,4350 -0,5291 -0,3729 -0,3619
Constante 3,5858 -0,2818 4,4017 1,5291
Coef. Ajustamento -0,6706 -0,4213 -0,0564 -0,0457

Média de todos os exercícios

1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02
PX 0,5486 0,7099
MWPM 0,8346 1,0980
CAMB 0,4519 0,4031
IPCA -0,4379 -0,4010
Constante 4,1166 1,1762
Coef. Ajustamento -0,3640 -0,2630

 

 

O primeiro resultado relevante para este trabalho diz respeito às próprias elasticidades 

estimadas para o período todo. Para efeito desta análise em particular trabalharemos com o 

modelo irrestrito e com dummies, pois ele apresenta as melhores propriedades estatísticas e 
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conhecemos a significância dos parâmetros de longo prazo, ao contrário do modelo estimado 

sob exogeneidade, no qual não se conhece esta significância, ainda que os valores obtidos 

para as elasticidades nestes dois modelos sejam muito próximos. Assim, no caso das 

exportações para o período todo, 1980:01 a 2005:02, as elasticidades se mostraram todas com 

os sinais esperados e com valores razoáveis de acordo com os resultados já observados para o 

Brasil. Destaque-se que a elasticidade em relação ao câmbio é idêntica, em módulo, à 

elasticidade em relação aos preços domésticos (0,34). Isso indica que se uma depreciação 

cambial, por exemplo, traduzir-se integralmente em aumento de preços domésticos, as 

exportações não se alteram no longo prazo, o que é absolutamente intuitivo e razoável a julgar 

pela definição de câmbio real124. Um aumento do preço em dólar das exportações faz com que 

estas respondam com uma elasticidade de 0,57, maior, portanto, do que a resposta a uma 

mesma depreciação cambial. Como é uma resposta positiva, poderíamos supor que se trata de 

um modelo de oferta, ainda que a renda mundial afete as exportações, o que caracteriza um 

modelo de demanda.  

 

Ainda que em termos estatísticos as elasticidades-preço das exportações e câmbio, por 

exemplo, não possam ser consideradas distintas (vide tabela 22), este exercício de separação 

dos componentes do câmbio real mostrou-se muito interessante. Primeiro por confirmar a 

teoria ao sinalizar que um aumento no câmbio nominal que seja integralmente repassado à 

inflação não afeta as exportações e, segundo, porque indica que a reação dos exportadores a 

variações no preço em dólares e em reais125 parece ser um pouco diferente. Isso pode se dar, 

por exemplo, por conta da volatilidade relativa do preço em dólares e da taxa de câmbio, da 

presença de contratos firmados em moeda estrangeira, do apetite do exportador por deter 

moeda doméstica ou estrangeira, entre outras. São especulações que este trabalho não 

responderá, mas que servem de base para estudos futuros. 

 

O outro ponto bastante interesse diz respeito à elasticidade renda mundial das exportações que 

é muito próxima da unidade (1,10). Este resultado parece ser muito razoável no longo prazo. 

                                                 
124 Este resultado, entretanto, pode estar sendo influenciado pelo período de estimação. Como entre 1980 e 1994 
o câmbio e a inflação exibiam variações praticamente idênticas – por conta dos mecanismos de indexação – era 
esperado que essas variáveis tivessem elasticidades próximas. De qualquer modo, até por este motivo poderia 
ocorrer de uma das duas ser insignificante, dado apresentarem variações idênticas. Assim, a obtenção de sinais 
trocados e de acordo com o esperado pela teoria parece ser um bom resultado. Entretanto, quando estimamos o 
modelo apenas para o período de câmbio flutuante – estimação esta não reportada no trabalho – os parâmetros se 
mostraram com os sinais adequados, mas com valores distintos, com as exportações reagindo com mais 
intensidade ao câmbio nominal do que à inflação.  
125 Dado pela multiplicação do preço em dólares pela taxa de câmbio. 
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Não faz muito sentido, no longo prazo, as exportações apresentarem uma elasticidade em 

relação às importações mundiais muito superior à unidade, pois isso significaria que o país 

estaria constantemente ganhando market share no mundo. E, ademais, este trabalho confirma 

estudos anteriores sobre o Brasil que destacam a importância superior da renda mundial em 

relação ao câmbio real como determinante das exportações.  

 

O tempo para que os ajustes em relação aos desequilíbrios de curto prazo se corrijam no longo 

prazo, de aproximadamente dois trimestres (1 / 0,54) nos parece, intuitivamente, um pouco 

curto demais, dado os fatos estilizados que temos observado nos últimos três anos nos quais 

houve apreciação contínua do câmbio e as exportações aparentemente ainda não reagiram. É 

fato que parte importante desta apreciação vem sendo compensada pelo aumento dos preços 

em dólares e da renda mundial. Talvez a melhor medida do tempo total de correção dos 

desequilíbrios no longo prazo seja uma média entre todas as respostas dos modelos para este 

período, por conta do controle das dummies, da exogeneidade etc. Neste caso o tempo total de 

correção dos desequilíbrios é de aproximadamente quatro trimestres, o que parece mais 

razoável (1/0,26).   

 

A cointegração entre as variáveis mostrou-se bastante robusta nos modelos com as dummies. 

Sem as dummies ela ficou muito mais enfraquecida. Será então que o mais adequado é rejeitar 

a hipótese de cointegração entre estas variáveis? Em princípio nossa resposta é não, pela 

teoria e pela prática. Pela teoria nos parece muito razoável que estas variáveis se influenciem 

no longo prazo e pela prática, temos que as dummies requeridas parecem se dar em momentos 

críticos da história brasileira, com quebras nas séries ou nos regimes. Uma forma interessante 

de se identificar a necessidade das dummies é observar os gráficos do teste de Chow um 

período à frente para o modelo completo estimado até 2005 (ou mesmo naquele estimado até 

1998) sem as dummies126. Nota-se claramente duas quebras no primeiro semestre de 1990 

(Plano Collor) e no primeiro de 1999 (flutuação cambial), ambos os períodos afetados por 

fortes desvalorizações cambiais. O mesmo vale para os períodos críticos do segundo semestre 

de 1986 (Plano Cruzado) e o ano de 1989 como um todo (Plano Verão e aceleração 

inflacionária). Logo, a teoria e a prática sugerem que é mais provável que estes planos 

econômicos e mudanças de regime estejam afetando a cointegração do que levantem suspeitas 

quanto à própria cointegração. A porta aberta por este resultado é enorme, uma vez que já há 

                                                 
126 Vide apêndices 2.2 e 2.4 item (c). 
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uma série de estudos que avaliam a cointegração na presença de quebras, bem como 

reavaliação das variáveis utilizadas e dos períodos de estimação, dado que a cointegração, 

mesmo na ausência de dummies, mostrou-se robusta a partir da segunda metade da década de 

90. 

 

Já os testes recursivos de exogeneidade sugerem que é a exportação que se ajusta no longo 

prazo aos desequilíbrios de curto prazo ocorridos na relação de cointegração com as variáveis 

câmbio, preços externos e internos e renda mundial. Isso parece ser bastante razoável ao 

observarmos que o Brasil é de fato um price-taker para o agregado das suas exportações de 

bens e serviços não fatores e que não é grande o suficiente para afetar a renda mundial. O que 

causa alguma surpresa é a própria taxa de câmbio ser exógena a este processo de ajustamento. 

Há diversas teorias que supõem que a taxa de câmbio é determinada pelos fluxos de comércio. 

Assim, aumentos nas exportações poderiam sinalizar uma apreciação cambial. De qualquer 

modo, o que este modelo nos sugere é que a taxa de câmbio é exógena fraca e forte às 

exportações. Logo, parece fazer sentido tomar o preço do câmbio como um dado para se 

analisar o comportamento esperado das exportações. Uma especulação quanto aos 

determinantes do câmbio pode vir do lado financeiro desta variável, como tendo sua dinâmica 

determinada pelos fluxos financeiros, pela arbitragem de juros, pelas expectativas quanto à 

solvência macroeconômica em geral e não apenas quanto aos fluxos comerciais. Vale destacar 

também, entretanto, que no período anterior à livre flutuação, a taxa de câmbio parece ter tido 

muito pouco a ver com a dinâmica das contas externas. O câmbio foi fixado ou desvalorizado 

ao longo do período em questão muito mais para afetar a taxa de inflação e, com isso, as 

contas externas refletiam o câmbio e não, ao contrário, determinavam-no. Pode ser que a 

partir da mudança do regime cambial esta exogeneidade se torne mais fraca. Os testes de 

exogeneidade recursiva127 parecem mesmo indicar nesta direção, quando se observa que a 

probabilidade de que se possa considerar aquele conjunto de variáveis como exógena às 

exportações vem diminuindo desde aproximadamente os anos de 1999 e 2000. 

 

A segunda contribuição deste trabalho está na comparação das elasticidades estimadas entre 

os períodos. A tabela 21 já sinalizou que parece haver um aumento na elasticidade renda das 

exportações e uma redução nas elasticidades câmbio e preço doméstico. As duas tabelas a 

seguir, 22 e 23, comparam os valores das elasticidades e traçam intervalos de confiança a 

                                                 
127 Vide apêndices 2.3 e 2.4 item (m). 
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partir de cada uma das estimações para que possamos avaliar se há alguma mudança 

significativa nas elasticidades encontradas para os dois períodos128.  

 

Tabela 22: Intervalos de confiança calculados para as elasticidades das exportações estimadas – desvio 
padrão utilizado: 1980:01 a 2005:02 

Modelo Com Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 5% 2,5% 1980:01 a 2005:02 2,5% 5% Desvio-Padrão P-Value

PX 0,5980 0,1363 0,0529 0,5717 1,0905 1,0071 0,2647 0,9211
MWPM 0,8752 0,9206 0,8858 1,1026 1,3194 1,2846 0,1106 0,0431
CAMB 0,5015 0,1726 0,1403 0,3412 0,5421 0,5098 0,1025 0,1217
IPCA -0,4880 -0,5025 -0,5333 -0,3413 -0,1493 -0,1801 0,0980 0,1383
Constante 3,9459 1,3429 1,3429 1,3429 1,3429 1,3429
Coef. Ajustamento -0,6699 -0,6810 -0,7082 -0,5387 -0,3691 -0,3964 0,0865 0,1331

Modelo Sem Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 Desvio-Padrão P-Value

PX 0,6694 0,7019 0,6029 1,2189 1,8349 1,7359 0,3143 0,0841
MWPM 0,8305 0,8849 0,8426 1,1062 1,3698 1,3275 0,1345 0,0435
CAMB 0,4491 0,3306 0,2918 0,5332 0,7746 0,7358 0,1232 0,4968
IPCA -0,4350 -0,7226 -0,7596 -0,5291 -0,2986 -0,3356 0,1176 0,4260
Constante 3,5858 -0,2818 -0,2818 -0,2818 -0,2818 -0,2818
Coef. Ajustamento -0,6706 -0,5714 -0,6001 -0,4213 -0,2426 -0,2713 0,0912 0,0076

 

 

O que estas tabelas sugerem é que parece haver indícios de que a elasticidade renda das 

exportações aumentou após a flutuação cambial, passando de 0,88 para 1,10 no modelo com 

dummies. Esse aumento da elasticidade renda foi conjugado com um maior crescimento da 

renda mundial no período recente, quando comparado com o anterior, como se pôde observar 

na tabela 4 e como alertado na seção dois. A combinação de uma maior elasticidade com um 

maior crescimento entre períodos pode ser parte da explicação para a maior robustez do saldo 

comercial.  

 

Não é possível atribuir alguma causalidade da mudança cambial de 1999 para esta maior 

elasticidade renda mundial a partir deste trabalho, mas é possível especular que a mudança 

ensejou um maior dinamismo exportador ao sinalizar adequadamente o preço relativo das 

exportações e, com isso, teria havido algum deslocamento de fatores de produção para o setor 

                                                 
128 A diferença entre as duas tabelas está no desvio-padrão utilizado para se construir o intervalo de confiança. 
No primeiro caso utilizamos o desvio-padrão das elasticidades estimadas para o período todo e construímos um 
intervalo de confiança sobre estas elasticidades e, então, comparamos os valores estimados para o sub-período 
1980-1998 com este intervalo. No segundo caso o desvio-padrão utilizado para a construção do intervalo de 
confiança é o do modelo estimado para o período 1980-1998 e, então, comparamos as elasticidades estimadas 
para o período todo com este novo intervalo. 
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de bens tradable da economia. O câmbio flutuante operou em um patamar muito mais 

depreciado do que o do período anterior, administrado e, portanto, aumentou a 

competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Assim, ainda que não seja possível 

assegurar que foi o regime flutuante que ensejou um maior dinamismo exportador, parece 

razoável que o fato de a taxa de câmbio encontrar-se mais freqüentemente em equilíbrio, 

entendido como a ausência de regras de fixação da taxa de câmbio, aumentou nossa 

competitividade exportadora, o que fez com que o Brasil ganhasse market share no total 

importado pelo mundo129 e, portanto, aumentasse a sensibilidade de suas exportações a 

variações na renda mundial. 

 

Outra evidência da importância da renda mundial foi destacada na reação das exportações aos 

choques nesta variável (FRI) e na decomposição da variância do erro de previsão, abordadas 

na seção anterior. 

 

Além disso, a 10% não é possível rejeitar que as exportações tenham ficado mais sensíveis 

aos preços em dólares após a flutuação cambial, passando de 0,67 para 1,22 no modelo sem 

dummies, o que também se somaria ao aumento maior dos preços em dólares que se observou 

no período pós-flutuação130. 

 

                                                 
129 Medido pelo total das exportações brasileiras de bens em dólares correntes sobre o total das importações 
mundiais de bens em dólares correntes. 
130 Esta elasticidade preço de 1,22, entretanto, não parece muito razoável quando comparada com estudos 
anteriores. 
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Tabela 23: Intervalos de confiança calculados para as elasticidades das exportações estimadas – desvio 
padrão utilizado: 1980:01 a 1998:04 

Modelo Com Dummies
Período 1980:01 a 2005:02 5% 2,5% 1980:01 a 1998:04 2,5% 5% Desvio-Padrão P-Value

PX 0,5717 0,2324 0,1624 0,5980 1,0336 0,9636 0,2222 0,9078
MWPM 1,1026 0,5849 0,5293 0,8752 1,2211 1,1655 0,1765 0,2030
CAMB 0,3412 0,3778 0,3541 0,5015 0,6489 0,6252 0,0752 0,0375
IPCA -0,3413 -0,6072 -0,6301 -0,4880 -0,3459 -0,3688 0,0725 0,0479
Constante 1,3429 3,9459 3,9459 3,9459 3,9459 3,9459
Coef. Ajustamento -0,5387 -0,8183 -0,8467 -0,6699 -0,4931 -0,5215 0,0902 0,1513

Modelo Sem Dummies
Período 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 Desvio-Padrão P-Value

PX 1,2189 0,1582 0,0603 0,6694 1,2785 1,1806 0,3107 0,0822
MWPM 1,1062 0,4191 0,3403 0,8305 1,3207 1,2419 0,2501 0,2748
CAMB 0,5332 0,2778 0,2450 0,4491 0,6532 0,6204 0,1041 0,4225
IPCA -0,5291 -0,6003 -0,6320 -0,4350 -0,2380 -0,2697 0,1005 0,3529
Constante -0,2818 3,5858 3,5858 3,5858 3,5858 3,5858
Coef. Ajustamento -0,4213 -0,8769 -0,9164 -0,6706 -0,4248 -0,4643 0,1254 0,0515

 

 

Por outro lado, as exportações teriam ficado menos sensíveis ao câmbio nominal no período 

recente, com a elasticidade passando de 0,50 para 0,34. Este dado ajudaria em muito a 

explicar por que, apesar da apreciação cambial dos últimos anos, as exportações não teriam 

reagido significativamente. Da mesma forma, logo após a flutuação cambial de 1999, a 

frustração com a reação das exportações à depreciação cambial poderia ser explicada em parte 

por esta menor elasticidade. Parte da explicação para esta menor sensibilidade em relação ao 

câmbio pode vir da maior volatilidade da taxa, que torna os exportadores mais reticentes em 

alterarem suas exportações por conta de movimentos de curto prazo do câmbio. Até antes do 

regime flutuante, fosse por conta da inflação ou do regime de bandas, o câmbio era muito 

mais previsível do que hoje, o que talvez justifique esta menor reação recente131. 

 

 Finalmente, nos modelos estimados sem as dummies não é possível rejeitar a hipótese de que 

a velocidade de ajustamento diminui, levando-se agora mais tempo (2,4 trimestres) para se 

fazer o ajuste do que anteriormente (1,5 trimestre). Logo, isso também serviria de argumento 

para que observemos períodos mais prolongados nos quais, apesar de uma apreciação 

cambial, por exemplo, as exportações demorem um pouco mais a reagir.  

 

                                                 
131 Os trabalhos de Gonzaga e Terra (1997) e Kanebley (1999), entretanto, não encontraram evidências robustas 
do efeito da volatilidade cambial sobre as exportações, mas o período abordado pelos autores não abrange o do 
regime de câmbio flutuante.  
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As diferenças nas dinâmicas de curto prazo, exibidas na tabela 24, parecem confirmar estas 

observações ao se notar que até 1998 as exportações aparentemente não reagiam à renda 

mundial no curto prazo e após este período passaram a reagir, bem como o coeficiente de 

ajustamento teria se reduzido. 

 

Tabela 24: Resumo das elasticidades de curto prazo estimadas para as exportações 

Modelo Irrestrito c/ Dummies Exogeneidade c/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

XBSPXECt-1 0,15 0,17
PXt-1 -0,54 -0,50
MWPM t-1 0,78 0,73
CAMB t-1 0,10 0,10 0,10 0,10
ECM t -0,70 -0,51 -0,06 -0,04

Modelo Irrestrito s/ Dummies Exogeneidade s/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

XBSPXECt-1 0,27 0,29
PXt-1

MWPM t-1 0,83 0,80
CAMB t-1 0,14 0,10 0,13 0,11
ECM t -0,72 -0,44 -0,06 -0,04

Média de todos os exercícios

1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02
XBSPXECt-1 0,22
PXt-1 -0,26
MWPM t-1 0,79
CAMB t-1 0,12 0,10
ECM t -0,39 -0,26
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5.4 Estimação das equações de importações 

 

 

5.4.1 Dados 

O vetor de cointegração das importações inclui as seguintes variáveis: importações de bens e 

serviços não fatores (MBSPMEC), preço das importações (PM), taxa de câmbio (CESTA), 

inflação doméstica (INPC) e renda doméstica (IPBIT) . 

 

As importações de bens e serviços não fatores (MBSPMEC) foram obtidas a partir da soma 

dos dados referentes às importações de bens aos dados de despesas de serviços. A série das 

importações totais de bens, em periodicidade mensal, do Banco Central do Brasil, foi 

deduzida das importações de combustíveis da Funcex, ambas em valores correntes. Para 

deflacionarmos a série de importações de bens utilizamos a série de preços das importações 

totais também geradas pela Funcex. Com isso, obtivemos uma série em valores constantes, a 

preços de junho de 2005 para as importações de bens excluídas de combustíveis132. A série de 

serviços corresponde à despesa mensal da conta de serviços do balanço de pagamentos 

brasileiro obtida junto ao Banco Central do Brasil. Esta série, em valores correntes, foi 

deflacionada pelo IPA dos EUA, obtido junto ao Ipeadata, para chegarmos a uma série em 

valores constantes a preços de junho de 2005. A série das importações de bens foi então 

somada à série das despesas de serviços, mensalmente, e o dado trimestral corresponde à 

soma dos dados mensais a preços constantes. O gráfico 20 a seguir exibe a série das 

importações de bens e serviços não fatores ex-combustíveis. 

 

                                                 
132 O coeficiente de correlação desta série com aquela calculada pela Funcex diretamente para o quantum de 
importações totais é de 97,9%. 
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Gráfico 20: Importações de bens e serviços não fatores (MBSPMEC) acumulado no trimestre a preços de 
jun/05 (US$ milhões em logaritmos) – 1980 – 2005 

Fonte: Banco Central do Brasil e IPEA 
 

A série do preço das importações (PM) corresponde à série gerada pela Funcex para o preço 

das importações totais em dólares. A série trimestral foi obtida a partir da média dos dados 

mensais e está exibida no gráfico 21 a seguir. 
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Gráfico 21: Índice de Preço das importações brasileiras  em dólares (PM) – média do trimestre – (média 
1996=100 em logaritmos) – 1980 – 2005 

Fonte: Funcex 
 

Observe o problema apresentado na série no segundo e no quarto trimestres de 1986. Observe, 

entretanto, que apesar de a série de preços apresentar este problema, não há o mesmo 

problema na série de quantum (gráfico 20) e o mesmo ocorre na série de quantum original da 

Funcex. Logo, o preço está refletindo um problema na série em valores, que de fato ocorreu 

naqueles trimestres. 
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A série da taxa de câmbio (CESTA) foi construída da seguinte forma. Primeiro foram obtidas 

as taxas de câmbio médias mensais em R$/Moeda para os seguintes países: Alemanha, 

Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coréia do Sul, Espanha, EUA, França, 

Holanda, Itália, Japão, México, Reino Unido e Venezuela. Foi criado um índice base 

jan/1980=100 para a moeda nominal de cada país e a taxa final é dada pela ponderação de 

cada índice-país por seu peso na pauta de exportações. Em média, para o período 1980-2005 

estes países representaram 68,6% da pauta. A partir de 1999, para os países membros do Euro 

foi incorporada a variação da cotação R$/Euro a suas cotações de dez/98. O dado trimestral é 

formado pela média de três meses, cujas taxas representavam a média mensal das cotações 

diárias. O gráfico da taxa de câmbio está a seguir133 (Gráfico 22). 

 

4,0

9,0

14,0

19,0

24,0

29,0

m
a

r/
8

0

m
a

r/
8

2

m
a

r/
8

4

m
a

r/
8

6

m
a

r/
8

8

m
a

r/
9

0

m
a

r/
9

2

m
a

r/
9

4

m
a

r/
9

6

m
a

r/
9

8

m
a

r/
0

0

m
a

r/
0

2

m
a

r/
0

4

ju
n

/0
5

 

Gráfico 22: Índice da taxa de câmbio nominal brasileira (CESTA) em R$/Cesta a preços correntes 
(Jan/1980=100) – média do trimestre (série em logaritmos) – 1980 – 2005 

 

A série da inflação (INPC) corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 

calculado pelo IBGE. A série trimestral corresponde à média de três meses do índice de 

preços. A série está exibida no gráfico a seguir134 (Gráfico 23). 

 

                                                 
133 A correlação desta série com a da taxa de câmbio R$/US$ é de 100% para todo o período e de 98,3% para o 
período 1999-2005. 
134 A correlação desta série com o IPCA é de 100% para o período todo. 
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Gráfico 23: Índice de inflação brasileira (INPC) – média do trimestre – (média 1993=100) – em logaritmos 

– 1980 – 2005 

Fonte: IBGE 
 

A série que serve de proxy para a renda doméstica (IPBIT)  é a produção industrial da 

indústria de transformação (exclui a indústria extrativa mineral) calculada pelo IBGE. A 

ausência de dados homogêneos para todo o período – pois o IBGE mudou a metodologia da 

série em janeiro de 1991 – fez com que utilizássemos uma composição das duas séries: a 

nova, para o período 1991-2005 e a antiga para o período 1980-1990. As variações da série 

antiga foram incorporadas para trás na série nova. O dado trimestral corresponde à média de 

três meses do número índice desta série composta. Escolhemos a indústria de transformação 

por esta não incluir os dados relativos à produção de petróleo da indústria extrativa. A série 

está exibida no gráfico 24 a seguir. 
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Gráfico 24: Índice da produção industrial brasileira – média do trimestre – média 2002=100 – em 
logaritmos – 1980 – 2005 

Fonte: IBGE 
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5.4.2 Análise estatística das estimações 

 

 

No caso das importações, o modelo teórico em questão é aquele dado pelas equações (3.1) e 

(3.2) apresentadas na seção 3, mas adotaremos a hipótese de país pequeno, amplamente 

adotada na literatura. Assim, estimaremos basicamente uma equação de demanda por 

importações. 

 

5.4.2.1 1980:01 a 1998:04 com dummies 

No caso das importações, a seqüência da análise será idêntica àquela utilizada nas 

exportações. As tabelas 25 e 26 a seguir trazem os resultados da estimação da equação das 

importações para o período 1980:01 a 1998:04. 
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Tabela 25: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 1998:04 – com dummies outliers  

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -1,1298 PMt - 0,6574 CESTAt + 0,6850 INPCt + 0,8829 IPBITt  + 25,1984
                            (0,43629)              (0,14356)             (0,13678)            (0,39140)           (5,37695)
                            [-2,58959]             [-4,57941]           [5,00835]           [2,25583]            [4,68638]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0.276961  0.016458 -0.216413 -0.070995 -0.092003
 (0.09701)  (0.05195)  (0.17671)  (0.18933)  (0.05354)
[-2.85488] [ 0.31682] [-1.22470] [-0.37497] [-1.71845]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese 

Nula)
Auto-Valor

Estatísitca 
Traço

Valor Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

Número de 
Vetores de 

Cointegração 
(Hipótese Nula)

Estatística 
Máximo 
Auto-
Valor

Valor 
Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum** 0,4158 96,7545 76,07 84,45 nenhum* 39,2379 34,40 39,79
no máximo um* 0,3463 57,5166 53,12 60,16 no máximo um* 31,0308 28,14 33,24
no máximo dois 0,2638 26,4859 34,91 41,07 no máximo dois* 22,3558 22,00 26,81
no máximo três 0,0450 4,1300 19,96 24,6 no máximo três 3,3589 15,67 20,2

no máximo quatro 0,0105 0,7711 9,24 12,97 no máximo quatro 0,7711 9,24 12,97
(*)** denota rejeição da hipótese nula a (5%) e 1%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 15,2131 (0,1245)
Portmanteau: L(3) = 55,99 (0,0004); L(4) = 82,01 (0,0029); L(5) = 99,94 (0,0287); L(6) = 117,9035 (0,1068)
LM: L(1) = 33,18 (0,1267); L(4) = 27,56 (0,3287); L(8) = 18,38 (0,8257)
White (no cross terms): 551,98 (0,0007)
White (cross terms): N/A

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = -0,22 ECMt -0,23 DCESTAt-1 + 0,19 DCESTAt-2 + 0,29 DIPBITt-2 -0,13 S1 +0,11 S2 +0,11 S3 -0,26 D1987_01
                                (0,0781)             (0,0559)            (0,0552)                    (0,1576)       (0,0270)    (0,0259)  (0,0278)     (0,0827)
                                [-2,7558]           [-4,1530]           [3,5295]                    [1,8460]       [-4,9370]   [4,4888]  [3,8297]     [-3,1661]

R2 = 0,6813 BIC = -1,8769 S.E. of regression = 0,0793
DW = 2,0488 White = 1,7465 (0,0791) Jarque-Bera =  0,6574 (0,7198)
AIC = -2,1279 LM (12) = 0,2449 (0,9946) RESET (8) = 1,2853 (0,2695)
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Tabela 26: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 1998:04 – com dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = +0,1279 PMt - 0,4999 CESTAt + 0,5382 INPCt + 2,7710 IPBITt  + 7,3906

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 9,4178; p-value (0,0515)

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0057) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-5,38588] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 13,5210 (0,1960)
Portmanteau: L(3) = 56,21 (0,0003); L(4) = 80,78 (0,0038); L(5) = 100,21 (0,0276); L(8) = 162,09 (0,2363)
LM: L(1) = 39,24 (0,0349); L(3) = 37,89 (0,0474); L(12) = 38,60 (0,0404)
White (no cross terms): 560,53 (0,0003)
White (cross terms): N/A

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = 0,02 ECMt -0,19 DCESTAt-1 + 0,18 DCESTAt-2 -0,12 S1 +0,12 S2 +0,09 S3 -0,23 D1987_01
                                (0,0062)                (0,0515)            (0,0510)         (0,0219)    (0,0245)  (0,0219)     (0,0808)
                                [3,6084]               [-3,8622]           [3,5118]         [-5,2683]   [5,0426]  [3,8923]     [-2,8573]

R2 = 0,6861 BIC = -1,9509 S.E. of regression = 0,0781
DW = 2,0325 White = 2,9710 (0,0041) Jarque-Bera =  1,1126 (0,5733)
AIC = -2,1705 LM (12) = 0,2379 (0,9953) RESET (8) = 0,9696 (0,4686)

 

 

Como se pode observar a partir da equação de cointegração de longo prazo, as elasticidades 

apresentam os sinais esperados, com as importações respondendo negativamente aos preços 

das importações em dólares (-1,13) e ao câmbio (-0,66), ao passo que se observa resposta 

positiva à renda (+0,88) e aos preços domésticos (+0,69). Todos os parâmetros são 

estatisticamente significantes, bem como o coeficiente de ajustamento (-0,28), que sugere que 

são necessários 3,6 trimestres para que os ajustes a desequilíbrios no curto prazo sejam 

corrigidos no longo prazo135.  

 

Ainda que a cointegração seja aceita, o teste do traço indica apenas um vetor a 1% e dois 

vetores a 5%, ao passo que a estatística do máximo auto-valor aponta para a presença de três 

vetores de cointegração136.  

                                                 
135 Vide tabela 25 itens 1 a 3. 
136 A presença de mais do que um vetor quer dizer, em primeiro lugar, que pelo menos um vetor existe e, depois, 
observando-se os parâmetros dos demais vetores, notamos que o mais adequado é de fato o primeiro vetor de 
cointegração. Assim, descartaremos por hipótese a presença de mais do que um vetor daqui para a frente, 
inclusive no caso das demais estimações. 
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Assim, conclui-se, em primeiro lugar, que há cointegração a 5% e depois, assumiremos a 

existência de apenas um vetor.  

 

Os resíduos do VEC são normais mas há problemas de autocorrelação conjunta nos lags 3, 4 e 

5, ainda que não haja problemas de autocorrelação individual em qualquer lag. O teste de 

White rejeita a hipótese de homocedasticidade dos resíduos137. 

 

Em relação à cointegração recursiva, que ganha importância neste caso por conta da presença 

de mais do que um vetor de cointegração, temos que em 84% dos trimestres o VEC apresenta 

apenas um vetor de cointegração e em 4,5% dos casos – 2 trimestres apenas – não se verifica 

a cointegração. Nos demais casos, o VEC apresenta 2 vetores (6,8%) e 3 vetores (4,5%), 

incluindo o trimestre 1998:04 segundo o teste do máximo auto-valor. Segundo o teste do traço 

a presença de apenas um vetor é registrada em 86,4% dos casos, contra 9,1% para a ausência 

de cointegração e 4,5% para a presença de dois vetores, incluindo o trimestre 1998:4. Cabe 

destacar que, se parássemos a estimação no primeiro trimestre de 1998, ambas as estatísticas 

apresentariam apenas um vetor de cointegração a 5% no caso do teste do máximo e a 1% e 

5% no teste do traço138. Logo, também no caso das importações é possível concluir pela 

cointegração destas variáveis ao longo do tempo e também pela presença de apenas um vetor 

na maior parte deste, ainda que a presença de múltiplos vetores seja, por exemplo, mais 

marcante do que no caso das exportações. A ausência de cointegração se dá também apenas 

para os períodos iniciais da amostra, considerando-se que a estimação recursiva teve início no 

primeiro trimestre de 1988. 

 

Os testes recursivos dos resíduos apontam para problemas de estabilidade nos trimestres 

1990:04 e 1994:04 no caso da equação das importações e nos trimestres 1990:02, 1991:01, 

1994:03 e 1994:04 no caso do VEC completo. Os demais testes de Chow apontam para certa 

estabilidade do VEC139. 

 

A dinâmica de curto prazo mostra que as importações reagem ao câmbio com um e dois 

trimestres de defasagem e à produção industrial com dois trimestres140. A resposta ao câmbio 

é negativa no primeiro trimestre e positiva no seguinte, de tal forma que a resposta total (soma 

                                                 
137 Vide tabela 25 item 4. 
138 Vide apêndice 3 Modelo 5 – M1998D. 
139 Vide apêndice 2.5 itens (b) a (e). 
140 Vide tabela 25 item 5. 
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das duas elasticidades de curto prazo) ainda é negativa, conforme esperado pela teoria. Além 

disso, apenas a dummy 1987:01 é significativa no curto prazo quando, no longo prazo, as 

dummies 1981:02, 1989:03, 1991:03 e 1997:01 também o são. Os resíduos são normais e não 

há problemas de autocorrelação, especificação ou heterocedasticidade.  

 

Os testes recursivos sobre o modelo de curto prazo mostram que os resíduos recursivos caem 

fora do intervalo de confiança de 95% nos trimestres 1994:04 e 1997:02 e a estimação 

recursiva dos coeficientes aponta para alguma quebra em 1994 das elasticidades de curto 

prazo ligadas ao câmbio e à produção industrial141, período do boom de consumo e de 

importações do plano Real e do câmbio apreciado após a implementação do programa de 

estabilização.  

 

Em relação à exogeneidade142 temos que as variáveis PM, CESTA, INPC e IPBIT são 

fracamente exógenas ao parâmetro de interesse dado pela equação das importações, ainda que 

esta exogeneidade se verifique a apenas 5,2%. Isso já era esperado uma vez que os 

coeficientes de ajustamento do VEC estimado mostravam-se todos estatisticamente 

insignificantes. À exceção da variável PM, as demais são fortemente exógenas em relação a 

MBSPMEC143. Observe também que a estimação sob exogeneidade levou a alterações 

substanciais nas elasticidades estimadas, com a elasticidade preço das importações passando a 

exibir o sinal incorreto e magnitude substancialmente diferente, bem como no caso da 

elasticidade renda passou-se de algo ao redor de 0,88 para 2,77, o que não parece razoável144. 

As elasticidades preço doméstico e câmbio foram ligeiramente reduzidas nesta estimação.  

 

Em relação aos resíduos, estes se mostram com distribuição normal, mas há problemas de 

autocorrelação conjunta e individual em praticamente todos os lags, bem como há fortes 

indícios de heterocedasticidade145 e a avaliação recursiva da exogeneidade146 mostra que as 

variáveis citadas são exógenas fracas apenas a partir do quarto trimestre de 1994. 

 

O ECM estimado sob exogeneidade mostra-se parecido com aquele estimado de forma 

irrestrita no que diz respeito aos parâmetros e aos lags de resposta ao câmbio, mas não inclui 

                                                 
141 Vide apêndice 2.5 itens (f) a (j). 
142 Vide tabela 26 itens (6) e (7). 
143 Vide apêndice 2.5 item (l). 
144 Em geral a elasticidade renda das exportações ou importações fica ao redor de um. 
145 Vide tabela 26 item (8). 
146 Vide apêndice 2.5 item (m). 
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a variável da renda no curto prazo. A estimação recursiva dos resíduos sugere quebras em 

1990:04 e 1994:04. Os coeficientes ligados ao câmbio também parecem sofrer alguma quebra 

no ano de 1994147.  

 

Para os testes da FRI e DVEP escolhemos a seguinte ordenação, da mais exógena para a mais 

endógena: CESTA, INPC, IPBIT, PM, MBSPMEC, lembrando que analisaremos apenas os 

resultados dos modelos mais abrangentes. 

 

 

5.4.2.2 1980:01 a 1998:04 sem dummies 

Os resultados da estimação do mesmo VEC anterior só que agora sem as dummies estão 

reportados nas tabelas 27 e 28 a seguir: 

 

                                                 
147 Vide tabela 26 item 9 e apêndice 2.5 itens (n) a (r). 
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Tabela 27: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 1998:04 – sem dummies outliers  

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -1,9683 PMt - 0,8217 CESTAt + 0,8396 INPCt + 0,0076 IPBITt  + 36,7035
                            (0,32226)           (0,12773)               (0,12199)            (0,34639)          (4,33585)
                            [-6,10784]         [-6,43274]              [6,88261]            [0,02180]           [8,46513]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,135602 -0,004769 -0,318718 -0,103231 -0,144917
(0,0943) (0,0519) (0,1725) (0,1802) (0,0467)

[-1,43785] [-0,09186] [-1,84800] [-0,57273] [-3,10061]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese 

Nula)
Auto-Valor

Estatísitca 
Traço

Valor Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

Número de 
Vetores de 

Cointegração 
(Hipótese Nula)

Estatística 
Máximo 
Auto-
Valor

Valor 
Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum**  0.479777 104,3162  76.07  84.45 nenhum** 47,7053  34.40  39.79
no máximo um*  0.303317 56,6108  53.12  60.16 no máximo um26,3840  28.14  33.24
no máximo dois  0.195659 30,2268  34.91  41.07 no máximo dois 15,8945  22.00  26.81
no máximo três  0.149300 14,3323  19.96  24.60 no máximo três 11,8038  15.67  20.20

no máximo quatro  0.034044 2,5285   9.24  12.97 no máximo quatro 2,5285   9.24  12.97
(*)** denota rejeição da hipótese nula a (5%) e 1%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 8,7480 (0,5562)
Portmanteau: L(3) = 52,36 (0,0011); L(4) = 77,20 (0,0081); L(5) = 96,00 (0,0516); L(8) = 152,5115 (0,4275)
LM: L(1) = 35,58 (0,0781); L(4) = 28,94 (0,2666); L(8) = 22,52 (0,6059)
White (no cross terms): 515,03 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = -0,12 ECMt +0,45 DPMt-1 -0,22 DCESTAt-1 + 0,23 DCESTAt-2 + 0,30 DIPBITt-2 -0,17 S1 +0,10 S2 +0,10 S3 
                                (0,0748)        (0,2132)            (0,0607)              (0,0578)                (0,1696)         (0,0273)    (0,0278)   (0,0299)
                               [-1,6386]       [2,0920]           [-3,6200]              [3,9611]                [1,7800]         [-6,0931]   [3,5668]   [3,2871]

R2 = 0,6298 BIC = -1,7272 S.E. of regression = 0,0855
DW = 1,8419 White = 1,3650 (0,2039) Jarque-Bera =  0,0197 (0,9902)
AIC = -1,9782 LM (12) = 0,2623 (0,9926) RESET (8) = 1,6707 (0,1256)
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Tabela 28: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 1998:04 – sem dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -0,4016 PMt - 0,6003 CESTAt + 0,6329 INPCt + 2,4423 IPBITt  + 13,6131

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 30,5241; p-value (0,0000)

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,0175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0042) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
[4,12404] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 7,2677 (0,7000)
Portmanteau: L(3) = 54,24 (0,0006); L(4) = 81,03 (0,0036); L(5) = 101,40 (0,0229); L(8) = 163,35 (0,2156)
LM: L(1)=49,86 (0,0022); L(2)=42,69 (0,0151); L(3)=42,07 (0,0177); L(4)=40,61(0,0252); L(5)=28,90 (0,2683);L(7)=40,80 (0,0241)
White (no cross terms): 513,21 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = 0,01 ECMt -0,19 DCESTAt-1 + 0,18 DCESTAt-2 -0,14 S1 +0,11 S2 +0,07 S3 
                                (0,0042)         (0,0545)                    (0,0543)         (0,0222)  (0,0245)   (0,0227)
                                [3,2529]        [-3,4730]                    [3,2745]        [-6,1702] [4,4127]   [3,2545]

R2 = 0,6421 BIC = -1,8787 S.E. of regression = 0,0827
DW = 2,1452 White = 1,9309 (0,0634) Jarque-Bera =  1,8458 (0,3973)
AIC = -2,0669 LM (12) = 0,4245 (0,9471) RESET (8) = 1,1148 (0,3667)

 

 

Os sinais das elasticidades estão todos de acordo com a teoria, mas há mudanças substanciais 

nas conclusões. As elasticidades em relação aos preços ficaram todas maiores em módulo, 

mas a produção industrial, ainda que tenha exibido o sinal correto, mostrou-se 

estatisticamente insignificante no longo prazo, o que não parece razoável e, paradoxalmente, o 

único coeficiente de ajustamento estatisticamente significante é o da produção, sinalizando 

que todo o ajuste aos desequilíbrios de curto prazo seria feito por esta variável no longo prazo. 

Apesar disto, entretanto, a presença de apenas um vetor de cointegração não pode ser rejeitada 

a 1% e 5% segundo o teste do máximo autovalor e a 1% segundo o teste do traço, ainda que 

este último, a 5%, não rejeite a presença de dois vetores de cointegração. O coeficiente de 

ajustamento das importações, ainda que insignificante a 10%, sugere que os desequilíbrios de 

curto prazo levam 7,4 trimestres para serem corrigidos no longo prazo148.  

 

Os resíduos mostram-se normais, apesar de persistirem os problemas de autocorrelação 

conjunta para lags mais curtos (3 e 4) e ausência de homocedasticidade. Mas não há 
                                                 
148 Vide tabela 27 itens (1) a (3). 
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problemas de autocorrelação de qualquer ordem em lags específicos149. Note, desta forma, 

que o principal papel das dummies parece ser o de dar significância estatística à variável dada 

pela produção industrial. Assim, poderíamos questionar a presença da variável renda 

doméstica no modelo de importações, mas a sua inclusão parece muito razoável tanto pela 

teoria quanto pelos resultados de outros trabalhos a respeito do tema150. As dummies parecem 

não afetar a cointegração entre as variáveis, pois nos testes de cointegração recursiva 

observamos que entre 79,6% e 93,9%  das vezes, segundo os testes do traço e do máximo, 

respectivamente, não podemos rejeitar a presença de apenas um vetor de cointegração151. Em 

apenas 6,1% dos casos não há cointegração ou ainda, em 14,3% deles, há a presença de dois 

vetores de cointegração. A ausência de cointegração só foi verificada no final da década de 

80, período próximo ao início das estimações recursivas (1986:04). 

 

Os testes de estabilidade recursiva152 apontam, através do teste de Chow um período à frente, 

que há indícios de uma série de quebras no modelo estimado sem as dummies, identificadas 

nos períodos 1990:04, 1994:04 e 1997:02 no caso da equação das importações e 1989:03, 

1990:02, 1990:04, 1991:01, 1991:03, 1994:03 e 1994:04 no caso do VEC completo. Todas as 

quebras encontram suporte em períodos de planos econômicos, crises de aceleração de 

inflação ou mesmo crises externas (1997:02) à economia brasileira.  

 

No caso da dinâmica de curto prazo, dois pontos merecem atenção153: o primeiro é o sinal 

contrário ao esperado pela teoria para a resposta das importações aos preços no trimestre 

defasado e o segundo é a significância, a 10%, da produção industrial no curto prazo, apesar 

da sua insignificância no longo prazo. Este parece ser mais um motivo para dar suporte à 

inclusão das dummies. Além disso, os resíduos apresentam todas as propriedades desejadas. 

 

A análise recursiva dos resíduos do ECM154 mostra resíduos fora do intervalo de confiança de 

95% nos anos de 1984, 1985, 1994 e 1997, mas os testes CUSUM e CUSUM ao quadrado 

mostram-se compatíveis com a estabilidade dos resíduos. O coeficiente do preço das 

                                                 
149 Vide tabela 27 item 4. 
150 Um outro questionamento poderia se dar em relação à qualidade da própria variável. Nossos exercícios 
testaram também a série da produção industrial total, do PIB e a composição dada pela absorção doméstica 
(consumo + gastos do governo + investimentos). Todas as alternativas se mostraram inferiores à série da 
produção industrial da indústria de transformação. 
151 Vide apêndice 3 Modelo 6 – M1998SD. 
152 Apêndice 2.6 itens (b) a (e). 
153 Vide tabela 27 item 5 e apêndice 2.6 itens (f). 
154 Vide apêndice 2.6 itens (g) a (j). 
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importações registra uma quebra no ano de 1986 – visualmente identificável também no 

gráfico do preço das importações (gráfico 21) – ao passo que aqueles relativos ao câmbio 

parecem se modificar ao longo do tempo, sem registrar grandes quebras. Já o parâmetro 

relativo à produção industrial apresenta o sinal contrário ao esperado pela teoria até meados 

da década de 80, o que denota de fato a presença de algum problema na série da produção, 

pois mesmo sendo estatisticamente significante no curto prazo, o sinal é o contrário do 

esperado em um período importante da amostra. Muitos estudos reportaram sinais contrários 

da resposta das importações à renda e os atribuíram, por exemplo, ao processo de substituição 

de importações, no qual o aumento da produção doméstica representa aumento da oferta 

agregada e, portanto, menor requerimento de importações. 

 

Em relação à exogeneidade155, o modelo estimado não apresenta indícios de exogeneidade 

fraca conjunta das variáveis PM, CESTA, IPBIT e INPC e, portanto, também não apresenta a 

característica de exogeneidade forte. Sendo assim, não nos parece necessário avaliarmos as 

propriedades estatísticas deste modelo bem como de seu correspondente ECM156. 

Provavelmente, a variável “endógena” neste caso será a produção industrial, mas esta análise 

foge ao escopo deste trabalho. Vale destacar apenas que o teste de exogeneidade recursiva 

aponta para a ausência de exogeneidade fraca das variáveis citadas em todo o período de 

análise157.  

 

Sendo assim, a FRI e a DVEP reportadas serão aquelas obtidas a partir do modelo estimado 

sem a restrição de exogeneidade e sem as dummies, mas com a mesma ordenação do modelo 

anterior158. 

 

 

5.4.2.3 1980:01 a 2005:02 com dummies 

O modelo estimado para o período completo e com dummies não difere muito daquele 

estimado para o período 1980:01 a 1998:04, também com dummies. Como se pode observar 

nas tabelas 29 e 30 a seguir, a elasticidade preço em dólares das importações e a da renda são 

próximas da unidade, enquanto as elasticidades em relação ao câmbio e aos preços 

                                                 
155 Vide tabela 28 itens 6 a 8. 
156 De qualquer forma, os resultados estão reportados na tabela 28 item 9 e no apêndice 2.6 itens (m) a (q).  
157 Vide apêndice 2.6 item (l). 
158 Vide apêndice 2.6 itens (r) e (s). 
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domésticos são próximas de 0,6 em módulo, todas com os sinais esperados pela teoria. O 

próprio coeficiente de ajustamento é parecido, indicando que são necessários 4,1 trimestres 

para que os ajustes se processem. Em relação à cointegração, não é possível rejeitar a 

presença de apenas um vetor de cointegração a 1% pelo teste do traço e a 5% pelo teste do 

máximo, ao passo que a presença de dois vetores não pode ser rejeitada pelo teste do traço a 

5%. Os resíduos do VEC têm distribuição normal, mas apresentam problemas de 

autocorrelação conjunta no lag 3 e individual no lag 1, bem como aparentam ser 

heterocedásticos159.  

 

Tabela 29: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 2005:02 – com dummies outliers  

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -1,0886 PMt - 0,5992 CESTAt + 0,6347 INPCt + 1,0831 IPBITt  + 22,8045
                            (0,42480)              (0,14472)               (0,13859)           (0,45350)           (5,07448)
                           [-2,56270]             [-4,14034]                [4,57979]          [2,38835]          [4,49396]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,245691 0,009203 -0,145132 -0,074967 -0,063789
(0,0638) (0,0314) (0,1129) (0,1082) (0,0326)

[-3,84928] [ 0,29279] [-1,28600] [-0,69312] [-1,95801]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese 

Nula)
Auto-Valor

Estatísitca 
Traço

Valor Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

Número de 
Vetores de 

Cointegração 
(Hipótese Nula)

Estatística 
Máximo 
Auto-
Valor

Valor 
Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum**  0.318851 94,9924  76.07  84.45 nenhum* 38,0135  34.40  39.79
no máximo um*  0.223603 56,9790  53.12  60.16 no máximo um25,0560  28.14  33.24
no máximo dois  0.184176 31,9230  34.91  41.07 no máximo dois 20,1521  22.00  26.81
no máximo três  0.108654 11,7709  19.96  24.60 no máximo três 11,3873  15.67  20.20

no máximo quatro  0.003867 0,3836   9.24  12.97 no máximo quatro 0,3836   9.24  12.97
(*)** denota rejeição da hipótese nula a (5%) e 1%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 18,0950 (0,0534)
Portmanteau: L(3) = 46,27 (0,0060); L(4) = 63,20 (0,0995); L(8) = 169,21 (0,1350)
LM: L(1) = 49,48 (0,0025); L(4) = 17,50 (0,8628); L(8) = 18,22 (0,8330)
White (no cross terms): 641,77 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = -0,19 ECMt -0,17 DCESTAt-1 + 0,15 DINPCt-2 + 0,25 DIPBITt-2 -0,09 S1 +0,12 S2 +0,06 S3 
                                (0,0575)        (0,0508)                  (0,0521)                (0,1231)         (0,0202)    (0,0222)   (0,0202)
                               [-3,3061]       [-3,3614]                 [2,8823]                [2,0309]         [-4,6999]   [5,4439]   [2,9455]

R2 = 0,6323 BIC = -1,9866 S.E. of regression = 0,0790
DW = 2,2925 White = 2,7129 (0,0047) Jarque-Bera =  4,2261 (0,1209)
AIC = -2,1701 LM (12) = 1,3337 (0,2165) RESET (8) = 0,4282 (0,9010)

 

                                                 
159 Vide tabela 29 itens (1) a (4). 
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Tabela 30: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 2005:02 – com dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -0,6635 PMt - 0,7202 CESTAt + 0,7521 INPCt + 2,1052 IPBITt  + 18,9159

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 5,2736; p-value (0,2604)

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,0291 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0051) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-5,71277] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 13,8303 (0,1809)
Portmanteau: L(3) = 51,91 (0,0012); L(4) = 68,01 (0,0459); L(7) = 155,96 (0,00316); L(8) = 171,95 (0,1060)
LM: L(1) = 56,65 (0,0003); L(2) = 39,58 (0,0322); L(4) = 21,75 (0,6504)
White (no cross terms): 647,45 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = 0,02 ECMt -0,18 DMBSPMECt-1 -0,17 DCESTAt-1 + 0,18 DINPCt-2 + 0,31 DIPBITt-2 -0,09 S1 +0,12 S2 +0,07 S3 
                              (0,0070)      (0,0952)                       (0,0507)                (0,0522)               (0,1411)        (0,0203)   (0,0235)  (0,0213)
                             [3,2950]      [-1,8886]                      [-3,3912]               [3,4059]               [2,2055]        [-4,4898]  [5,0248]  [3,3741]

R2 = 0,6403 BIC = -1,9622 S.E. of regression = 0,0786
DW = 1,9893 White = 3,1234 (0,0008) Jarque-Bera =  3,3677 (0,1857)
AIC = -2,1719 LM (12) = 0,5898 (0,8442) RESET (8) = 1,5572 (0,1504)

 

 

Em relação à estabilidade160, o teste recursivo de cointegração mostrou que em 77,5% das 

vezes há apenas um vetor de cointegração, com os outros 22,5% das vezes exibindo ausência 

de cointegração a 5%. Já a 1% a presença de apenas um vetor não pode ser rejeitada em 

36,6% dos casos contra 63,4% para a ausência de cointegração161. Já para o teste do traço, a 

5%, a presença de apenas um vetor não pode ser rejeitada em 46,5% das vezes contra 45,1% 

para 2 vetores e 8,5% para  nenhum vetor. Já a 1% de significância, a incidência de apenas um 

vetor é de 76,1% contra 23,9% para a ausência de cointegração. Logo, podemos concluir que 

as variáveis parecem de fato exibir uma relação de cointegração robusta entre elas. 

 

Na análise dos testes recursivos dos resíduos162, temos que o teste de Chow um período à 

frente aponta para possíveis quebras nos trimestres 1990:04, 1994:04, 1997:02 para o modelo 

das importações e nos trimestres 1990:02, 1991:03, 1994:04 e 1999:01 no VEC completo. Os 

demais testes apontam para estabilidade do VEC. Estas quebras também se dão em momentos 

                                                 
160 Vide apêndice 3 Modelo 7 – M2005SD. 
161 Resultados não reportados. 
162 Vide apêndice 2.7 itens (b) a (e). 
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críticos da história econômica brasileira, em que foram observados planos de estabilização, 

crises externas e a própria desvalorização cambial. 

 

Em relação à dinâmica de curto prazo, as variáveis às quais as importações respondem são o 

câmbio, com um trimestre de defasagem, os preços domésticos e a produção industrial, ambas 

com dois trimestres de defasagem. Os sinais estão todos de acordo com a teoria e as 

propriedades estatísticas do modelo, à exceção da homocedasticidade, são todas satisfatórias. 

Além disso, nenhuma das dummies incluídas no VEC (1986:03, 1987:02, 1989:03, 1994:03 e 

1994:04, estas últimas sob a forma da dummy D008) são significantes no curto prazo163. 

 

Quanto à estabilidade do ECM164 nota-se que os resíduos recursivos apresentam problemas 

nos anos de 1987, 1991 e 1994, mas os teses CUSUM não apontam problemas. As 

elasticidades estimadas também parecem apresentar alguma mudança de patamar próximo ao 

ano de 1986. 

 

O teste de exogeneidade165 sugere que as variáveis PM, CESTA, INPC e IPBIT são exógenas 

fracas em relação ao parâmetro de interesse dado pelas importações. As elasticidades 

estimadas sob exogeneidade se alteram bastante em relação ao modelo irrestrito, em particular 

aquela relativa à produção industrial, mais uma vez, passando de cerca de 1,1 para 2,1. O 

coeficiente de ajustamento sinaliza que são necessários 34 trimestres para o ajuste se 

completar, o que parece pouco razoável. Quanto à exogeneidade forte, à exceção da variável 

PM, as demais são exógenas fortes para as importações. O teste recursivo da exogeneidade, 

entretanto, mostra que apenas a partir do primeiro trimestre de 2003 é que podemos 

considerar este conjunto de variáveis como fracamente exógeno, o que reforça a hipótese de 

que as importações fazem o ajuste dos desequilíbrios de curto prazo no longo prazo apenas no 

período recente. 

 

Os resíduos do modelo estimado sob exogeneidade166 apresentam distribuição normal e, do 

mesmo modo que o anterior, têm problemas de autocorrelação e heterocedasticidade. A 

dinâmica de curto prazo não é muito distinta daquela obtida no modelo sob exogeneidade, a 

menos da presença da própria importação defasada, mas que só é significante a 10%. Da 

                                                 
163 Vide tabela 29 item 5. 
164 Vide apêndice 2.7 itens (f) a (j). 
165 Vide tabela 30 itens (6) e (7) e apêndice 2.7 itens (k) a (m). 
166 Vide tabela 30 item (8). 
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mesma forma que o modelo anterior, à exceção da homocedasticidade, todas as propriedades 

estatísticas dos resíduos são satisfatórias. Os testes recursivos dos resíduos apontam para as 

mesmas conclusões que o ECM anterior167.  

 

Da mesma forma como procedemos para o caso das exportações, aqui também analisaremos a 

dinâmica da FRI e DVEP das importações168. A ordenação escolhida, da mais exógena para a 

mais endógena foi a seguinte: CESTA, INPC, IPBIT, PM, MBSPMEC. As respostas exibidas 

pelas importações aos choques ortogonalizados foram todas compatíveis com o esperado pela 

teoria. Os choques nas próprias importações e nos preços em dólares levaram a menores 

respostas das importações no acumulado de dez trimestres, enquanto os choques nos preços 

internos, no câmbio e na produção acumularam respostas mais intensas ao final do mesmo 

período. A resposta acumulada das importações ao choque na produção revelou, da mesma 

forma que nas exportações, a importância da renda na determinação do saldo comercial, ainda 

que no caso das importações a taxa de câmbio e os preços domésticos acabem por ter uma 

resposta em magnitude semelhante, enquanto nas exportações a renda aparentemente 

prevalecia169. No caso das importações, entretanto, a variável mais relevante ao final de dez 

trimestres para explicar a resposta destas ao choque foram os preços domésticos. Esta 

constatação evidencia, por exemplo, a eficácia da utilização de políticas de estabilização de 

preços a partir das importações, seja através de maior abertura comercial ou através do regime 

de câmbio, como foi feito entre 1995 e 1999. 

 

A análise da decomposição da variância do erro de previsão mostra que, no primeiro 

trimestre, as importações e os preços em dólares explicam boa parte desta variância e vão 

perdendo significativamente seu poder de explicação ao longo dos próximos trimestres, 

cedendo lugar para a taxa de câmbio, para a produção e principalmente para os preços 

domésticos. Assim, aparentemente, aumentos nos preços domésticos são fontes importantes 

de reação das importações. Isso sugeriria uma elevada substituição entre bens domésticos e 

externos a depender dos preços em moeda local dos bens domésticos, tudo o mais constante.  

 

 

                                                 
167 Vide apêndice 2.7 itens (n) a (r). 
168 Os gráficos estão reportados no apêndice 2.7 itens (s) e (t).  
169 Falamos em aparentemente pois os softwares convencionais não reportam os desvios-padrão dos exercícios 
de resposta ao impulso do VEC, apenas reportam no caso do VAR. 



 133 

5.4.2.4 1980:01 a 2005:02 sem dummies 

As tabelas 31 e 32 a seguir reportam que o modelo estimado sem as dummies outliers 

mostrou-se bastante satisfatório no que diz respeito aos resultados das elasticidades, em 

particular para o caso da produção industrial que, quando da estimação para o período 

1980:01 a 1998:04 mostrou-se insignificante e agora, a 5,5%, mostra-se significante e com 

uma elasticidade razoável. O coeficiente de ajustamento sinaliza para um ajuste em 4,4 

trimestres dos desequilíbrios de curto prazo e é significante, além de parecer um período 

razoável. Já os testes de cointegração não foram muito satisfatórios pois a 1% não se rejeita a 

presença de 2 vetores e a 5%, 3 vetores pelo traço, ao passo que pela estatística do máximo 

não há cointegração a 1% e, a 5%, pode haver 1 ou 3 vetores. Os resíduos não apresentam 

distribuição normal, há problemas de autocorrelação conjunta, mas não individual e há 

problemas de heterocedasticidade. Note, desta forma, que a exclusão das dummies não 

acarreta alterações substanciais nas elasticidades, mas sim na normalidade e no número de 

vetores de cointegração170. 

 

                                                 
170 Vide tabela 31 itens 1 a 4. 
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Tabela 31: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 2005:02 – sem dummies outliers  

(1) Equação de longo prazo irrestrita: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -1,2933 PMt - 0,5561 CESTAt + 0,5899 INPCt + 0,8006 IPBITt  + 24,0707
                            (0,38393)          (0,13521)               (0,12940)            (0,41056)       (4,63165)
                           [-3,36865]         [-4,11258]              [4,55853]           [1,94993]        [5,19701]

(2) Coeficientes de ajustamento:

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,229297 0,022928 -0,247465 -0,14518 -0,097926
(0,0670) (0,0373) (0,1280) (0,1223) (0,0338)

[-3,42380] [ 0,61401] [-1,93283] [-1,18689] [-2,90044]

(3) Teste de Cointegração

Número de Vetores de 
Cointegração (Hipótese 

Nula)
Auto-Valor

Estatísitca 
Traço

Valor Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

Número de 
Vetores de 

Cointegração 
(Hipótese Nula)

Estatística 
Máximo 
Auto-
Valor

Valor 
Crítico 
(5%)

Valor 
Crítico 
(1%)

nenhum**  0.314583 101,3485  76.07  84.45 nenhum* 37,3951 34.40  39.79
no máximo um**  0.213260 63,9534  53.12  60.16 no máximo um 23,7459  28.14  33.24
no máximo dois*  0.187031 40,2075  34.91  41.07 no máximo dois 20,4991  22.00  26.81
no máximo três  0.152160 19,7083  19.96  24.60 no máximo três* 16,3413  15.67  20.20

no máximo quatro  0.033439 3,3671   9.24  12.97 no máximo quatro 3,3671   9.24  12.97
(*)** denota rejeição da hipótese nula a (5%) e 1%

(4) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 38,9798 (0,0000)
Portmanteau: L(3) = 46,48 (0,0056); L(4) = 63,93 (0,0891); L(8) = 157,41 (0,3230)
LM: L(1) = 36,90 (0,0590); L(4) = 18,27 (0,8305); L(8) = 22,32 (0,6171)
White (no cross terms): 584,66 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(5) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = -0,18 ECMt -0,18 DCESTAt-1 + 0,15 DINPCt-2 + 0,26 DIPBITt-1 -0,10 S1 +0,11 S2 +0,05 S3 
                                (0,0599)        (0,0516)                  (0,0526)                    (0,1238)      (0,0203)    (0,0221)   (0,0201)
                               [-3,0342]       [-3,4229]                 [2,9124]                    [2,1292]      [-4,7699]   [5,2019]   [2,6947]

R2 = 0,6261 BIC = -1,9697 S.E. of regression = 0,0797
DW = 2,2774 White = 2,3552 (0,0136) Jarque-Bera =  5,3319 (0,0695)
AIC = -2,1532 LM (12) = 1,0628 (0,4022) RESET (8) = 0,7939 (0,6094)
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Tabela 32: Resultados das estimações para as importações – 1980:01 a 2005:02 – sem dummies outliers 
(continuação) 

(6) Equação de longo prazo sob exogeneidade: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes)

MBSPMECt = -0,5204 PMt - 0,6425 CESTAt + 0,6736 INPCt + 2,2322 IPBITt  + 15,9946

(7) Coeficientes de ajustamento:

Teste LR: Χ2(4) = 10,5298; p-value (0,0324)

Variáveis D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)
-0,0268 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
(0,0051) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

[-5,27574] [ NA] [ NA] [ NA] [ NA]

(8) Diagnósticos dos Resíduos (p-values entre parênteses)

Jarque-Bera: 25,6609 (0,0042)
Portmanteau: L(3) = 53,51 (0,0008); L(4) = 69,35 (0,00363); L(8) = 164,39 (0,1993)
LM: L(1) = 49,91 (0,0022); L(2) = 44,34 (0,0099); L(3) = 40,21 (0,0277); L(8) = 31,47 (0,1740)
White (no cross terms): 595,3089 (0,0000)
White (cross terms): N/A

(9) Dinâmica de curto prazo: (desvios-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes) - D indica a primeira diferença

DMBSPMEC t = 0,02 ECMt -0,18 DCESTAt-1 + 0,16 DINPCt-2 -0,12 S1 +0,11 S2 +0,08 S3 
                                (0,0059)        (0,0504)                  (0,0521)        (0,0179)    (0,0201)   (0,0188)
                               [3,7989]       [-3,4954]                 [3,0399]         [-6,5169]   [5,5296]   [4,1274]

R2 = 0,6244 BIC = -2,0116 S.E. of regression = 0,0794
DW = 2,1809 White = 2,2524 (0,0255) Jarque-Bera =  1,8385 (0,3988)
AIC = -2,1689 LM (12) = 0,5941 (0,8409) RESET (8) = 0,4903 (0,8600)

 

 

Quanto ao teste de cointegração recursiva, entretanto, a 5% não é possível rejeitar a presença 

de apenas um vetor de cointegração em 84% dos casos, sendo que em 12% deles não há 

cointegração e em 4% há dois vetores segundo o teste do máximo. A 1%, entretanto, ocorre 

cointegração com apenas 1 vetor em 21,3% dos casos, sendo que no restante deles não há 

cointegração171. Quanto à estatística do traço, a presença de um vetor se dá em 22,7% dos 

casos contra 8% para a não cointegração, 48% para 2 vetores, 17,3% para 3 vetores e 4% para 

4 vetores. A 1%, entretanto, em 62,6% dos casos há apenas um vetor e em 18,6% há dois 

vetores, com a mesma proporção para nenhum vetor. Logo, se somarmos 1 e 2 vetores temos 

que em 81,3% dos caso há cointegração com pelo menos um vetor. Assim, da mesma forma 

que nos modelos anteriores, é possível supor que a cointegração entre estas variáveis é 

robusta172. 

 

                                                 
171 Resultados não reportados. 
172 Vide apêndice 3 Modelo 8 – M2005SD. 
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O teste recursivo dos resíduos sugere a presença de uma quebra no trimestre 1997:02, 

enquanto o teste de Chow um passo à frente aponta quebras em 1990:04, 1994:04 e 1997:02 

para a equação das importações. Este mesmo teste aponta para quebras no modelo completo 

nos períodos 1989:03, 1990:02, 1990:04, 1991:01, 1991:03, 1994:03, 1994:04 e 1999:01, 

períodos também críticos da economia brasileira173.  

 

O ECM é muito parecido com os anteriores, inclusive naquilo que diz respeito às 

propriedades estatísticas dos resíduos e dos exercícios recursivos174.  

 

Em relação à exogeneidade, não é possível confirmá-la, logo não se faz necessário discutir o 

modelo estimado sob exogeneidade nem tampouco a exogeneidade forte175. As conclusões a 

que se chega na análise da FRI e da DVEP176 são muito parecidas com aquelas para o modelo 

com as dummies, novamente com destaque para a importância dos preços domésticos. 

 

5.4.3 Análise das elasticidades 

Da mesma forma como para as exportações, esta seção discutirá os resultados estimados para 

o período 1980:01 a 2005:02, bem como a comparação entre os períodos. A tabela 33 a seguir 

resume as elasticidades de longo prazo encontradas em cada um dos oito modelos estimados, 

bem como a média de todos os exercícios. 

 

                                                 
173 Vide apêndice 2.8 itens (b) a (e). 
174 Vide tabela 31 item 5 e apêndice 2.8 itens (f) a (j). 
175 De qualquer forma, os resultados estão reportados na tabela 32 itens 6 a 9 e apêndice 2.8 itens (k) a (q).  
176 Vide apêndice 2.8 item (r) e (s). 
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Tabela 33: Resumo das elasticidades de longo prazo estimadas para as importações 

Modelo Irrestrito c/ Dummies Exogeneidade c/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

PM -1,1298 -1,0886 0,1279 -0,6635
CESTA -0,6574 -0,5992 -0,4999 -0,7202
INPC 0,6850 0,6347 0,5382 0,7521
IPBIT 0,8829 1,0831 2,7710 2,1052
Constante 25,1984 22,8045 7,3906 18,9159
Coef. Ajustamento -0,2770 -0,2457 -0,0308 -0,0291

Modelo Irrestrito s/ Dummies Exogeneidade s/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

PM -1,9683 -1,2933 -0,4016 -0,5204
CESTA -0,8217 -0,5561 -0,6003 -0,6425
INPC 0,8396 0,5899 0,6329 0,6736
IPBIT 0,0076 0,8006 2,4423 2,2322
Constante 36,7035 24,0707 13,6131 15,9946
Coef. Ajustamento -0,1356 -0,2293 -0,0175 -0,0268

Média de todos os exercícios

1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02
PM -0,8430 -0,8915
CESTA -0,6448 -0,6295
INPC 0,6739 0,6626
IPBIT 1,5260 1,5553
Constante 20,7264 20,4464
Coef. Ajustamento -0,1152 -0,1327

 

 

O primeiro resultado relevante para este trabalho diz respeito às próprias elasticidades 

estimadas para o período todo. Para efeito desta análise em particular trabalharemos com o 

modelo irrestrito e com dummies, pois ele apresenta as melhores propriedades estatísticas e 

conhecemos a significância dos parâmetros de longo prazo, ao contrário do modelo estimado 

sob exogeneidade. Diferentemente do que ocorreu com as exportações, no caso das 

importações as elasticidades estimadas sob o modelo irrestrito e sob a hipótese de 

exogeneidade são distintas, em particular para as variáveis preço das importações e renda. 

Vale destacar também que os resultados obtidos sob exogeneidade apontam para uma 

elasticidade renda que é mais que o dobro da unitária, o que não nos parece razoável no longo 

prazo.  
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Assim, no caso das importações para o período todo, 1980:01 a 2005:02, as elasticidades se 

mostraram todas com os sinais esperados e com valores razoáveis de acordo com os estudos já 

realizados para o Brasil. Todos os parâmetros do modelo de importação indicam ser este um 

modelo de demanda. Destaque-se que também neste caso a elasticidade em relação ao câmbio 

(0,60) é muito próxima, em módulo, à elasticidade em relação aos preços domésticos (0,63) e, 

em termos estatísticos são seguramente idênticas. Logo, vale a mesma discussão a respeito do 

pass-through realizada para as exportações. Um aumento do preço em dólar das importações 

faz com que estas respondam negativamente com uma elasticidade de 1,09, também maior, 

portanto, do que a resposta a uma mesma depreciação cambial. Assim, tanto no caso das 

exportações quanto das importações, a sensibilidade aos preços em dólares parece ser superior 

ao efeito da taxa de câmbio sobre os preços em reais, tudo o mais constante. A teoria sobre 

comércio exterior não apresenta explicações satisfatórias para este fenômeno. Novamente as 

especulações giram em torna da presença de contratos de longo prazo, da volatilidade da taxa 

de câmbio, entre outras. 

 

A elasticidade renda das importações também é muito próxima da unidade (1,09) e, mais, 

praticamente idêntica à elasticidade renda das exportações (1,10). Este fato chama a atenção 

pois, tudo o mais constante, um crescimento do mundo maior do que o brasileiro – fato que 

vem ocorrendo sistematicamente nos últimos anos – leva a um aumento do saldo comercial. A 

hipótese forte está justamente no tudo o mais constante, uma vez que dada a dinâmica entre o 

câmbio e o saldo, um superávit maior poderia fazer apreciar a taxa de câmbio, compensando 

parte do efeito. Mas as funções de resposta ao impulso – não reportadas – não sugerem 

alguma dinâmica relevante das exportações ou das importações para a taxa de câmbio, como 

seria de se esperar dada a exogeneidade forte desta variável. 

 

Observe que também nas importações a elasticidade-renda é superior à elasticidade câmbio 

real, ainda que em termos desagregados esta não seja superior à elasticidade em relação aos 

preços em dólares. Aumentos dos preços em dólares das importações são tão importantes 

quanto aumentos da renda doméstica para a dinâmica das importações. Talvez este fato esteja 

por trás da necessidade de divisas estrangeiras para se adquirir as importações. Alguns dos 

estudos citados no capítulo quatro identificavam a necessidade de se incorporar uma variável 

relativa à disponibilidade de divisas na função de importações. Pode ser uma boa hipótese 

imaginar que talvez esta necessidade de divisas seja a responsável por uma elasticidade preço 

das importações um pouco maior.  
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O tempo para que os ajustes em relação aos desequilíbrios de curto prazo se corrijam no longo 

prazo é ligeiramente superior a um ano (1 / 0,246) e nos parece, neste caso, um pouco mais 

razoável do que o das exportações. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a apreciação 

cambial dos últimos anos poderá se manifestar nas importações em algum momento como, 

aliás, já se vem observando.  

 

A cointegração entre as variáveis mostrou-se bastante robusta em todos os modelos, ainda 

que, em alguns casos, a presença de mais do que um vetor de cointegração não pôde ser 

rejeitada. De qualquer forma, as variáveis cointegram com e sem as dummies na maior parte 

dos casos e há elevada significância estatística para não se rejeitar a cointegração. Com 

freqüência máxima de 22,5% e média de 9,6% não houve cointegração na estimação 

recursiva. Logo, a presença das dummies está muito mais relacionada ao requerimento de 

exogeneidade e de normalidade dos resíduos do que de cointegração. 

 

De qualquer forma há quebras importantes no modelo de importações que são até mesmo 

mais freqüentes do que no de exportações. O teste de Chow um passo à frente aplicado ao 

modelo sem dummies evidenciou pelo menos 8 quebras, também em momentos críticos da 

história como o Plano Verão, Collor, Real e a desvalorização de 99. Talvez por este motivo os 

parâmetros ligados ao modelo de importações tenham se mostrado mais instáveis a depender 

da especificação adotada no VAR, do número de lags e do período de estimação. O modelo 

de exportações também apresentou variabilidade das elasticidades a depender da 

especificação, mas em intensidade muito menor do que o das importações177.  

 

Em relação à exogeneidade, parece que apenas para alguma combinação particular de 

dummies e de períodos as importações são “endógenas” no sentido de corrigirem os 

desequilíbrios em relação ao longo prazo. Assim, mesmo tendo obtido a exogeneidade no 

modelo estimado até 2005, os indícios são de que esta exogeneidade das demais variáveis é 

relativamente fraca, o que torna um pouco mais arriscado se analisar apenas a equação das 

importações e, mais adequado, analisarem-se as funções de resposta ao impulso. Entretanto, a 

                                                 
177 Estes foram resultados observados quando da escolha do VAR que melhor se adaptava aos dados. O modelo 
de importações se mostrou muito mais difícil de se obter com o conjunto de propriedades estatísticas desejadas e, 
ademais, as elasticidades mostraram-se muito sensíveis ao período de estimação, o que enfraquece um pouco a 
qualidade da comparação das elasticidades que será feita a seguir. Quando controlados pelas dummies os 
modelos se mostraram mais estáveis, mas mesmo assim, de qualidade inferior ao das exportações.  
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análise de outras combinações de variáveis exógenas não apontou nenhuma outra candidata 

que possa ser considerada mais “endógena” do que as importações. 

 

A segunda contribuição deste trabalho está na comparação das elasticidades estimadas entre 

os períodos, apresentadas nas tabelas 34 e 35, obedecendo à mesma lógica de apresentação 

que foi mencionada no caso das exportações. Observando os dados da tabela 33 anterior já 

notávamos ser menos claro, para o caso das importações, mudanças nas elasticidades para os 

dois períodos estimados.  Apenas nos modelos sem dummies é que se observam diferenças 

estatisticamente significantes a 10% entre os períodos. Assim note que a conclusão, por um 

lado, é de que não houve qualquer mudança digna de nota nas elasticidades estimadas com 

dummies. Isso pode sinalizar que o grosso do ajuste externo da economia brasileira se fez 

observar a partir das mudanças identificadas nas exportações. Este pode ser um sinal, por 

exemplo, de que a apreciação cambial que temos visto se manifestará em forte aumento das 

importações, ainda mais quando conjugado com maior crescimento doméstico, uma vez que 

não houve nada de estrutural nas importações. 

 

Tabela 34: Intervalos de confiança calculados para as elasticidades das importações estimadas – desvio 
padrão utilizado: 1980:01 a 2005:02 

Modelo Com Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 5,0% 2,5% 1980:01 a 2005:02 2,5% 5,0% Desvio-Padrão P-Value

PM -1,1298 -1,7874 -1,9212 -1,0886 -0,2560 -0,3898 0,4248 0,9230
CESTA -0,6574 -0,8373 -0,8829 -0,5992 -0,3155 -0,3611 0,1447 0,6887
INPC 0,6850 0,4067 0,3631 0,6347 0,9063 0,8627 0,1386 0,7177
IPBIT 0,8829 0,3371 0,1942 1,0831 1,9720 1,8291 0,4535 0,6601
Constante 25,1984 14,4570 12,8585 22,8045 32,7505 31,1520 5,0745 0,6384
Coef. Ajustamento -0,2770 -0,3506 -0,3707 -0,2457 -0,1206 -0,1407 0,0638 0,6255

Modelo Sem Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 Desvio-Padrão P-Value

PM -1,9683 -1,9249 -2,0458 -1,2933 -0,5408 -0,6617 0,3839 0,0826
CESTA -0,8217 -0,7785 -0,8211 -0,5561 -0,2911 -0,3337 0,1352 0,0530
INPC 0,8396 0,3770 0,3363 0,5899 0,8435 0,8028 0,1294 0,0572
IPBIT 0,0076 0,1252 -0,0041 0,8006 1,6053 1,4760 0,4106 0,0570
Constante 36,7035 16,4516 14,9927 24,0707 33,1487 31,6898 4,6317 0,0079
Coef. Ajustamento -0,1356 -0,3395 -0,3606 -0,2293 -0,0980 -0,1191 0,0670 0,1659

 

 

Por outro lado, nos modelos sem dummies, identificamos algumas alterações que são o 

aumento da elasticidade renda após 1999 e a redução da elasticidade em relação ao câmbio 

real, seja na forma dos preços externos, seja na forma dos preços domésticos ou da taxa de 
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câmbio nominal. Esta redução da elasticidade em relação aos parâmetros do câmbio e dos 

preços domésticos também foi observada nas exportações, o que parece confirmar que, após o 

câmbio flutuante, talvez por conta da sua volatilidade, tanto exportações quanto importações 

passaram a reagir menos ao câmbio. Isso justificaria parte da surpresa dos agentes com a 

demora na resposta das exportações e importações ao movimento do câmbio. Esta é outra 

janela aberta deixada por este trabalho, que nos remete novamente aos estudos de Gonzaga e 

Terra (1997) e Kanebley (1999). 

 

Tabela 35: Intervalos de confiança calculados para as elasticidades das importações estimadas – desvio 
padrão utilizado: 1980:01 a 1998:04 

Modelo Com Dummies
Período 1980:01 a 2005:02 5,0% 2,5% 1980:01 a 1998:04 2,5% 5,0% Desvio-Padrão P-Value

PM -1,0886 -1,8475 -1,9849 -1,1298 -0,2747 -0,4121 0,4363 0,9252
CESTA -0,5992 -0,8936 -0,9388 -0,6574 -0,3760 -0,4212 0,1436 0,6870
INPC 0,6347 0,4600 0,4169 0,6850 0,9531 0,9100 0,1368 0,7147
IPBIT 1,0831 0,2390 0,1158 0,8829 1,6500 1,5268 0,3914 0,6113
Constante 22,8045 16,3533 14,6596 25,1984 35,7372 34,0435 5,3770 0,6582
Coef. Ajustamento -0,2457 -0,4365 -0,4671 -0,2770 -0,0868 -0,1174 0,0970 0,7486

Modelo Sem Dummies
Período 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 Desvio-Padrão P-Value

PM -1,2933 -2,4984 -2,5999 -1,9683 -1,3367 -1,4382 0,3223 0,0410
CESTA -0,5561 -1,0318 -1,0721 -0,8217 -0,5713 -0,6116 0,1277 0,0424
INPC 0,5899 0,6389 0,6005 0,8396 1,0787 1,0403 0,1220 0,0456
IPBIT 0,8006 -0,5622 -0,6713 0,0076 0,6865 0,5774 0,3464 0,0261
Constante 24,0707 29,5710 28,2052 36,7035 45,2018 43,8360 4,3359 0,0052
Coef. Ajustamento -0,2293 -0,2907 -0,3204 -0,1356 0,0492 0,0195 0,0943 0,3249

 

 

 Outro fato que chama a atenção é a redução do valor da constante do modelo das 

importações, que poderia sugerir uma quebra após 1999, como se as importações, daquela 

data em diante, partissem de um patamar mais baixo. Isso de fato ocorreu quando se observa 

graficamente a série das importações. Talvez a quebra possa ser explicada por um movimento 

de substituição de importações once and for all no momento e nos anos seguintes à mudança 

de regime, sem mudar muito a sensibilidade dos parâmetros. A insignificância estatística da 

renda doméstica antes do regime flutuante parece estar mais ligada a algum problema de 

especificação, como a ausência da dummy, do que a algum fator econômico que possa ter 

ocorrido no período. 
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A dinâmica de curto prazo, cujas elasticidades estão resumidas na tabela 36, parece apenas 

confirmar a ausência de mudanças relevantes nas elasticidades nestes dois períodos. 

 

Tabela 36: Resumo das elasticidades de curto prazo estimadas para as importações 

Modelo Irrestrito c/ Dummies Exogeneidade c/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

MBSPMEC t-1 -0,18

PM t-1

CESTAt-1 -0,23 -0,17 -0,19 -0,17
CESTAt-2 0,19 0,18
INPC t-2 0,29 0,15 0,18
IPBIT t-2 0,25 0,31
ECM t -0,22 -0,19 0,02 0,02

Modelo Irrestrito s/ Dummies Exogeneidade s/ Dummies
Período 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02 1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02

MBSPMEC t-1

PM t-1 0,45
CESTAt-1 -0,22 -0,18 -0,19 -0,18
CESTAt-2 0,23 0,18
INPC t-2 0,15 0,16
IPBIT t-1 0,30 0,26
ECM t -0,12 -0,18 0,01 0,02

Média de todos os exercícios

1980:01 a 1998:04 1980:01 a 2005:02
MBSPMEC t-1 - -0,0450
PM t-1 0,1125 -

CESTAt-1 -0,2075 -0,1750
CESTAt-2 0,1950 -
INPC t-2 0,0725 0,1600
IPBIT t-1 0,0750 0,2050
ECM t -0,0775 -0,0825
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho teve dois objetivos. O primeiro deles foi estimar as elasticidades de longo prazo 

e as respostas de curto prazo das exportações e das importações brasileiras de bens e serviços 

não fatores às variáveis tradicionais da literatura de comércio exterior, a saber, preços internos 

e externos, taxa de câmbio e as rendas doméstica e externa para o período que vai do primeiro 

trimestre de 1980 até o segundo trimestre de 2005, cobrindo, portanto, mais de 25 anos. Os 

resultados obtidos não diferem muito dos trabalhos anteriores estimados para o Brasil, mas 

trazem algumas contribuições. A primeira destas contribuições foi a estimação dos modelos 

para as exportações de bens e serviços não fatores e não apenas para as exportações de bens, 

como é amplamente feito na literatura empírica sobre o tema. Esta ampliação das séries 

permite que se estimem os efeitos dos preços relativos e das rendas sobre a conta-corrente, 

uma vez que a conta de juros e de lucros responde a uma lógica supostamente distinta daquela 

dada pelos preços relativos e pela renda. 

 

Além disso, a ausência de alterações substanciais em relação aos exercícios anteriores sobre o 

tema sugere que a parcela de serviços das exportações e das importações reage de modo 

semelhante à parcela de bens, ainda que este seja um resultado implícito e não tenha sido 

testado neste trabalho.  

 

A segunda contribuição foi a estimação dos componentes do câmbio real – preços externos, 

internos e a taxa de câmbio – separadamente, permitindo que se avaliem os efeitos das 

mudanças em cada variável sobre a decisão ótima de importar e exportar. Os resultados 

apontaram para respostas distintas, o que rompe com parte das hipóteses de ausência de ilusão 

monetária no modelo teórico. Nesta separação, por exemplo, foi possível identificar que uma 

depreciação cambial nominal que seja integralmente repassada aos preços não resulta em 

alteração na decisão ótima das famílias e empresas de exportar ou importar, o que parece 

razoável, pois o câmbio real nesta situação permanece estável, mas que, até então, não havia 

sido registrado empiricamente na literatura. Além disso, no caso das importações, evidenciou-

se a importância dos preços domésticos na dinâmica daquelas, o que sugere alguma eficácia 

das medidas de abertura comercial ou apreciação cambial no controle dos preços internos. 
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Uma terceira contribuição foi a verificação da exogeneidade das variáveis para que se possa, 

nos termos da moderna teoria de séries de tempo, fazer inferências e previsões a partir 

constatação da exogeneidade fraca e forte, sem correr os riscos de se deixar de levar em conta 

a dinâmica entre as variáveis. Os resultados apontaram para uma exogeneidade mais 

contundente no modelo das exportações do que no das importações e também, no caso das 

exportações, que a exogeneidade das demais variáveis vem perdendo força após 1999, o que 

talvez indique que o câmbio passe a fazer parte dos ajustes sob o regime flutuante. 

 

Finalmente, uma quarta contribuição importante foi a extensa análise da estabilidade recursiva 

dos modelos, no que diz respeito à freqüência de cointegração, a testes para quebras e análises 

de funções de resposta ao impulso e decomposição da variância do erro de previsão. O que 

estas análises apontaram é que o período coberto é bastante fértil em quebras estruturais, o 

que abre as portas para estimações de cointegração na presença de quebras, para a estimação 

das equações com parâmetros variáveis no tempo. Isto também alerta para certa fragilidade 

das relações de longo prazo reportadas em qualquer trabalho que não dê algum tratamento 

específico para as quebras, inclusive este que apenas controlou algumas destas quebras a 

partir de dummies. Este controle permite suavizar os movimentos, mas o que está em jogo é a 

estabilidade das elasticidades ao longo do tempo. As quebras aqui encontradas sugerem que é 

preciso bastante cautela para se extrapolar conclusões para o horizonte estimado baseado 

apenas na elasticidade média do período. 

 

Logo, quanto ao primeiro objetivo, este trabalho entrega novas estimativas das elasticidades, 

que podem ser utilizadas para se aferir a dinâmica futura do saldo comercial brasileiro, a 

partir de todas as transformações que ocorreram após o período de flutuação cambial em 

1999. 

 

O segundo objetivo foi comparar as elasticidades estimadas para o período 1980:01 a 1998:04 

com aquelas estimadas para o período 1980:01 a 2005:02 para tentar aferir, indiretamente, 

possíveis efeitos da mudança do regime cambial sobre as elasticidades que tenham levado ao 

aumento expressivo do saldo comercial brasileiro desde então. Em primeiro lugar cabe dizer 

que esta é uma análise indireta, pois o ideal seria comparar apenas os sub-períodos disjuntos e 

não complementares, mas a ausência de uma série longa para o período pós-flutuação impediu 

este exercício. Em segundo lugar, nada assegura que tenha sido o regime cambial que induziu 

as mudanças que foram reportadas ao longo deste trabalho. Nossos exercícios partem desta 
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hipótese apenas por considerarmos que esta foi a mudança mais importante introduzida neste 

período na dinâmica das contas externas brasileiras. 

 

O que este segundo objetivo permitiu concluir foi que após a mudança do regime cambial 

parece haver indícios de que a elasticidade renda externa das exportações brasileiras se 

elevou, o que compõe com um quadro de maior crescimento econômico mundial no período e 

ajuda a explicar a robustez do saldo brasileiro. Pode-se especular que esta maior elasticidade 

foi observada por conta da taxa de câmbio real encontrar-se, após a flutuação de 1999, em um 

patamar que revela as verdadeiras vantagens comparativas do país, uma vez que supostamente 

os preços relativos estão emitindo os sinais adequados para as decisões ótimas de alocação e 

investimento no setor tradable da economia e para a decisão ótima de exportação e de 

importação. Além disso, como a elasticidade renda externa das exportações é idêntica à 

elasticidade renda doméstica das importações, este trabalho permite que se conclua que um 

crescimento mundial maior do que o brasileiro tende a aumentar o saldo comercial doméstico 

tudo o mais constante. Nos últimos anos é exatamente isto que tem ocorrido: o Brasil cresce 

menos que o mundo e o saldo vem se ampliando apesar da apreciação cambial nominal e real. 

 

As elasticidades das exportações e das importações em relação ao câmbio e aos preços 

domésticos diminuíram, o que também sugere que após a flutuação cambial, talvez por conta 

da maior volatilidade da taxa, as respostas do comércio exterior sejam mais suaves ao câmbio. 

Isso também talvez ajude a explicar por que tem surpreendido a muitos pesquisadores a 

demora da reação da balança comercial à taxa de câmbio, juntamente com o que se observou 

para as exportações, que foi uma menor velocidade de ajuste dos desequilíbrios de curto prazo 

para o longo prazo. 

 

Pastore e Pinotti (2000) discutem vantagens e desvantagens dos regimes de câmbio fixo (ou 

administrado) e livre. Segundo os autores, o regime de câmbio fixo faz com que os países 

importem os ciclos dos choques externos diretamente para suas economias, sugerindo que se 

o choque for monetário o câmbio fixo se comporta de maneira mais favorável ao passo que se 

o choque for real o câmbio flutuante é o mais adequado. O regime de câmbio fixo também 

apresenta duas desvantagens, que são a de tornar o país vulnerável a ataques especulativos e 

tenderem à apreciação do câmbio real. Esta última não é exclusiva dos regimes de câmbio 

fixo, mas pode ser mais freqüente sob estes regimes, uma vez que nos regimes flutuantes, 

teoricamente, a taxa de câmbio real está sempre no seu nível de equilíbrio, equilíbrio aqui 
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entendido como aquele que deixa as contas externas sem déficits nem superávits persistentes. 

Segundo os autores, pelo fato de o Brasil ter adotado o regime de câmbio flutuante conjugado 

com o regime de metas de inflação, mostrou-se que é possível ter estabilidade dos preços 

mesmo sob um regime flutuante. O que caracteriza a estabilidade de preços são políticas 

monetária e fiscal adequadas e não apenas o regime de câmbio, ainda que, sob o regime de 

câmbio fixo, a estabilidade seja mais facilmente observada.  

 

Logo também não podemos desprezar a nova combinação de política econômica iniciada em 

1999 com o regime de metas de inflação e o superávit primário que, de um lado, permitiram 

que a depreciação nominal do câmbio se traduzisse em depreciação real por conta do controle 

de preços e, de outro, reduziram a absorção doméstica através dos superávits primários, ou 

pelo menos evitaram que o setor público continuasse demandando um elevado nível de 

poupança interna que pressionasse as contas externas. É difícil, portanto, dissociar a mudança 

do regime cambial do resto da condução macroeconômica e de alterações nos determinantes 

“endógenos” como a poupança, a arbitragem de juros e os fluxos de capitais sobre os 

resultados das contas externas.  

 

De qualquer forma, quanto a este segundo objetivo, este trabalho mostrou indícios de que há 

alguns elementos um pouco mais estruturais nas exportações principalmente, que justificam 

parte do saldo comercial recente, sem deixar de reconhecer que as variáveis relevantes para o 

comércio foram mais favoráveis ao saldo após a flutuação do que antes, como no caso dos 

preços em dólares das exportações, da taxa de câmbio nominal e da renda externa. Logo, uma 

piora em qualquer uma destas três variáveis seguramente implicará reduções nos saldos 

comerciais, mas diante dos resultados obtidos, podemos esperar que a situação externa 

brasileira seja hoje mais confortável estruturalmente do que era durante o regime de câmbio 

administrado. 

 

Finalmente, este trabalho abre uma série de janelas para estudos futuros, como o teste de 

cointegração na presença de quebras e a eventual estimação das elasticidades para períodos 

entre quebras, bem como apenas para o período pós-flutuação cambial, quando houver 

suficiente número de observações, até para se testar a robustez destas conclusões. Além, disso 

é preciso uma análise mais detida sobre o papel da taxa de câmbio neste ajuste, seja quando se 

especula que sua volatilidade maior tenha afetado os fluxos de comércio após a flutuação, seja 
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na própria causalidade, empírica e teórica, da mudança do regime cambial e dos efeitos sobre 

o saldo comercial. 
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g: Estimação recursiva dos resíduos 
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j: Estimação recursiva dos parâmetros 
k: Modelo completo estimado com dummies e sob exogeneidade 
l: Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 
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o: Estimação recursiva dos resíduos 
p: Teste CUSUM 
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t: Decomposição da variância do erro de previsão 
 
APÊNDICE 3: Cointegração recursiva 
APÊNDICE 4: Testes de raiz Unitária 
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1. Derivação da demanda por importações a partir da maximização intertemporal 
 
O modelo a seguir é baseado em Senhadji (1998) que deriva uma equação de importações que 

decorre da maximização de utilidade do agente178. O modelo é o seguinte: 

 

                                                 
178 Clarida (1994) segue metodologia semelhante para derivar e estimar a equação de importações para os EUA. 
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Observe que a equação (6) acima sugere que as importações são função da renda e do preço 

relativo das importações, da mesma forma que ocorria na equação de demanda por 

importações no modelo de substitutos imperfeitos, equação (1) página 15. Observe, 

entretanto, que no modelo deste apêndice a variável renda não é diretamente compatível com 

a variável renda do modelo de substitutos imperfeitos. Isso porque, aqui, a variável renda 

relevante é (yt – xt), ou seja, trata-se da renda menos as exportações. Exceto por essa 

diferença, as equações (6) do modelo deste apêndice e a equação (1) do modelo de substitutos 

imperfeitos são idênticas no que diz respeito aos argumentos da função.  

 

No que diz respeito à forma funcional, o modelo dos substitutos imperfeitos é mais geral pois 

apenas designa uma relação funcional entre as importações, a renda e os preços relativos, ao 

passo que este modelo atribui uma forma funcional específica, que á a addilog. Como 

mencionamos na seção 3.3, entretanto, se utilizarmos uma forma funcional logarítmica para a 
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equação (1) do modelo de substitutos imperfeitos chegaremos numa expressão idêntica à 

expressão (6) acima. Observe também que este modelo não resulta em um modelo estrutural 

como o da seção 3.2, mas sim em uma equação sob a forma reduzida, como a que será 

utilizada em nossas estimações. Finalmente, ainda que não esteja derivado explicitamente, a 

equação para a demanda por exportações pode ser obtida de forma análoga a esta aqui 

derivada, fazendo-se apenas pequenas modificações.  

 

2. Modelos completos e testes de diagnósticos 

2.1 Exportações 1980:01 a 1998:04 com dummies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

a) Modelo completo estimado com dummies e irrestrito 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 1,000000

PX(-1) -0.598037
 (0.22224)
[-2.69091]

MWPM(-1) -0.875221
 (0.17649)
[-4.95912]

CAMB(-1) -0.501480
 (0.07518)
[-6.67007]

IPCA(-1)  0.487978
 (0.07249)
[ 6.73128]

C -3,945965

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.669917  0.041353  0.004483 -0.020270 -0.095535
 (0.09024)  (0.03620)  (0.02143)  (0.26134)  (0.25256)
[-7.42392] [ 1.14238] [ 0.20915] [-0.07756] [-0.37827]

D(XBSPXEC(-1))  0.105274  0.090994  0.012992 -0.204102 -0.169379
 (0.08904)  (0.03572)  (0.02115)  (0.25789)  (0.24921)
[ 1.18228] [ 2.54744] [ 0.61433] [-0.79144] [-0.67965]

D(PX(-1)) -0.543535  0.250712  0.118105 -0.975251 -0.778837
 (0.27391)  (0.10988)  (0.06506)  (0.79329)  (0.76661)
[-1.98437] [ 2.28173] [ 1.81543] [-1.22938] [-1.01595]

D(MWPM(-1))  0.179438  0.239696  0.278038 -0.337647 -0.200921
 (0.46147)  (0.18512)  (0.10960) -133.650 -129.156
[ 0.38884] [ 1.29483] [ 2.53674] [-0.25263] [-0.15556]

D(CAMB(-1))  0.212915 -0.074680  0.054620  0.285668  0.038324
 (0.13198)  (0.05294)  (0.03135)  (0.38224)  (0.36939)
[ 1.61321] [-1.41054] [ 1.74243] [ 0.74735] [ 0.10375]

D(IPCA(-1)) -0.109946  0.086197 -0.046919  0.540006  0.832754
 (0.12793)  (0.05132)  (0.03039)  (0.37052)  (0.35806)
[-0.85939] [ 1.67957] [-1.54410] [ 1.45742] [ 2.32574]

C -0.006408 -0.012835  0.073336  0.089770  0.084414
 (0.02157)  (0.00865)  (0.00512)  (0.06248)  (0.06038)
[-0.29701] [-1.48302] [ 14.3121] [ 1.43673] [ 1.39802]

@SEAS(1) -0.152642  0.003511 -0.135645  0.035256  0.037532
 (0.05203)  (0.02087)  (0.01236)  (0.15068)  (0.14562)
[-2.93382] [ 0.16821] [-10.9769] [ 0.23397] [ 0.25774]

@SEAS(2)  0.093705  0.025555 -0.015931 -0.130762 -0.147475
 (0.02899)  (0.01163)  (0.00689)  (0.08397)  (0.08114)
[ 3.23213] [ 2.19733] [-2.31363] [-1.55734] [-1.81751]

@SEAS(3)  0.010912 -0.014123 -0.111315 -0.020925 -0.031088
 (0.03956)  (0.01587)  (0.00940)  (0.11459)  (0.11073)
[ 0.27580] [-0.88986] [-11.8457] [-0.18261] [-0.28075]

D1985_01 -0.207016  0.001193 -0.002425 -0.079908 -0.087287
 (0.06728)  (0.02699)  (0.01598)  (0.19485)  (0.18830)
[-3.07698] [ 0.04421] [-0.15178] [-0.41010] [-0.46355]

D1986_04 -0.463505  0.068213 -0.005918 -0.138301 -0.051077
 (0.06785)  (0.02722)  (0.01611)  (0.19650)  (0.18989)
[-6.83160] [ 2.50628] [-0.36726] [-0.70383] [-0.26898]

D1993_01  0.160474 -0.102252 -0.029603  0.042799  0.046954
 (0.06731)  (0.02700)  (0.01599)  (0.19493)  (0.18838)
[ 2.38424] [-3.78712] [-1.85184] [ 0.21956] [ 0.24926]

 R-squared  0.833500  0.396022  0.921625  0.694946  0.728778
 Adj. R-squared  0.800746  0.277207  0.906207  0.634935  0.675423
 Sum sq. resids  0.250145  0.040253  0.014111 2,098170 1,959423
 S.E. equation  0.064037  0.025688  0.015209  0.185462  0.179225
 F-statistic 25,447170 3,333090 59,775930 11,580360 13,659000
 Log likelihood 105,52040 173,11380 211,89860 26,82954 29,36092
 Akaike AIC -2,500552 -4,327401 -5,375639 -0.373771 -0.442187
 Schwarz SC -2,095784 -3,922633 -4,970871  0.030997 -0.037419
 Mean dependent  0.012640 -0.000535  0.013028  0.336661  0.347316
 S.D. dependent  0.143459  0.030215  0.049663  0.306952  0.314587

 Determinant Residual Covariance  4.48E-14
 Log Likelihood 648,0069
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 612,2665
 Akaike Information Criteria -14,6559
 Schwarz Criteria -12,4763  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
COINTEQ003ALT -0,6959 0,0794 -8,7639 0,0000
D(XBSPXEC(-1)) 0,1478 0,0650 2,2759 0,0262

D(PX(-1)) -0,5449 0,2591 -2,1033 0,0393
D(CAMB(-1)) 0,1029 0,0250 4,1094 0,0001

@SEAS(1) -0,1457 0,0196 -7,4327 0,0000
@SEAS(2) 0,0789 0,0222 3,5526 0,0007
D1985_01 -0,2071 0,0660 -3,1360 0,0026
D1986_04 -0,4792 0,0635 -7,5474 0,0000
D1993_01 0,1619 0,0657 2,4630 0,0164
R-squared 0,8291 0,0126

Adjusted R-squared 0,8080 0,1435
S.E. of regression 0,0629 -2,5825
Sum squared resid 0,2568 -2,3022

Log likelihood 104,5511 1,9663
    Schwarz criterion

    Durbin-Watson stat

Included observations: 74 after adjusting endpoints

    Mean dependent var
    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 1998:4

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado com dummies e sob exogeneidade 

 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e c/ dummies
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 12,3880

PX(-1) -5,8043

MWPM(-1) -10,4546

CAMB(-1) -5,8209

IPCA(-1) 5,6458

C -56,1540

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.059169  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00619)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[-9.55716] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(XBSPXEC(-1))  0.125400  0.092927  0.012955 -0.195842 -0.167965
 (0.08792)  (0.03614)  (0.02132)  (0.25992)  (0.25123)
[ 1.42633] [ 2.57162] [ 0.60765] [-0.75346] [-0.66857]

D(PX(-1)) -0.508784  0.244873  0.117759 -0.983098 -0.772188
 (0.26745)  (0.10993)  (0.06486)  (0.79070)  (0.76426)
[-1.90233] [ 2.22760] [ 1.81570] [-1.24332] [-1.01037]

D(MWPM(-1))  0.206158  0.243104  0.278014 -0.324656 -0.199428
 (0.45227)  (0.18589)  (0.10967) -133.709 -129.238
[ 0.45583] [ 1.30780] [ 2.53495] [-0.24281] [-0.15431]

D(CAMB(-1))  0.195075 -0.072441  0.054774  0.287870  0.035258
 (0.12901)  (0.05302)  (0.03128)  (0.38140)  (0.36864)
[ 1.51213] [-1.36619] [ 1.75090] [ 0.75478] [ 0.09564]

D(IPCA(-1)) -0.098515  0.085559 -0.046993  0.540516  0.834352
 (0.12531)  (0.05150)  (0.03039)  (0.37046)  (0.35807)
[-0.78619] [ 1.66123] [-1.54651] [ 1.45903] [ 2.33011]

C -0.002179 -0.012677  0.073321  0.090907  0.084825
 (0.02122)  (0.00872)  (0.00515)  (0.06274)  (0.06064)
[-0.10269] [-1.45345] [ 14.2483] [ 1.44900] [ 1.39883]

@SEAS(1) -0.155845  0.002390 -0.135664  0.031982  0.037679
 (0.05099)  (0.02096)  (0.01237)  (0.15075)  (0.14571)
[-3.05627] [ 0.11403] [-10.9713] [ 0.21215] [ 0.25859]

@SEAS(2)  0.091214  0.024572 -0.015949 -0.133576 -0.147309
 (0.02842)  (0.01168)  (0.00689)  (0.08403)  (0.08122)
[ 3.20905] [ 2.10327] [-2.31397] [-1.58956] [-1.81363]

@SEAS(3)  0.005373 -0.015143 -0.111319 -0.024373 -0.031254
 (0.03890)  (0.01599)  (0.00943)  (0.11501)  (0.11117)
[ 0.13812] [-0.94708] [-11.8004] [-0.21192] [-0.28115]

D1985_01 -0.202292  0.001323 -0.002444 -0.078749 -0.086806
 (0.06593)  (0.02710)  (0.01599)  (0.19492)  (0.18840)
[-3.06825] [ 0.04883] [-0.15287] [-0.40401] [-0.46075]

D1986_04 -0.469508  0.068104 -0.005893 -0.139639 -0.051713
 (0.06650)  (0.02733)  (0.01613)  (0.19661)  (0.19003)
[-7.06006] [ 2.49160] [-0.36541] [-0.71024] [-0.27213]

D1993_01  0.158537 -0.101651 -0.029576  0.043898  0.046458
 (0.06590)  (0.02708)  (0.01598)  (0.19482)  (0.18830)
[ 2.40587] [-3.75316] [-1.85087] [ 0.22533] [ 0.24672]

 R-squared  0.840265  0.391710  0.921621  0.695040  0.728755
 Adj. R-squared  0.808842  0.272046  0.906202  0.635048  0.675395
 Sum sq. resids  0.239980  0.040541  0.014112 2,097520 1,959592
 S.E. equation  0.062722  0.025780  0.015210  0.185433  0.179233
 F-statistic 26,74030 3,27342 59,77264 11,58553 13,65738
 Log likelihood 107,05530 172,85060 211,89680 26,84100 29,35771
 Akaike AIC -2,54204 -4,32029 -5,37559 -0.374081 -0.442100
 Schwarz SC -2,13727 -3,91552 -4,97082  0.030687 -0.037332
 Mean dependent  0.012640 -0.000535  0.013028  0.336661  0.347316
 S.D. dependent  0.143459  0.030215  0.049663  0.306952  0.314587

 Determinant Residual Covariance  4.50E-14
 Log Likelihood 647,065
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 612,064
 Akaike Information Criteria -14,650
 Schwarz Criteria -12,471

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 8 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 1,883755
Probability  0.757129  
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l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Sample: 1980:1 1998:4
Included observations: 74

Dependent variable: D(XBSPXEC)
Exclude Chi-sq df Prob.
D(PX) 3,6189 1,0000 0,0571

D(MWPM) 0,2078 1,0000 0,6485
D(CAMB) 2,2865 1,0000 0,1305
D(IPCA) 0,6181 1,0000 0,4318

All 15,3920 4,0000 0,0040

Dependent variable: D(PX)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 6,6132 1,0000 0,0101
D(MWPM) 1,7103 1,0000 0,1909
D(CAMB) 1,8665 1,0000 0,1719
D(IPCA) 2,7597 1,0000 0,0967

All 11,5279 4,0000 0,0212

Dependent variable: D(MWPM)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,3692 1,0000 0,5434
D(PX) 3,2968 1,0000 0,0694

D(CAMB) 3,0657 1,0000 0,0800
D(IPCA) 2,3917 1,0000 0,1220

All 7,7322 4,0000 0,1019

Dependent variable: D(CAMB)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,5677 1,0000 0,4512
D(PX) 1,5459 1,0000 0,2137

D(MWPM) 0,0590 1,0000 0,8082
D(IPCA) 2,1288 1,0000 0,1446

All 4,8679 4,0000 0,3011

Dependent variable: D(IPCA)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,4470 1,0000 0,5038
D(PX) 1,0208 1,0000 0,3123

D(MWPM) 0,0238 1,0000 0,8774
D(CAMB) 0,0091 1,0000 0,9238

All 1,4508 4,0000 0,8353  
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m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
COINTEQ003ALTEXOG -0,0586 0,0064 -9,1464 0,0000

D(XBSPXEC(-1)) 0,1669 0,0639 2,6140 0,0111
D(PX(-1)) -0,4976 0,2522 -1,9728 0,0528

D(CAMB(-1)) 0,0979 0,0241 4,0650 0,0001
@SEAS(1) -0,1430 0,0190 -7,5231 0,0000
@SEAS(2) 0,0793 0,0216 3,6754 0,0005
D1985_01 -0,2022 0,0645 -3,1332 0,0026
D1986_04 -0,4805 0,0620 -7,7480 0,0000
D1993_01 0,1590 0,0642 2,4783 0,0158
R-squared 0,8370 0,0126

Adjusted R-squared 0,8169 0,1435
S.E. of regression 0,0614 -2,6297
Sum squared resid 0,2449 -2,3494

Log likelihood 106,2973 2,0115
    Schwarz criterion

    Durbin-Watson stat

Included observations: 74 after adjusting endpoints

    Mean dependent var
    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 1998:4
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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p) Teste CUSUM 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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r) Estimação recursiva dos parâmetros 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

Period S.E. XBSPXEC PX MWPM CAMB IPCA
1 0,0627 71,6388 0,0000 4,8070 7,3293 16,2249
2 0,0833 46,7424 0,2376 6,9221 22,182923,9150
3 0,0974 34,1978 0,2964 7,6317 28,345129,5290
4 0,1082 27,7326 0,9815 8,4283 29,389133,4684
5 0,1177 23,4620 1,7802 9,4194 28,969836,3687
6 0,1266 20,2981 2,4762 10,3816 28,193438,6508
7 0,1350 17,8501 3,0898 11,2117 27,303040,5455
8 0,1430 15,9162 3,6427 11,9155 26,369242,1564
9 0,1506 14,3556 4,1363 12,5196 25,444543,5440
10 0,1578 13,0703 4,5726 13,0426 24,561844,7527

 Cholesky Ordering: CAMB IPCA MWPM XBSPXEC PX  

 

2.2 Exportações 1980:01 a 1998:04 sem dummies 
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a) Modelo completo estimado sem dummies e irrestrito 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 1,0000

PX(-1) -0,6694
(0,31074)
[-2,15408]

MWPM(-1) -0,830528
(0,25008)
[-3,32101]

CAMB(-1) -0,449127
(0,10412)
[-4,31365]

IPCA(-1) 0,435027
(0,10049)
[ 4,32898]

C -3,58583

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.670611  0.033659  0.002862  0.025091 -0.045933
 (0.12540)  (0.04156)  (0.02196)  (0.26177)  (0.25248)
[-5.34791] [ 0.80999] [ 0.13031] [ 0.09585] [-0.18193]

D(XBSPXEC(-1))  0.165222  0.074898  0.010629 -0.204526 -0.179833
 (0.12144)  (0.04024)  (0.02127)  (0.25350)  (0.24450)
[ 1.36058] [ 1.86118] [ 0.49976] [-0.80682] [-0.73551]

D(PX(-1)) -0.130889  0.217660  0.128264 -0.813394 -0.672458
 (0.36291)  (0.12026)  (0.06356)  (0.75758)  (0.73070)
[-0.36066] [ 1.80985] [ 2.01802] [-1.07368] [-0.92029]

D(MWPM(-1)) -0.011504  0.268450  0.274544 -0.424191 -0.249121
 (0.62740)  (0.20791)  (0.10988) -130.970 -126.324
[-0.01834] [ 1.29116] [ 2.49855] [-0.32388] [-0.19721]

D(CAMB(-1))  0.321604 -0.089196  0.055047  0.302465  0.041631
 (0.17980)  (0.05958)  (0.03149)  (0.37534)  (0.36203)
[ 1.78864] [-1.49696] [ 1.74806] [ 0.80584] [ 0.11499]

D(IPCA(-1)) -0.187677  0.094766 -0.048024  0.524002  0.826452
 (0.17393)  (0.05764)  (0.03046)  (0.36307)  (0.35019)
[-1.07905] [ 1.64417] [-1.57655] [ 1.44324] [ 2.35999]

C -0.047970 -0.005353  0.073396  0.076058  0.077328
 (0.02827)  (0.00937)  (0.00495)  (0.05900)  (0.05691)
[-1.69711] [-0.57151] [ 14.8263] [ 1.28903] [ 1.35875]

@SEAS(1) -0.104896 -0.010975 -0.137189  0.054375  0.047962
 (0.06946)  (0.02302)  (0.01216)  (0.14499)  (0.13985)
[-1.51020] [-0.47681] [-11.2776] [ 0.37501] [ 0.34295]

@SEAS(2)  0.121506  0.019241 -0.016217 -0.116749 -0.137917
 (0.03905)  (0.01294)  (0.00684)  (0.08151)  (0.07862)
[ 3.11169] [ 1.48694] [-2.37125] [-1.43227] [-1.75418]

@SEAS(3)  0.042693 -0.018217 -0.110544 -0.004217 -0.019994
 (0.05350)  (0.01773)  (0.00937)  (0.11169)  (0.10772)
[ 0.79796] [-1.02745] [-11.7973] [-0.03776] [-0.18561]

 R-squared  0.675824  0.197487  0.917027  0.691433  0.726704
 Adj. R-squared  0.630237  0.084633  0.905359  0.648041  0.688271
 Sum sq. resids  0.487033  0.053485  0.014939 2,122331 1,974409
 S.E. equation  0.087235  0.028909  0.015278  0.182103  0.175642
 F-statistic 14,82484 1,74994 78,59328 15,93448 18,90867
 Log likelihood 80,86766 162,59800 209,78940 26,40590 29,07901
 Akaike AIC -1,915342 -4,124271 -5,399713 -0.443403 -0.515649
 Schwarz SC -1,603982 -3,812911 -5,088353 -0.132043 -0.204289
 Mean dependent  0.012640 -0.000535  0.013028  0.336661  0.347316
 S.D. dependent  0.143459  0.030215  0.049663  0.306952  0.314587

 Determinant Residual Covariance  1.06E-13
 Log Likelihood 607,353
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 580,495
 Akaike Information Criteria -14,203
 Schwarz Criteria -12,490  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ003SD -0,7235 0,1100 -6,5767 0,0000
D(XBSPXEC(-1)) 0,2738 0,0990 2,7649 0,0073

D(CAMB(-1)) 0,1398 0,0385 3,6288 0,0005
C -0,0385 0,0195 -1,9676 0,0532

@SEAS(1) -0,1141 0,0299 -3,8091 0,0003
@SEAS(2) 0,1116 0,0341 3,2735 0,0017
R-squared 0,6622 0,0126

Adjusted R-squared 0,6373 0,1435
S.E. of regression 0,0864 -1,9822
Sum squared resid 0,5075 -1,7954

Log likelihood 79,3414 26,6571
Durbin-Watson stat 1,9557 0,0000

Schwarz criterion
F-statistic

Prob(F-statistic)

Included observations: 74 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 1998:4

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado sem dummies e sob exogeneidade 

 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e s/ dummies ouliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 12,8306

PX(-1) -5,8846

MWPM(-1) -10,1216

CAMB(-1) -4,9666

IPCA(-1) 4,7841

C -56,4770

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.056417  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00859)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[-6.56885] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(XBSPXEC(-1))  0.196194  0.078337  0.009678 -0.189581 -0.178472
 (0.12140)  (0.04092)  (0.02156)  (0.25701)  (0.24788)
[ 1.61606] [ 1.91459] [ 0.44896] [-0.73764] [-0.71999]

D(PX(-1)) -0.059481  0.209126  0.128771 -0.832026 -0.666814
 (0.35555)  (0.11983)  (0.06313)  (0.75271)  (0.72597)
[-0.16729] [ 1.74519] [ 2.03976] [-1.10538] [-0.91851]

D(MWPM(-1))  0.078225  0.272421  0.272771 -0.400219 -0.244265
 (0.62043)  (0.20910)  (0.11016) -131.345 -126.680
[ 0.12608] [ 1.30283] [ 2.47612] [-0.30471] [-0.19282]

D(CAMB(-1))  0.301213 -0.086034  0.054783  0.310123  0.039909
 (0.17672)  (0.05956)  (0.03138)  (0.37413)  (0.36084)
[ 1.70442] [-1.44448] [ 1.74590] [ 0.82892] [ 0.11060]

D(IPCA(-1)) -0.178220  0.093934 -0.048005  0.522497  0.827154
 (0.17146)  (0.05779)  (0.03044)  (0.36299)  (0.35010)
[-1.03941] [ 1.62551] [-1.57683] [ 1.43943] [ 2.36264]

C -0.040816 -0.005133  0.073270  0.077659  0.077730
 (0.02808)  (0.00947)  (0.00499)  (0.05946)  (0.05734)
[-1.45333] [-0.54229] [ 14.6934] [ 1.30617] [ 1.35551]

@SEAS(1) -0.113146 -0.012415 -0.136850  0.048705  0.047679
 (0.06874)  (0.02317)  (0.01221)  (0.14553)  (0.14036)
[-1.64589] [-0.53586] [-11.2117] [ 0.33466] [ 0.33968]

@SEAS(2)  0.120062  0.017729 -0.015950 -0.121806 -0.137774
 (0.03842)  (0.01295)  (0.00682)  (0.08133)  (0.07844)
[ 3.12510] [ 1.36920] [-2.33826] [-1.49762] [-1.75634]

@SEAS(3)  0.031743 -0.019718 -0.110161 -0.010419 -0.020432
 (0.05328)  (0.01796)  (0.00946)  (0.11279)  (0.10878)
[ 0.59580] [-1.09811] [-11.6451] [-0.09237] [-0.18782]

 R-squared  0.684767  0.192844  0.917072  0.691403  0.726701
 Adj. R-squared  0.640437  0.079338  0.905411  0.648007  0.688268
 Sum sq. resids  0.473597  0.053794  0.014931 2,122536 1,974431
 S.E. equation  0.086023  0.028992  0.015274  0.182112  0.175643
 F-statistic 15,44715 1,69897 78,63979 15,93225 18,90838
 Log likelihood 81,90271 162,38460 209,80940 26,40233 29,07860
 Akaike AIC -1,943317 -4,118503 -5,400255 -0.443306 -0.515638
 Schwarz SC -1,631956 -3,807143 -5,088895 -0.131946 -0.204278
 Mean dependent  0.012640 -0.000535  0.013028  0.336661  0.347316
 S.D. dependent  0.143459  0.030215  0.049663  0.306952  0.314587

 Determinant Residual Covariance  1.06E-13
 Log Likelihood 606,928
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 580,331
 Akaike Information Criteria -14,198
 Schwarz Criteria -12,486

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 8 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4)  0.851365
Probability  0.931432  
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l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Sample: 1980:1 1998:4
Included observations: 74

Dependent variable: D(XBSPXEC)
Exclude Chi-sq df Prob.
D(PX) 0,0280 1,0000 0,8671

D(MWPM) 0,0159 1,0000 0,8997
D(CAMB) 2,9051 1,0000 0,0883
D(IPCA) 1,0804 1,0000 0,2986

All 11,2867 4,0000 0,0235

Dependent variable: D(PX)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 3,6657 1,0000 0,0555
D(MWPM) 1,6974 1,0000 0,1926
D(CAMB) 2,0865 1,0000 0,1486
D(IPCA) 2,6423 1,0000 0,1041

All 7,8854 4,0000 0,0959

Dependent variable: D(MWPM)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,2016 1,0000 0,6535
D(PX) 4,1606 1,0000 0,0414

D(CAMB) 3,0482 1,0000 0,0808
D(IPCA) 2,4864 1,0000 0,1148

All 8,3343 4,0000 0,0801

Dependent variable: D(CAMB)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,5441 1,0000 0,4607
D(PX) 1,2219 1,0000 0,2690

D(MWPM) 0,0928 1,0000 0,7606
D(IPCA) 2,0719 1,0000 0,1500

All 4,5179 4,0000 0,3404

Dependent variable: D(IPCA)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,5184 1,0000 0,4715
D(PX) 0,8437 1,0000 0,3583

D(MWPM) 0,0372 1,0000 0,8471
D(CAMB) 0,0122 1,0000 0,9119

All 1,3539 4,0000 0,8522  
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m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ003SDEXOG -0,0600 0,0087 -6,8837 0,0000

D(XBSPXEC(-1)) 0,2923 0,0978 2,9885 0,0039
D(CAMB(-1)) 0,1286 0,0369 3,4909 0,0009

C -0,0344 0,0191 -1,7992 0,0764
@SEAS(1) -0,1134 0,0294 -3,8603 0,0003
@SEAS(2) 0,1084 0,0335 3,2331 0,0019
R-squared 0,6743 0,0126

Adjusted R-squared 0,6503 0,1435
S.E. of regression 0,0848 -2,0186
Sum squared resid 0,4894 -1,8318

Log likelihood 80,6895 28,1510
Durbin-Watson stat 1,9594 0,0000

Schwarz criterion
F-statistic

Prob(F-statistic)

Included observations: 74 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 1998:4
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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r) Estimação recursiva dos parâmetros 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

Period S.E. XBSPXEC PX MWPM CAMB IPCA
1 0,0860 73,7667 5,5170 2,1283 7,5732 11,0147
2 0,1102 55,0276 3,3989 3,6524 18,923418,9979
3 0,1230 44,1771 3,5255 4,9047 25,670521,7221
4 0,1317 38,6907 4,3038 6,0458 28,468922,4908
5 0,1386 34,9580 4,9840 7,2011 29,704523,1523
6 0,1450 31,9272 5,5372 8,3111 30,267923,9566
7 0,1513 29,3422 6,0480 9,3230 30,468924,8179
8 0,1574 27,1324 6,5480 10,2307 30,437125,6519
9 0,1631 25,2423 7,0302 11,0476 30,246126,4337
10 0,1687 23,6097 7,4839 11,7876 29,950827,1680

 Cholesky Ordering: CAMB IPCA MWPM PX XBSPXEC  

 

2.3 Exportações 1980:01 a 2005:02 com dummies 
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a) Modelo completo estimado com dummies e irrestrito 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 1,000000

PX(-1) -0.571683
 (0.26469)
[-2.15985]

MWPM(-1) -1,102561
 (0.11062)
[-9.96673]

CAMB(-1) -0.341158
 (0.10248)
[-3.32899]

IPCA(-1)  0.341280
 (0.09798)
[ 3.48322]

C -1,342894

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.538658  0.057945  0.038043 -0.041261 -0.008847
 (0.08649)  (0.03203)  (0.02007)  (0.18880)  (0.17049)
[-6.22779] [ 1.80890] [ 1.89537] [-0.21855] [-0.05189]

D(XBSPXEC(-1))  0.062559  0.063476 -0.007084 -0.134850 -0.119670
 (0.09179)  (0.03400)  (0.02130)  (0.20036)  (0.18094)
[ 0.68154] [ 1.86715] [-0.33255] [-0.67303] [-0.66139]

D(PX(-1)) -0.079909  0.256946  0.120059 -0.620595 -0.256253
 (0.26958)  (0.09984)  (0.06256)  (0.58844)  (0.53140)
[-0.29642] [ 2.57350] [ 1.91910] [-1.05464] [-0.48222]

D(MWPM(-1))  0.463974  0.195749  0.256992 -0.268874 -0.505737
 (0.42876)  (0.15880)  (0.09950)  (0.93590)  (0.84517)
[ 1.08212] [ 1.23270] [ 2.58285] [-0.28729] [-0.59838]

D(CAMB(-1))  0.090157 -0.079872  0.020005  0.182649  0.042005
 (0.10045)  (0.03720)  (0.02331)  (0.21926)  (0.19800)
[ 0.89755] [-2.14700] [ 0.85823] [ 0.83304] [ 0.21215]

D(IPCA(-1))  0.013681  0.078598 -0.026896  0.658953  0.799568
 (0.10157)  (0.03762)  (0.02357)  (0.22170)  (0.20021)
[ 0.13470] [ 2.08943] [-1.14110] [ 2.97226] [ 3.99367]

C -0.007129 -0.010912  0.069815  0.067784  0.059708
 (0.01889)  (0.00699)  (0.00438)  (0.04122)  (0.03723)
[-0.37748] [-1.56013] [ 15.9297] [ 1.64430] [ 1.60386]

@SEAS(1) -0.156399  0.008754 -0.128189 -0.008476  0.041852
 (0.04492)  (0.01664)  (0.01042)  (0.09804)  (0.08854)
[-3.48201] [ 0.52626] [-12.2982] [-0.08645] [ 0.47269]

@SEAS(2)  0.117532  0.027428 -0.007047 -0.094715 -0.098446
 (0.02777)  (0.01029)  (0.00644)  (0.06062)  (0.05474)
[ 4.23196] [ 2.66653] [-1.09339] [-1.56239] [-1.79828]

@SEAS(3)  0.020093 -0.004730 -0.095133 -0.010271  0.002771
 (0.03583)  (0.01327)  (0.00832)  (0.07822)  (0.07064)
[ 0.56074] [-0.35638] [-11.4401] [-0.13131] [ 0.03923]

D1986_04 -0.424715  0.063072 -0.005818 -0.107175 -0.010881
 (0.07508)  (0.02781)  (0.01742)  (0.16389)  (0.14800)
[-5.65662] [ 2.26816] [-0.33392] [-0.65394] [-0.07352]

D1989_02 -0.057362  0.002820  0.015950 -0.387231 -0.188643
 (0.07496)  (0.02776)  (0.01740)  (0.16363)  (0.14777)
[-0.76519] [ 0.10158] [ 0.91683] [-2.36646] [-1.27660]

D1990_01 -0.093710 -0.037576  0.020199  0.385946  0.582639
 (0.07786)  (0.02884)  (0.01807)  (0.16996)  (0.15348)
[-1.20352] [-1.30304] [ 1.11790] [ 2.27083] [ 3.79613]

D1999_01  0.011730 -0.038655  0.000573  0.314461 -0.073797
 (0.07430)  (0.02752)  (0.01724)  (0.16219)  (0.14647)
[ 0.15787] [-1.40464] [ 0.03322] [ 1.93882] [-0.50384]

 R-squared  0.752451  0.308932  0.897733  0.764897  0.813818
 Adj. R-squared  0.715031  0.204469  0.882274  0.729358  0.785674
 Sum sq. resids  0.444868  0.061021  0.023957 2,119617 1,728577
 S.E. equation  0.071923  0.026637  0.016691  0.156993  0.141774
 F-statistic 20,10815 2,95732 58,07214 21,52281 28,91643
 Log likelihood 128,86350 228,19120 274,93860 50,80288 60,99973
 Akaike AIC -2,297270 -4,283823 -5,218772 -0.736058 -0.939995
 Schwarz SC -1,932546 -3,919099 -4,854048 -0.371334 -0.575271
 Mean dependent  0.016566  0.000672  0.013872  0.256431  0.262306
 S.D. dependent  0.134731  0.029865  0.048645  0.301774  0.306237

 Determinant Residual Covariance  5.84E-14
 Log Likelihood 851,847
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 814,142
 Akaike Information Criteria -14,783
 Schwarz Criteria -12,829  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

.25

.5

.75

1

Ndn XBSPXEC       5%

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

.25

.5

.75

1
Ndn CHOWs       5%

 

 

e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ004ALT -0,5122 0,0726 -7,0566 0,0000

D(MWPM(-1)) 0,7753 0,2445 3,1704 0,0021
D(CAMB(-1)) 0,0977 0,0255 3,8297 0,0002

@SEAS(1) -0,1884 0,0217 -8,6849 0,0000
@SEAS(2) 0,1195 0,0223 5,3560 0,0000
D1986_04 -0,4247 0,0706 -6,0156 0,0000
R-squared 0,7407 0,0166

Adjusted R-squared 0,7269 0,1347
S.E. of regression 0,0704 -2,4107
Sum squared resid 0,4661 -2,2544

Log likelihood 126,5373 1,8821
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 100 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 2005:2

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado com dummies e sob exogeneidade 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e c/ dummies
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 12,1652

PX(-1) -6,0693

MWPM(-1) -13,0381

CAMB(-1) -4,5566

IPCA(-1) 4,5216

C -25,7258

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.046515  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00669)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[-6.95662] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(XBSPXEC(-1))  0.067951  0.067728 -0.003837 -0.146974 -0.127109
 (0.09139)  (0.03426)  (0.02150)  (0.20074)  (0.18123)
[ 0.74354] [ 1.97710] [-0.17848] [-0.73217] [-0.70136]

D(PX(-1)) -0.073590  0.255540  0.119068 -0.618228 -0.255019
 (0.26794)  (0.10043)  (0.06302)  (0.58853)  (0.53135)
[-0.27466] [ 2.54435] [ 1.88925] [-1.05046] [-0.47994]

D(MWPM(-1))  0.337372  0.210238  0.266587 -0.280828 -0.509171
 (0.42537)  (0.15945)  (0.10006)  (0.93435)  (0.84356)
[ 0.79312] [ 1.31853] [ 2.66438] [-0.30056] [-0.60360]

D(CAMB(-1))  0.066410 -0.078359  0.020901  0.183531  0.043237
 (0.10008)  (0.03751)  (0.02354)  (0.21983)  (0.19847)
[ 0.66357] [-2.08877] [ 0.88785] [ 0.83488] [ 0.21785]

D(IPCA(-1))  0.041812  0.078664 -0.026561  0.653085  0.795213
 (0.10188)  (0.03819)  (0.02396)  (0.22378)  (0.20204)
[ 0.41040] [ 2.05987] [-1.10836] [ 2.91840] [ 3.93594]

C -0.009433 -0.010419  0.070162  0.066970  0.059287
 (0.01873)  (0.00702)  (0.00441)  (0.04114)  (0.03714)
[-0.50372] [-1.48422] [ 15.9278] [ 1.62806] [ 1.59639]

@SEAS(1) -0.146716  0.006797 -0.129560 -0.005358  0.043437
 (0.04435)  (0.01662)  (0.01043)  (0.09741)  (0.08795)
[-3.30830] [ 0.40888] [-12.4201] [-0.05501] [ 0.49390]

@SEAS(2)  0.111583  0.026871 -0.007525 -0.092067 -0.096681
 (0.02788)  (0.01045)  (0.00656)  (0.06123)  (0.05528)
[ 4.00293] [ 2.57170] [-1.14762] [-1.50365] [-1.74893]

@SEAS(3)  0.026542 -0.006811 -0.096630 -0.006177  0.005038
 (0.03523)  (0.01321)  (0.00829)  (0.07739)  (0.06987)
[ 0.75329] [-0.51569] [-11.6593] [-0.07981] [ 0.07211]

D1986_04 -0.428202  0.063484 -0.005545 -0.107536 -0.010995
 (0.07463)  (0.02797)  (0.01755)  (0.16392)  (0.14799)
[-5.73788] [ 2.26943] [-0.31586] [-0.65602] [-0.07429]

D1989_02 -0.055358  0.001592  0.015048 -0.384449 -0.187032
 (0.07447)  (0.02791)  (0.01752)  (0.16357)  (0.14768)
[-0.74339] [ 0.05703] [ 0.85907] [-2.35037] [-1.26650]

D1990_01 -0.088655 -0.038786  0.019342  0.388062  0.583759
 (0.07733)  (0.02899)  (0.01819)  (0.16986)  (0.15335)
[-1.14645] [-1.33807] [ 1.06338] [ 2.28462] [ 3.80661]

D1999_01  0.011630 -0.038248  0.000877  0.313426 -0.074416
 (0.07386)  (0.02768)  (0.01737)  (0.16223)  (0.14646)
[ 0.15747] [-1.38159] [ 0.05049] [ 1.93203] [-0.50808]

 R-squared  0.755418  0.300588  0.896191  0.764780  0.813817
 Adj. R-squared  0.718447  0.194862  0.880499  0.729224  0.785673
 Sum sq. resids  0.439535  0.061758  0.024319 2,120665 1,728588
 S.E. equation  0.071490  0.026798  0.016816  0.157032  0.141774
 F-statistic 20,43238 2,84310 57,11117 21,50891 28,91621
 Log likelihood 129,46650 227,59100 274,19020 50,77818 60,99942
 Akaike AIC -2,309330 -4,271820 -5,203805 -0.735564 -0.939988
 Schwarz SC -1,944606 -3,907096 -4,839081 -0.370840 -0.575264
 Mean dependent  0.016566  0.000672  0.013872  0.256431  0.262306
 S.D. dependent  0.134731  0.029865  0.048645  0.301774  0.306237

 Determinant Residual Covariance  5.90E-14
 Log Likelihood 849,259
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 813,631
 Akaike Information Criteria -14,773
 Schwarz Criteria -12,819

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 6 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 5,177531
Probability  0.269562  
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l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Sample: 1980:1 2005:2
Included observations: 100

Dependent variable: D(XBSPXEC)
Exclude Chi-sq df Prob.
D(PX) 0,0754 1,0000 0,7836

D(MWPM) 0,6290 1,0000 0,4277
D(CAMB) 0,4403 1,0000 0,5070
D(IPCA) 0,1684 1,0000 0,6815

All 13,8598 4,0000 0,0078

Dependent variable: D(PX)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 3,9089 1,0000 0,0480
D(MWPM) 1,7385 1,0000 0,1873
D(CAMB) 4,3630 1,0000 0,0367
D(IPCA) 4,2430 1,0000 0,0394

All 9,5841 4,0000 0,0480

Dependent variable: D(MWPM)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,0319 1,0000 0,8583
D(PX) 3,5693 1,0000 0,0589

D(CAMB) 0,7883 1,0000 0,3746
D(IPCA) 1,2285 1,0000 0,2677

All 4,8140 4,0000 0,3069

Dependent variable: D(CAMB)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,5361 1,0000 0,4641
D(PX) 1,1035 1,0000 0,2935

D(MWPM) 0,0903 1,0000 0,7637
D(IPCA) 8,5170 1,0000 0,0035

All 11,0823 4,0000 0,0257

Dependent variable: D(IPCA)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,4919 1,0000 0,4831
D(PX) 0,2303 1,0000 0,6313

D(MWPM) 0,3643 1,0000 0,5461
D(CAMB) 0,0475 1,0000 0,8275

All 1,3212 4,0000 0,8578  
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m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ004ALTEXO -0,0431 0,0060 -7,1511 0,0000

D(MWPM(-1)) 0,7314 0,2442 2,9946 0,0035
D(CAMB(-1)) 0,1020 0,0257 3,9743 0,0001

@SEAS(1) -0,1866 0,0215 -8,6589 0,0000
@SEAS(2) 0,1150 0,0225 5,1163 0,0000
D1986_04 -0,4275 0,0703 -6,0846 0,0000
R-squared 0,7431 0,0166

Adjusted R-squared 0,7294 0,1347
S.E. of regression 0,0701 -2,4201
Sum squared resid 0,4617 -2,2638

Log likelihood 127,0044 1,8921
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 100 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 2005:2
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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r) Estimação recursiva dos parâmetros 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

Period S.E. XBSPXEC PX MWPM CAMB IPCA
1 0,0715 87,4776 0,1561 3,3412 6,3733 2,6519
2 0,0887 71,0768 0,2894 9,2844 15,50403,8455
3 0,1001 57,2871 1,2663 15,2387 21,47984,7281
4 0,1098 47,7060 2,6235 20,3055 23,94625,4189
5 0,1186 40,9221 3,9934 24,5859 24,42026,0784
6 0,1267 35,8535 5,2499 28,2430 23,90016,7534
7 0,1343 31,8961 6,3687 31,3891 22,90437,4418
8 0,1416 28,7048 7,3561 34,1064 21,70308,1297
9 0,1486 26,0687 8,2261 36,4609 20,44108,8033
10 0,1554 23,8508 8,9933 38,5071 19,19659,4523

 Cholesky Ordering: CAMB IPCA MWPM PX XBSPXEC  

 

2.4 Exportações 1980:01 a 2005:02 sem dummies 
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a) Modelo completo estimado sem dummies e irrestrito 

 

Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 1,00000

PX(-1) -1,21889
 (0.31431)
[-3.87794]

MWPM(-1) -1,10618
 (0.13451)
[-8.22368]

CAMB(-1) -0,533282
 (0.12318)
[-4.32919]

IPCA(-1) 0,529107
 (0.11761)
[ 4.49881]

C 0,281758

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.421334  0.060391  0.027644  0.115202 -0.014875
 (0.09117)  (0.02897)  (0.01763)  (0.17683)  (0.16137)
[-4.62146] [ 2.08471] [ 1.56782] [ 0.65149] [-0.09218]

D(XBSPXEC(-1))  0.043146  0.065821 -0.002676 -0.256019 -0.176905
 (0.10460)  (0.03324)  (0.02023)  (0.20288)  (0.18514)
[ 0.41249] [ 1.98040] [-0.13229] [-1.26194] [-0.95550]

D(PX(-1))  0.003771  0.273562  0.128242 -0.724138 -0.486175
 (0.31773)  (0.10096)  (0.06145)  (0.61627)  (0.56240)
[ 0.01187] [ 2.70966] [ 2.08693] [-1.17504] [-0.86447]

D(MWPM(-1))  0.292723  0.205859  0.263382 -0.077294 -0.126715
 (0.50573)  (0.16069)  (0.09781)  (0.98091)  (0.89516)
[ 0.57881] [ 1.28106] [ 2.69281] [-0.07880] [-0.14155]

D(CAMB(-1))  0.172450 -0.086711  0.016238  0.211336  0.004263
 (0.11820)  (0.03756)  (0.02286)  (0.22926)  (0.20922)
[ 1.45895] [-2.30871] [ 0.71033] [ 0.92182] [ 0.02037]

D(IPCA(-1)) -0.060688  0.077387 -0.020751  0.608067  0.882562
 (0.11842)  (0.03763)  (0.02290)  (0.22969)  (0.20962)
[-0.51246] [ 2.05658] [-0.90601] [ 2.64729] [ 4.21037]

C -0.039582 -0.006647  0.069844  0.065282  0.059804
 (0.02171)  (0.00690)  (0.00420)  (0.04210)  (0.03842)
[-1.82347] [-0.96365] [ 16.6366] [ 1.55054] [ 1.55650]

@SEAS(1) -0.114700  0.003070 -0.128511  0.013469  0.021124
 (0.05257)  (0.01670)  (0.01017)  (0.10196)  (0.09304)
[-2.18202] [ 0.18382] [-12.6409] [ 0.13211] [ 0.22703]

@SEAS(2)  0.145996  0.026471 -0.007344 -0.091534 -0.109781
 (0.03269)  (0.01039)  (0.00632)  (0.06341)  (0.05787)
[ 4.46543] [ 2.54810] [-1.16151] [-1.44344] [-1.89700]

@SEAS(3)  0.060905 -0.007934 -0.096631  0.005348 -0.017468
 (0.04152)  (0.01319)  (0.00803)  (0.08052)  (0.07348)
[ 1.46702] [-0.60143] [-12.0349] [ 0.06642] [-0.23771]

 R-squared  0.632491  0.244841  0.894548  0.724416  0.777130
 Adj. R-squared  0.595740  0.169326  0.884003  0.696858  0.754843
 Sum sq. resids  0.660448  0.066681  0.024704 2,484576 2,069197
 S.E. equation  0.085664  0.027219  0.016568  0.166152  0.151628
 F-statistic 17,21019 3,24225 84,83011 26,28659 34,86929
 Log likelihood 109,10650 223,75660 273,40520 42,85955 52,00662
 Akaike AIC -1,9821300 -4,2751330 -5,2681030 -0.657191 -0.840132
 Schwarz SC -1,7216130 -4,0146160 -5,0075860 -0.396674 -0.579615
 Mean dependent  0.016566  0.000672  0.013872  0.256431  0.262306
 S.D. dependent  0.134731  0.029865  0.048645  0.301774  0.306237

 Determinant Residual Covariance  1.41E-13
 Log Likelihood 796,363
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 770,023
 Akaike Information Criteria -14,300
 Schwarz Criteria -12,868  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 

 

1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

-.2

-.15

-.1

-.05

0

.05

.1

.15

.2

r XBSPXEC

 

 

c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ004SD -0,4409 0,0813 -5,4217 0,0000
D(MWPM(-1)) 0,8275 0,2976 2,7810 0,0065
D(CAMB(-1)) 0,1048 0,0327 3,2058 0,0018

@SEAS(1) -0,1917 0,0262 -7,3054 0,0000
@SEAS(2) 0,1250 0,0275 4,5506 0,0000
R-squared 0,6148 0,0166

Adjusted R-squared 0,5986 0,1347
S.E. of regression 0,0854 -2,0352
Sum squared resid 0,6922 -1,9049

Log likelihood 106,7585 1,7845
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 100 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 2005:2

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado sem dummies e sob exogeneidade 

 
Modelo de Exportações de Bens e Serviços Não fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

XBSPXEC(-1) 12,2001

PX(-1) -6,7108

MWPM(-1) -13,5582

CAMB(-1) -4,4325

IPCA(-1) 4,4148

C -18,6558

Error Correction: D(XBSPXEC) D(PX) D(MWPM) D(CAMB) D(IPCA)

CointEq1 -0.045652  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00750)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[-6.08315] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(XBSPXEC(-1))  0.110509  0.067432 -0.003788 -0.226967 -0.182350
 (0.10414)  (0.03463)  (0.02092)  (0.20966)  (0.19093)
[ 1.06118] [ 1.94726] [-0.18105] [-1.08254] [-0.95505]

D(PX(-1))  0.195024  0.244067  0.115082 -0.785203 -0.477977
 (0.30292)  (0.10073)  (0.06085)  (0.60987)  (0.55539)
[ 0.64381] [ 2.42296] [ 1.89112] [-1.28748] [-0.86061]

D(MWPM(-1))  0.217155  0.217781  0.268660 -0.052036 -0.130140
 (0.48785)  (0.16222)  (0.09800)  (0.98218)  (0.89445)
[ 0.44513] [ 1.34246] [ 2.74133] [-0.05298] [-0.14550]

D(CAMB(-1))  0.149760 -0.084907  0.017302  0.211436  0.004468
 (0.11424)  (0.03799)  (0.02295)  (0.23000)  (0.20946)
[ 1.31090] [-2.23503] [ 0.75388] [ 0.91927] [ 0.02133]

D(IPCA(-1)) -0.036020  0.080235 -0.020495  0.628217  0.879001
 (0.11472)  (0.03815)  (0.02305)  (0.23096)  (0.21033)
[-0.31398] [ 2.10326] [-0.88931] [ 2.71998] [ 4.17911]

C -0.034562 -0.006799  0.069681  0.066301  0.059588
 (0.02102)  (0.00699)  (0.00422)  (0.04232)  (0.03854)
[-1.64411] [-0.97254] [ 16.4999] [ 1.56652] [ 1.54600]

@SEAS(1) -0.115047  0.000950 -0.129126  0.004419  0.022619
 (0.05057)  (0.01682)  (0.01016)  (0.10181)  (0.09271)
[-2.27510] [ 0.05647] [-12.7110] [ 0.04340] [ 0.24397]

@SEAS(2)  0.133887  0.025252 -0.007418 -0.100672 -0.108157
 (0.03191)  (0.01061)  (0.00641)  (0.06424)  (0.05851)
[ 4.19577] [ 2.37980] [-1.15712] [-1.56701] [-1.84866]

@SEAS(3)  0.049828 -0.009565 -0.096850 -0.005185 -0.015624
 (0.04028)  (0.01339)  (0.00809)  (0.08109)  (0.07385)
[ 1.23705] [-0.71410] [-11.9690] [-0.06394] [-0.21157]

 R-squared  0.657443  0.229084  0.893949  0.723229  0.777109
 Adj. R-squared  0.623188  0.151993  0.883344  0.695551  0.754820
 Sum sq. resids  0.615606  0.068072  0.024844 2,495283 2,069392
 S.E. equation  0.082705  0.027502  0.016615  0.166509  0.151635
 F-statistic 19,19224 2,97159 84,29466 26,13090 34,86507
 Log likelihood 112,62210 222,72410 273,12200 42,64456 52,00192
 Akaike AIC -2,052442 -4,254482 -5,262441 -0.652891 -0.840038
 Schwarz SC -1,791925 -3,993965 -5,001924 -0.392374 -0.579521
 Mean dependent  0.016566  0.000672  0.013872  0.256431  0.262306
 S.D. dependent  0.134731  0.029865  0.048645  0.301774  0.306237

 Determinant Residual Covariance  1.45E-13
 Log Likelihood 792,841
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 768,798
 Akaike Information Criteria -14,276
 Schwarz Criteria -12,843

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 8 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 7,04534
Probability  0.133511  
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l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Sample: 1980:1 2005:2
Included observations: 100

Dependent variable: D(XBSPXEC)
Exclude Chi-sq df Prob.
D(PX) 0,4145 1,0000 0,5197

D(MWPM) 0,1981 1,0000 0,6562
D(CAMB) 1,7185 1,0000 0,1899
D(IPCA) 0,0986 1,0000 0,7535

All 12,8378 4,0000 0,0121

Dependent variable: D(PX)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 3,7918 1,0000 0,0515
D(MWPM) 1,8022 1,0000 0,1794
D(CAMB) 4,9954 1,0000 0,0254
D(IPCA) 4,4237 1,0000 0,0354

All 10,2578 4,0000 0,0363

Dependent variable: D(MWPM)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,0328 1,0000 0,8563
D(PX) 3,5763 1,0000 0,0586

D(CAMB) 0,5683 1,0000 0,4509
D(IPCA) 0,7909 1,0000 0,3738

All 4,2854 4,0000 0,3688

Dependent variable: D(CAMB)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 1,1719 1,0000 0,2790
D(PX) 1,6576 1,0000 0,1979

D(MWPM) 0,0028 1,0000 0,9577
D(IPCA) 7,3983 1,0000 0,0065

All 11,3802 4,0000 0,0226

Dependent variable: D(IPCA)
Exclude Chi-sq df Prob.

D(XBSPXEC) 0,9121 1,0000 0,3396
D(PX) 0,7406 1,0000 0,3895

D(MWPM) 0,0212 1,0000 0,8843
D(CAMB) 0,0005 1,0000 0,9830

All 1,6373 4,0000 0,8021  

 

 

 

 

 

 



 212 

m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ004SDEXOG -0,0439 0,0070 -6,2308 0,0000

D(MWPM(-1)) 0,7954 0,2869 2,7720 0,0067
D(CAMB(-1)) 0,1087 0,0307 3,5396 0,0006

@SEAS(1) -0,1937 0,0253 -7,6591 0,0000
@SEAS(2) 0,1152 0,0266 4,3312 0,0000
R-squared 0,6420 0,0166

Adjusted R-squared 0,6269 0,1347
S.E. of regression 0,0823 -2,1083
Sum squared resid 0,6434 -1,9780

Log likelihood 110,4129 1,7382
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 100 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(XBSPXEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:3 2005:2
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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r) Estimação recursiva dos parâmetros 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

Period S.E. XBSPXEC PX MWPM CAMB IPCA
1 0,0827 85,8625 1,4162 2,8434 5,5034 4,3744
2 0,1050 69,5645 1,3904 7,1390 13,9977 7,9084
3 0,1178 56,8667 2,6575 12,0765 19,1633 9,2360
4 0,1276 48,4796 4,1087 16,4787 20,9565 9,9765
5 0,1361 42,6310 5,4564 20,2298 20,884510,7983
6 0,1439 38,1256 6,6818 23,4273 19,925611,8397
7 0,1515 34,4163 7,7995 26,1515 18,577913,0549
8 0,1590 31,2512 8,8166 28,4599 17,108614,3637
9 0,1665 28,4984 9,7348 30,3985 15,668915,6994
10 0,1740 26,0779 10,5553 32,0085 14,342117,0162

 Cholesky Ordering: CAMB IPCA MWPM PX XBSPXEC  

 

2.5 Importações 1980:01 a 1998:04 com dummies 
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a) Modelo completo estimado com dummies e irrestrito 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) 1,000000

PM(-1) 1,129801
 (0.43629)
[ 2.58959]

CESTA(-1)  0.657413
 (0.14356)
[ 4.57941]

INPC(-1) -0.685049
 (0.13678)
[-5.00835]

IPBIT(-1) -0.882927
 (0.39140)
[-2.25583]

C -25,19844
-5,37695

[-4.68638]

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1 -0.276961  0.016458 -0.216413 -0.070995 -0.092003
 (0.09701)  (0.05195)  (0.17671)  (0.18933)  (0.05354)
[-2.85488] [ 0.31682] [-1.22470] [-0.37497] [-1.71845]

D(MBSPMEC(-1))  0.038588 -0.182023 -0.208936 -0.327540  0.059976
 (0.13833)  (0.07407)  (0.25196)  (0.26996)  (0.07634)
[ 0.27896] [-2.45747] [-0.82925] [-1.21328] [ 0.78566]

D(MBSPMEC(-2))  0.122945  0.000278 -0.293313  0.031773 -0.048036
 (0.13829)  (0.07405)  (0.25190)  (0.26990)  (0.07632)
[ 0.88902] [ 0.00376] [-1.16442] [ 0.11772] [-0.62941]

D(PM(-1))  0.272548 -0.299033 -0.462383 -0.448545 -0.201356
 (0.25838)  (0.13835)  (0.47063)  (0.50426)  (0.14259)
[ 1.05483] [-2.16136] [-0.98247] [-0.88950] [-1.41211]

D(PM(-2))  0.398566 -0.194688 -0.755351 -0.319260 -0.052983
 (0.29361)  (0.15722)  (0.53480)  (0.57301)  (0.16203)
[ 1.35749] [-1.23834] [-1.41241] [-0.55716] [-0.32699]

D(CESTA(-1)) -0.283312 -0.182527  0.666145  0.411450  0.075821
 (0.16976)  (0.09090)  (0.30922)  (0.33131)  (0.09369)
[-1.66888] [-2.00796] [ 2.15430] [ 1.24188] [ 0.80931]

D(CESTA(-2))  0.126015 -0.151212 -0.260913 -0.050001 -0.035526
 (0.16031)  (0.08584)  (0.29199)  (0.31286)  (0.08847)
[ 0.78609] [-1.76158] [-0.89355] [-0.15982] [-0.40157]

D(INPC(-1))  0.025659  0.143656  0.435966  0.711586 -0.215646
 (0.15684)  (0.08398)  (0.28567)  (0.30609)  (0.08655)
[ 0.16361] [ 1.71059] [ 1.52611] [ 2.32479] [-2.49150]

D(INPC(-2))  0.049800  0.216617 -0.092532 -0.259729  0.130865
 (0.16857)  (0.09026)  (0.30705)  (0.32899)  (0.09303)
[ 0.29543] [ 2.39980] [-0.30136] [-0.78948] [ 1.40671]

D(IPBIT(-1))  0.162391  0.160046  0.939738  0.874115 -0.315581
 (0.19205)  (0.10284)  (0.34981)  (0.37481)  (0.10599)
[ 0.84557] [ 1.55634] [ 2.68642] [ 2.33217] [-2.97760]

D(IPBIT(-2))  0.111384 -0.138601  0.378001  0.380879 -0.373454
 (0.23082)  (0.12360)  (0.42044)  (0.45048)  (0.12738)
[ 0.48255] [-1.12138] [ 0.89906] [ 0.84549] [-2.93170]

@SEAS(1) -0.095245  0.002293  0.185946  0.160369 -0.063788
 (0.03686)  (0.01973)  (0.06713)  (0.07193)  (0.02034)
[-2.58432] [ 0.11621] [ 2.76992] [ 2.22959] [-3.13623]

@SEAS(2)  0.132975 -0.042657  0.074713  0.034483  0.049231
 (0.03347)  (0.01792)  (0.06096)  (0.06532)  (0.01847)
[ 3.97300] [-2.38016] [ 1.22553] [ 0.52790] [ 2.66534]

@SEAS(3)  0.111950 -0.023556 -0.040196  0.018353  0.068221
 (0.03991)  (0.02137)  (0.07270)  (0.07790)  (0.02203)
[ 2.80483] [-1.10218] [-0.55290] [ 0.23561] [ 3.09716]

D1981_02 -0.010782  0.006153  0.081407  0.130475 -0.079553
 (0.09179)  (0.04915)  (0.16719)  (0.17913)  (0.05065)
[-0.11746] [ 0.12519] [ 0.48692] [ 0.72837] [-1.57052]

D1987_01 -0.308901  0.186735  0.154590  0.143304  0.003245
 (0.10687)  (0.05723)  (0.19467)  (0.20858)  (0.05898)
[-2.89032] [ 3.26302] [ 0.79412] [ 0.68705] [ 0.05502]

D1989_03 -0.086297 -0.077554  0.676433  0.631930  0.054971
 (0.10316)  (0.05524)  (0.18790)  (0.20133)  (0.05693)
[-0.83654] [-1.40398] [ 3.59990] [ 3.13877] [ 0.96558]

D1991_03 -0.057204 -0.134783 -0.013082  0.114093 -0.033871
 (0.09740)  (0.05215)  (0.17741)  (0.19009)  (0.05375)
[-0.58732] [-2.58433] [-0.07374] [ 0.60022] [-0.63015]

D1997_01 -0.138268  0.006058 -0.098968 -0.104635  0.000360
 (0.08666)  (0.04640)  (0.15784)  (0.16912)  (0.04782)
[-1.59560] [ 0.13055] [-0.62701] [-0.61870] [ 0.00752]

 R-squared  0.716330  0.434887  0.827902  0.808425  0.853935
 Adj. R-squared  0.621773  0.246516  0.770536  0.744566  0.805246
 Sum sq. resids  0.363836  0.104321 1,2071240 1,3858020  0.110810
 S.E. equation  0.082084  0.043953  0.149513  0.160197  0.045299
 F-statistic 7,57566 2,30868 14,43192 12,65965 17,53876
 Log likelihood 89,92264 135,51960 46,14848 41,11006 133,31710
 Akaike AIC -1,943086 -3,192319 -0.743794 -0.605755 -3,13198
 Schwarz SC -1,346939 -2,596172 -0.147647 -0.009608 -2,53583
 Mean dependent  0.020353 -0.003922  0.335652  0.348967 -6.17E-05
 S.D. dependent  0.133469  0.050635  0.312120  0.316968  0.102648

 Determinant Residual Covariance  8.21E-13
 Log Likelihood 552,825
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 497,806
 Akaike Information Criteria -10,871
 Schwarz Criteria -7,702  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ011 -0,2153 0,0781 -2,7558 0,0076
D(CESTA(-1)) -0,2322 0,0559 -4,1530 0,0001
D(CESTA(-2)) 0,1947 0,0552 3,5295 0,0008
D(IPBIT(-2)) 0,2910 0,1576 1,8460 0,0695
@SEAS(1) -0,1336 0,0271 -4,9369 0,0000
@SEAS(2) 0,1161 0,0259 4,4889 0,0000
@SEAS(3) 0,1064 0,0278 3,8297 0,0003
D1987_01 -0,2620 0,0828 -3,1661 0,0024
R-squared 0,6813 0,0204

Adjusted R-squared 0,6470 0,1335
S.E. of regression 0,0793 -2,1280
Sum squared resid 0,4088 -1,8769

Log likelihood 85,6703 2,0489
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 73 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 1998:4

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado com dummies e sob exogeneidade 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) -7,6432

PM(-1) 0,9779

CESTA(-1) -3,8207

INPC(-1) 4,1134

IPBIT(-1) 21,1795

C 56,4879

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1  0.030792  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00572)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[ 5.38588] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(MBSPMEC(-1)) -0.053595 -0.186207 -0.287415 -0.372509  0.046265
 (0.13880)  (0.07416)  (0.25180)  (0.26911)  (0.07872)
[-0.38613] [-2.51095] [-1.14145] [-1.38422] [ 0.58768]

D(MBSPMEC(-2)) -0.041597 -0.007191 -0.433392 -0.048496 -0.072508
 (0.14003)  (0.07482)  (0.25403)  (0.27150)  (0.07942)
[-0.29705] [-0.09611] [-1.70604] [-0.17862] [-0.91294]

D(PM(-1)) -0.110727 -0.315566 -0.788099 -0.633608 -0.259873
 (0.26268)  (0.14034)  (0.47653)  (0.50929)  (0.14898)
[-0.42153] [-2.24853] [-1.65384] [-1.24410] [-1.74431]

D(PM(-2)) -0.008772 -0.183599 -1.082.391 -0.452646 -0.165336
 (0.27013)  (0.14433)  (0.49005)  (0.52374)  (0.15321)
[-0.03247] [-1.27212] [-2.20875] [-0.86426] [-1.07914]

D(CESTA(-1)) -0.171962 -0.182992  0.757258  0.453580  0.102043
 (0.16787)  (0.08969)  (0.30454)  (0.32547)  (0.09521)
[-1.02436] [-2.04027] [ 2.48659] [ 1.39359] [ 1.07174]

D(CESTA(-2))  0.160374 -0.161265 -0.239411 -0.058885 -0.010092
 (0.15855)  (0.08471)  (0.28763)  (0.30740)  (0.08993)
[ 1.01150] [-1.90373] [-0.83237] [-0.19156] [-0.11222]

D(INPC(-1)) -0.075148  0.134762  0.347265  0.652874 -0.223082
 (0.15918)  (0.08504)  (0.28876)  (0.30861)  (0.09028)
[-0.47210] [ 1.58462] [ 1.20260] [ 2.11550] [-2.47101]

D(INPC(-2))  0.046425  0.221948 -0.091746 -0.249263  0.120764
 (0.16836)  (0.08995)  (0.30543)  (0.32643)  (0.09549)
[ 0.27575] [ 2.46740] [-0.30038] [-0.76361] [ 1.26467]

D(IPBIT(-1))  0.080117  0.138112  0.857552  0.793784 -0.295963
 (0.19737)  (0.10545)  (0.35805)  (0.38267)  (0.11194)
[ 0.40592] [ 1.30972] [ 2.39503] [ 2.07432] [-2.64385]

D(IPBIT(-2))  0.104802 -0.149535  0.365301  0.354180 -0.355818
 (0.23084)  (0.12333)  (0.41877)  (0.44756)  (0.13093)
[ 0.45400] [-1.21245] [ 0.87232] [ 0.79136] [-2.71771]

@SEAS(1) -0.097519  0.007022  0.187235  0.169931 -0.072583
 (0.03661)  (0.01956)  (0.06642)  (0.07099)  (0.02077)
[-2.66341] [ 0.35896] [ 2.81888] [ 2.39379] [-3.49523]

@SEAS(2)  0.146851 -0.040328  0.087659  0.045004  0.048321
 (0.03397)  (0.01815)  (0.06162)  (0.06586)  (0.01926)
[ 4.32333] [-2.22222] [ 1.42259] [ 0.68337] [ 2.50825]

@SEAS(3)  0.100452 -0.020593 -0.047660  0.020440  0.060412
 (0.03923)  (0.02096)  (0.07116)  (0.07605)  (0.02225)
[ 2.56083] [-0.98262] [-0.66975] [ 0.26876] [ 2.71540]

D1981_02 -0.029476  0.014620  0.071708  0.141929 -0.098639
 (0.09045)  (0.04832)  (0.16408)  (0.17536)  (0.05130)
[-0.32590] [ 0.30254] [ 0.43703] [ 0.80936] [-1.92284]

D1987_01 -0.256523  0.183809  0.195642  0.157144  0.020317
 (0.10527)  (0.05624)  (0.19097)  (0.20410)  (0.05970)
[-2.43684] [ 3.26816] [ 1.02448] [ 0.76995] [ 0.34029]

D1989_03 -0.052023 -0.086906  0.698334  0.624561  0.079160
 (0.10070)  (0.05380)  (0.18268)  (0.19523)  (0.05711)
[-0.51662] [-1.61534] [ 3.82282] [ 3.19903] [ 1.38604]

D1991_03 -0.106855 -0.139964 -0.057304  0.083407 -0.036132
 (0.09856)  (0.05266)  (0.17880)  (0.19109)  (0.05590)
[-1.08417] [-2.65800] [-0.32050] [ 0.43648] [-0.64638]

D1997_01 -0.152499  0.005114 -0.111282 -0.112235 -0.001237
 (0.08664)  (0.04629)  (0.15718)  (0.16799)  (0.04914)
[-1.76009] [ 0.11048] [-0.70800] [-0.66812] [-0.02516]

 R-squared  0.716772  0.438276  0.829559  0.811226  0.845964
 Adj. R-squared  0.622363  0.251035  0.772746  0.748302  0.794619
 Sum sq. resids  0.363269  0.103695 1,195499 1,365536  0.116856
 S.E. equation  0.082019  0.043821  0.148791  0.159021  0.046519
 F-statistic 7,592177 2,340700 14,601430 12,892060 16,476020
 Log likelihood 89,97961 135,73920 46,50169 41,64779 131,37790
 Akaike AIC -1,944647 -3,198333 -0.753471 -0.620488 -3,078847
 Schwarz SC -1,348500 -2,602186 -0.157324 -0.024341 -2,482700
 Mean dependent  0.020353 -0.003922  0.335652  0.348967 -6.17E-05
 S.D. dependent  0.133469  0.050635  0.312120  0.316968  0.102648

 Determinant Residual Covariance  8.78E-13
 Log Likelihood 548,117
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 495,385
 Akaike Information Criteria -10,805
 Schwarz Criteria -7,636

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 13 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 9,417831
Probability  0.051463  



 225 

l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Dependent variable: D(MBSPMEC)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(PM) 0,1790 2,0000 0,9144

D(CESTA) 1,8203 2,0000 0,4025
D(INPC) 0,2641 2,0000 0,8763
D(IPBIT) 0,4452 2,0000 0,8004

All 17,2098 8,0000 0,0280

Dependent variable: D(PM)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 6,3392 2,0000 0,0420
D(CESTA) 9,0362 2,0000 0,0109
D(INPC) 10,1035 2,0000 0,0064
D(IPBIT) 2,7294 2,0000 0,2555

All 21,2921 8,0000 0,0064

Dependent variable: D(CESTA)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 3,8263 2,0000 0,1476
D(PM) 6,6037 2,0000 0,0368

D(INPC) 1,4583 2,0000 0,4823
D(IPBIT) 7,4066 2,0000 0,0246

All 19,7666 8,0000 0,0113

Dependent variable: D(INPC)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 1,9167 2,0000 0,3835
D(PM) 1,9989 2,0000 0,3681

D(CESTA) 1,9421 2,0000 0,3787
D(IPBIT) 5,6385 2,0000 0,0596

All 11,4413 8,0000 0,1779

Dependent variable: D(IPBIT)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 1,3151 2,0000 0,5181
D(PM) 3,6943 2,0000 0,1577

D(CESTA) 1,1500 2,0000 0,5627
D(INPC) 6,8835 2,0000 0,0320

All 21,6682 8,0000 0,0056

Sample: 1980Q1 1998Q4
Included observations: 73
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m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ011EXOG 0,0223 0,0062 3,6085 0,0006

D(CESTA(-1)) -0,1990 0,0515 -3,8622 0,0003
D(CESTA(-2)) 0,1793 0,0511 3,5118 0,0008

@SEAS(1) -0,1155 0,0219 -5,2683 0,0000
@SEAS(2) 0,1235 0,0245 5,0426 0,0000
@SEAS(3) 0,0855 0,0220 3,8924 0,0002
D1987_01 -0,2308 0,0808 -2,8573 0,0057
R-squared 0,6861 0,0204

Adjusted R-squared 0,6575 0,1335
S.E. of regression 0,0781 -2,1705
Sum squared resid 0,4026 -1,9509

Log likelihood 86,2240 2,0325
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 73 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 1998:4
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

 Period S.E. MBSPMEC PM CESTA INPC IPBIT
 1 0,0820 42,6651 24,6306 6,9227 12,613713,1680
 2 0,1298 25,6364 16,019622,539714,893520,9108
 3 0,1640 20,3103 12,531429,929513,864223,3647
 4 0,1878 18,2704 10,257932,284914,941224,2456
 5 0,2106 15,4782 8,3841 30,823218,804326,5103
 6 0,2321 13,2854 7,1062 27,914722,790928,9028
 7 0,2519 11,6078 6,2039 24,879226,208331,1008
 8 0,2715 10,1276 5,4979 21,932129,055333,3872
 9 0,2903 8,9219 5,0009 19,406131,132935,5383
 10 0,3078 7,9586 4,6541 17,331032,620337,4360

 Cholesky Ordering: CESTA INPC IPBIT PM MBSPMEC  

 

 

2.6 Importações 1980:01 a 1998:04 sem dummies 
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a) Modelo completo estimado sem dummies e irrestrito 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) 1,00000

PM(-1) 1,96831
 (0.32226)
[ 6.10784]

CESTA(-1)  0.821654
 (0.12773)
[ 6.43274]

INPC(-1) -0.839576
 (0.12199)
[-6.88261]

IPBIT(-1) -0.007550
 (0.34639)
[-0.02180]

C -36,7035
-4,33585

[-8.46513]

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1 -0.135602 -0.004769 -0.318718 -0.103231 -0.144917
 (0.09431)  (0.05192)  (0.17247)  (0.18024)  (0.04674)
[-1.43785] [-0.09186] [-1.84800] [-0.57273] [-3.10061]

D(MBSPMEC(-1))  0.060157 -0.191875 -0.183067 -0.361603  0.103590
 (0.15224)  (0.08381)  (0.27841)  (0.29097)  (0.07545)
[ 0.39514] [-2.28950] [-0.65754] [-1.24276] [ 1.37298]

D(MBSPMEC(-2))  0.050940  0.071592 -0.203251  0.021737  0.020391
 (0.14909)  (0.08207)  (0.27265)  (0.28495)  (0.07389)
[ 0.34166] [ 0.87230] [-0.74546] [ 0.07628] [ 0.27596]

D(PM(-1))  0.512754 -0.369166  0.062972 -0.242078 -0.004591
 (0.29571)  (0.16278)  (0.54077)  (0.56516)  (0.14655)
[ 1.73399] [-2.26788] [ 0.11645] [-0.42834] [-0.03133]

D(PM(-2))  0.032006  0.067192  0.023356  0.155764  0.135746
 (0.28991)  (0.15959)  (0.53016)  (0.55408)  (0.14367)
[ 0.11040] [ 0.42103] [ 0.04405] [ 0.28112] [ 0.94482]

D(CESTA(-1)) -0.177179 -0.151936  0.148918 -0.053529  0.030236
 (0.16645)  (0.09163)  (0.30439)  (0.31812)  (0.08249)
[-1.06447] [-1.65820] [ 0.48924] [-0.16827] [ 0.36655]

D(CESTA(-2))  0.171762 -0.119587 -0.391181 -0.184579 -0.029934
 (0.16899)  (0.09303)  (0.30904)  (0.32298)  (0.08375)
[ 1.01640] [-1.28552] [-1.26580] [-0.57149] [-0.35743]

D(INPC(-1)) -0.026721  0.120156  0.837888 1.067.992 -0.174646
 (0.15991)  (0.08803)  (0.29243)  (0.30562)  (0.07925)
[-0.16710] [ 1.36500] [ 2.86526] [ 3.49452] [-2.20378]

D(INPC(-2))  0.028575  0.160556  0.096799 -0.045883  0.111287
 (0.17411)  (0.09584)  (0.31839)  (0.33275)  (0.08628)
[ 0.16412] [ 1.67521] [ 0.30402] [-0.13789] [ 1.28977]

D(IPBIT(-1))  0.129845  0.115317 1.116.573 1.085.939 -0.311573
 (0.19740)  (0.10867)  (0.36099)  (0.37728)  (0.09783)
[ 0.65777] [ 1.06121] [ 3.09304] [ 2.87836] [-3.18486]

D(IPBIT(-2))  0.144810 -0.060627  0.438462  0.412762 -0.396494
 (0.24032)  (0.13229)  (0.43948)  (0.45930)  (0.11910)
[ 0.60257] [-0.45828] [ 0.99768] [ 0.89867] [-3.32911]

@SEAS(1) -0.145365  0.001811  0.192954  0.178068 -0.065317
 (0.03615)  (0.01990)  (0.06610)  (0.06909)  (0.01791)
[-4.02141] [ 0.09101] [ 2.91892] [ 2.57748] [-3.64608]

@SEAS(2)  0.110111 -0.042742  0.074754  0.052568  0.034296
 (0.03531)  (0.01943)  (0.06456)  (0.06748)  (0.01750)
[ 3.11884] [-2.19926] [ 1.15784] [ 0.77908] [ 1.96018]

@SEAS(3)  0.079081 -0.005344 -0.008887  0.040853  0.071130
 (0.04099)  (0.02256)  (0.07495)  (0.07833)  (0.02031)
[ 1.92949] [-0.23688] [-0.11857] [ 0.52155] [ 3.50193]

 R-squared  0.637388  0.236549  0.778254  0.765152  0.849430
 Adj. R-squared  0.557490  0.068331  0.729394  0.713405  0.816253
 Sum sq. resids  0.465087  0.140934 1,555365 1,698830  0.114227
 S.E. equation  0.088785  0.048875  0.162364  0.169687  0.044001
 F-statistic 7,97755 1,40621 15,92844 14,78660 25,60339
 Log likelihood 80,96110 124,53960 36,89683 33,67647 132,20850
 Akaike AIC -1,834551 -3,028482 -0.627310 -0.539081 -3,23859
 Schwarz SC -1,395285 -2,589216 -0.188044 -0.099815 -2,79932
 Mean dependent  0.020353 -0.003922  0.335652  0.348967 -6.17E-05
 S.D. dependent  0.133469  0.050635  0.312120  0.316968  0.102648

 Determinant Residual Covariance  1.52E-12
 Log Likelihood 514,298
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 475,440
 Akaike Information Criteria -10,944
 Schwarz Criteria -8,559  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ011SD -0,1226 0,0748 -1,6386 0,1061

D(PM(-1)) 0,4460 0,2132 2,0920 0,0403
D(CESTA(-1)) -0,2198 0,0607 -3,6201 0,0006
D(CESTA(-2)) 0,2290 0,0578 3,9611 0,0002
D(IPBIT(-2)) 0,3018 0,1696 1,7800 0,0797
@SEAS(1) -0,1662 0,0273 -6,0932 0,0000
@SEAS(2) 0,0992 0,0278 3,5667 0,0007
@SEAS(3) 0,0981 0,0299 3,2872 0,0016
R-squared 0,6298 0,0204

Adjusted R-squared 0,5899 0,1335
S.E. of regression 0,0855 -1,9782
Sum squared resid 0,4748 -1,7272

Log likelihood 80,2042 1,8419
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 73 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 1998:4

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado sem dummies e sob exogeneidade 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob egoneidade e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 1998:4

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) -12,3470

PM(-1) -4,9591

CESTA(-1) -7,4123

INPC(-1) 7,8146

IPBIT(-1) 30,1556

C 168,0802

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1  0.017467  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00424)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[ 4.12404] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(MBSPMEC(-1)) -0.032580 -0.196585 -0.355700 -0.434531  0.042730
 (0.14386)  (0.08184)  (0.27377)  (0.28253)  (0.07930)
[-0.22647] [-2.40201] [-1.29926] [-1.53799] [ 0.53885]

D(MBSPMEC(-2)) -0.095793  0.063577 -0.458818 -0.094559 -0.061069
 (0.14059)  (0.07998)  (0.26756)  (0.27612)  (0.07750)
[-0.68135] [ 0.79487] [-1.71482] [-0.34245] [-0.78800]

D(PM(-1))  0.182976 -0.384664 -0.590092 -0.499404 -0.254056
 (0.24821)  (0.14121)  (0.47238)  (0.48749)  (0.13682)
[ 0.73717] [-2.72400] [-1.24920] [-1.02444] [-1.85680]

D(PM(-2)) -0.184218  0.059175 -0.471928 -0.009507 -0.084424
 (0.24423)  (0.13895)  (0.46480)  (0.47967)  (0.13463)
[-0.75427] [ 0.42588] [-1.01534] [-0.01982] [-0.62708]

D(CESTA(-1)) -0.092682 -0.147246  0.293764  0.013560  0.075185
 (0.16020)  (0.09114)  (0.30488)  (0.31463)  (0.08831)
[-0.57853] [-1.61559] [ 0.96355] [ 0.04310] [ 0.85139]

D(CESTA(-2))  0.174540 -0.120785 -0.344106 -0.184548  0.007242
 (0.16191)  (0.09211)  (0.30813)  (0.31799)  (0.08925)
[ 1.07799] [-1.31126] [-1.11674] [-0.58035] [ 0.08115]

D(INPC(-1)) -0.129074  0.113407  0.695852  0.985008 -0.200898
 (0.15824)  (0.09002)  (0.30114)  (0.31078)  (0.08723)
[-0.81569] [ 1.25974] [ 2.31070] [ 3.16948] [-2.30317]

D(INPC(-2))  0.033754  0.161278  0.092088 -0.041072  0.102577
 (0.16831)  (0.09576)  (0.32031)  (0.33056)  (0.09278)
[ 0.20054] [ 1.68427] [ 0.28749] [-0.12425] [ 1.10560]

D(IPBIT(-1)) -0.028907  0.103377  0.942321  0.954861 -0.313438
 (0.20313)  (0.11556)  (0.38658)  (0.39895)  (0.11197)
[-0.14231] [ 0.89454] [ 2.43759] [ 2.39344] [-2.79921]

D(IPBIT(-2))  0.134598 -0.062768  0.470189  0.402122 -0.360388
 (0.23167)  (0.13180)  (0.44090)  (0.45500)  (0.12771)
[ 0.58098] [-0.47623] [ 1.06644] [ 0.88378] [-2.82200]

@SEAS(1) -0.141118  0.002411  0.188842  0.182025 -0.072669
 (0.03486)  (0.01983)  (0.06634)  (0.06846)  (0.01921)
[-4.04846] [ 0.12157] [ 2.84671] [ 2.65888] [-3.78198]

@SEAS(2)  0.120966 -0.042201  0.095289  0.061088  0.041697
 (0.03391)  (0.01929)  (0.06453)  (0.06660)  (0.01869)
[ 3.56741] [-2.18759] [ 1.47663] [ 0.91729] [ 2.23076]

@SEAS(3)  0.078670 -0.005190 -0.015142  0.040812  0.066229
 (0.03952)  (0.02248)  (0.07521)  (0.07762)  (0.02179)
[ 1.99060] [-0.23082] [-0.20132] [ 0.52581] [ 3.04007]

 R-squared  0.661023  0.237710  0.775505  0.768166  0.825857
 Adj. R-squared  0.586333  0.069748  0.726040  0.717083  0.787487
 Sum sq. resids  0.434773  0.140720 1,574645 1,677027  0.132110
 S.E. equation  0.085843  0.048837  0.163367  0.168595  0.047320
 F-statistic 8,850223 1,415258 15,677850 15,037840 21,523280
 Log likelihood 83,42123 124,59510 36,44718 34,14793 126,89970
 Akaike AIC -1,901952 -3,030003 -0.614991 -0.551998 -3,093141
 Schwarz SC -1,462685 -2,590737 -0.175725 -0.112732 -2,653875
 Mean dependent  0.020353 -0.003922  0.335652  0.348967 -6.17E-05
 S.D. dependent  0.133469  0.050635  0.312120  0.316968  0.102648

 Determinant Residual Covariance  2.12E-12
 Log Likelihood 499,036
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 463,199
 Akaike Information Criteria -10,608
 Schwarz Criteria -8,224

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 13 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 30,52406
Probability  0.000004  
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l) Teste recursivo de exogeneidade 

 

1990 1995 2000

10

15

20

25

30

Test Chi^2(4)

 

 

m) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ011SDEXOG 0,0139 0,0043 3,2531 0,0018

D(CESTA(-2)) 0,1779 0,0543 3,2746 0,0017
D(CESTA(-1)) -0,1892 0,0545 -3,4730 0,0009

@SEAS(1) -0,1368 0,0222 -6,1702 0,0000
@SEAS(2) 0,1082 0,0245 4,4127 0,0000
@SEAS(3) 0,0740 0,0227 3,2545 0,0018
R-squared 0,6421 0,0204

Adjusted R-squared 0,6154 0,1335
S,E, of regression 0,0828 -2,0669
Sum squared resid 0,4590 -1,8787

Log likelihood 81,4423 2,1452
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 73 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S,D, dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 1998:4
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n) Estimação recursiva dos resíduos 
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p) Teste CUSUM ao quadrado 

 

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

82 84 86 88 90 92 94 96 98

CUSUM of Squares 5% Significance

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

q) Estimação recursiva dos parâmetros 
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r) Funções de resposta ao impulso 
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s) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

 Period S.E. MBSPMEC PM CESTA INPC IPBIT
 1 0,0888 57,6746 19,8812 4,2501 11,51976,6745
 2 0,1292 50,5567 13,142216,780313,10946,4115
 3 0,1598 47,3203 13,705020,963511,98626,0251
 4 0,1834 48,6140 14,571519,716511,69715,4009
 5 0,2023 47,6467 15,600417,586813,43005,7361
 6 0,2207 45,3791 17,309715,264515,73386,3130
 7 0,2372 43,2854 19,009813,356217,84646,5021
 8 0,2527 40,9981 20,594811,778519,94176,6869
 9 0,2682 38,5988 22,162510,461121,84636,9312
 10  0,283055 36,3827 23,6635 9,4045 23,45117,0982
 Cholesky Ordering: CESTA INPC IPBIT PM MBSPMEC  

 

2.7 Importações 1980:01 a 2005:02 com dummies 
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a) Modelo completo estimado com dummies e irrestrito 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) 1,00000

PM(-1) 1,08864
 (0.42480)
[ 2.56270]

CESTA(-1)  0.599204
 (0.14472)
[ 4.14034]

INPC(-1) -0.634707
 (0.13859)
[-4.57979]

IPBIT(-1) -1,08312
 (0.45350)
[-2.38835]

C -22,80451
-5,07448

[-4.49396]

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1 -0.245691  0.009203 -0.145132 -0.074967 -0.063789
 (0.06383)  (0.03143)  (0.11286)  (0.10816)  (0.03258)
[-3.84928] [ 0.29279] [-1.28600] [-0.69312] [-1.95801]

D(MBSPMEC(-1)) -0.157131 -0.149463 -0.088008 -0.191449  0.061890
 (0.12538)  (0.06174)  (0.22168)  (0.21245)  (0.06399)
[-1.25329] [-2.42073] [-0.39701] [-0.90114] [ 0.96713]

D(MBSPMEC(-2)) -0.035916  0.042393 -0.248658 -0.117524 -0.049576
 (0.11436)  (0.05632)  (0.20221)  (0.19379)  (0.05837)
[-0.31405] [ 0.75270] [-1.22970] [-0.60644] [-0.84928]

D(PM(-1))  0.425734 -0.161393 -0.706798 -0.717005 -0.220287
 (0.23063)  (0.11358)  (0.40778)  (0.39081)  (0.11772)
[ 1.84596] [-1.42098] [-1.73326] [-1.83466] [-1.87131]

D(PM(-2))  0.087518  0.409371 -0.739890 -0.298799  0.048319
 (0.24402)  (0.12017)  (0.43146)  (0.41350)  (0.12455)
[ 0.35865] [ 3.40652] [-1.71485] [-0.72261] [ 0.38794]

D(CESTA(-1)) -0.171927 -0.121111  0.481746  0.208507  0.095497
 (0.11198)  (0.05515)  (0.19799)  (0.18975)  (0.05716)
[-1.53536] [-2.19620] [ 2.43316] [ 1.09884] [ 1.67082]

D(CESTA(-2)) -0.019298 -0.072932 -0.166153 -0.110234 -0.051025
 (0.11216)  (0.05523)  (0.19831)  (0.19005)  (0.05725)
[-0.17206] [-1.32043] [-0.83786] [-0.58002] [-0.89132]

D(INPC(-1)) -0.028112  0.081833  0.634467  0.893375 -0.236164
 (0.11333)  (0.05581)  (0.20038)  (0.19204)  (0.05784)
[-0.24806] [ 1.46627] [ 3.16633] [ 4.65206] [-4.08273]

D(INPC(-2))  0.189982  0.109097 -0.143433 -0.131109  0.148444
 (0.12359)  (0.06086)  (0.21851)  (0.20942)  (0.06308)
[ 1.53725] [ 1.79254] [-0.65640] [-0.62606] [ 2.35327]

D(IPBIT(-1))  0.350704  0.183589  0.609603  0.665313 -0.261369
 (0.15813)  (0.07788)  (0.27960)  (0.26796)  (0.08071)
[ 2.21777] [ 2.35746] [ 2.18027] [ 2.48286] [-3.23822]

D(IPBIT(-2))  0.125950  0.005184  0.411666  0.462684 -0.342094
 (0.19194)  (0.09453)  (0.33938)  (0.32525)  (0.09797)
[ 0.65618] [ 0.05484] [ 1.21299] [ 1.42253] [-3.49180]

@SEAS(1) -0.091099  0.005019  0.124953  0.105710 -0.059225
 (0.02732)  (0.01345)  (0.04831)  (0.04630)  (0.01394)
[-3.33441] [ 0.37301] [ 2.58668] [ 2.28337] [-4.24704]

@SEAS(2)  0.132382 -0.016871  0.037361  0.036906  0.054329
 (0.02557)  (0.01259)  (0.04521)  (0.04333)  (0.01305)
[ 5.17699] [-1.33971] [ 0.82634] [ 0.85172] [ 4.16251]

@SEAS(3)  0.078082 -0.006240  0.007047  0.010964  0.063838
 (0.03186)  (0.01569)  (0.05634)  (0.05399)  (0.01626)
[ 2.45059] [-0.39766] [ 0.12508] [ 0.20307] [ 3.92530]

D1986_03  0.061820  0.215246 -0.121153 -0.084931  0.014752
 (0.09492)  (0.04674)  (0.16783)  (0.16084)  (0.04845)
[ 0.65129] [ 4.60471] [-0.72188] [-0.52803] [ 0.30449]

D1987_02 -0.148449  0.104342  0.217851  0.221639  0.056311
 (0.09787)  (0.04820)  (0.17304)  (0.16584)  (0.04995)
[-1.51686] [ 2.16496] [ 1.25896] [ 1.33648] [ 1.12730]

D1989_03 -0.065196 -0.075149  0.641457  0.548773  0.060341
 (0.09116)  (0.04489)  (0.16117)  (0.15447)  (0.04653)
[-0.71522] [-1.67403] [ 3.97991] [ 3.55273] [ 1.29691]

D008 -0.048460  0.054635 -0.166759 -0.211617  0.051019
 (0.06288)  (0.03097)  (0.11118)  (0.10655)  (0.03209)
[-0.77067] [ 1.76433] [-1.49991] [-1.98605] [ 1.58962]

 R-squared  0.671208  0.378550  0.825114  0.841348  0.850275
 Adj. R-squared  0.602202  0.248122  0.788410  0.808051  0.818851
 Sum sq. resids  0.513727  0.124591 1,606051 1,475134  0.133838
 S.E. equation  0.079639  0.039219  0.140811  0.134950  0.040649
 F-statistic 9,72685 2,90238 22,47998 25,26780 27,05824
 Log likelihood 119,95370 190,07800 63,53148 67,74045 186,53410
 Akaike AIC -2,05967 -3,47632 -0.919828 -1.004.858 -3,404729
 Schwarz SC -1,58783 -3,00448 -0.447988 -0.533018 -2,932889
 Mean dependent  0.014324 -0.000989  0.254416  0.262887  0.002068
 S.D. dependent  0.126268  0.045230  0.306118  0.308021  0.095506

 Determinant Residual Covariance  7.31E-13
 Log Likelihood 730,517
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 680,851
 Akaike Information Criteria -11,815
 Schwarz Criteria -9,299  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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e) Teste recursivo de Chow para previsão 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ012 -0,1900 0,0575 -3,3061 0,0013
D(CESTA(-1)) -0,1706 0,0508 -3,3614 0,0011
D(INPC(-2)) 0,1502 0,0521 2,8824 0,0049
D(IPBIT(-1)) 0,2500 0,1231 2,0309 0,0452
@SEAS(1) -0,0949 0,0202 -4,6999 0,0000
@SEAS(2) 0,1208 0,0222 5,4439 0,0000
@SEAS(3) 0,0596 0,0202 2,9455 0,0041
R-squared 0,6323 0,0143

Adjusted R-squared 0,6083 0,1263
S.E. of regression 0,0790 -2,1701
Sum squared resid 0,5745 -1,9866

Log likelihood 114,4207 2,2925
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 99 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 2005:2

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado com dummies e sob exogeneidade 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exgeneidade e c/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) -7,1800

PM(-1) -4,7641

CESTA(-1) -5,1710

INPC(-1) 5,4002

IPBIT(-1) 15,1155

C 135,8155

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1  0.029051  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00509)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[ 5.71277] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(MBSPMEC(-1)) -0.190870 -0.152734 -0.102992 -0.202049  0.062377
 (0.12786)  (0.06219)  (0.22412)  (0.21407)  (0.06576)
[-1.49285] [-2.45576] [-0.45954] [-0.94386] [ 0.94851]

D(MBSPMEC(-2)) -0.084885  0.037080 -0.269790 -0.132947 -0.047716
 (0.11818)  (0.05749)  (0.20716)  (0.19786)  (0.06079)
[-0.71827] [ 0.64502] [-1.30234] [-0.67191] [-0.78498]

D(PM(-1))  0.233884 -0.157063 -0.817010 -0.775736 -0.264271
 (0.23017)  (0.11196)  (0.40347)  (0.38537)  (0.11839)
[ 1.01614] [-1.40282] [-2.02498] [-2.01299] [-2.23224]

D(PM(-2)) -0.078352  0.419790 -0.842458 -0.349127 -0.003322
 (0.24064)  (0.11706)  (0.42182)  (0.40289)  (0.12377)
[-0.32560] [ 3.58624] [-1.99721] [-0.86655] [-0.02684]

D(CESTA(-1)) -0.124146 -0.118556  0.505233  0.223379  0.099043
 (0.11447)  (0.05568)  (0.20066)  (0.19166)  (0.05888)
[-1.08450] [-2.12909] [ 2.51784] [ 1.16550] [ 1.68213]

D(CESTA(-2))  0.012830 -0.076316 -0.144797 -0.100578 -0.038237
 (0.11271)  (0.05483)  (0.19758)  (0.18872)  (0.05798)
[ 0.11383] [-1.39189] [-0.73285] [-0.53296] [-0.65954]

D(INPC(-1)) -0.066297  0.076464  0.619327  0.881266 -0.232212
 (0.11669)  (0.05676)  (0.20456)  (0.19538)  (0.06002)
[-0.56813] [ 1.34702] [ 3.02767] [ 4.51054] [-3.86873]

D(INPC(-2))  0.182732  0.110496 -0.148945 -0.133245  0.144262
 (0.12506)  (0.06083)  (0.21921)  (0.20938)  (0.06432)
[ 1.46120] [ 1.81641] [-0.67945] [-0.63638] [ 2.24276]

D(IPBIT(-1))  0.291737  0.181889  0.579033  0.647057 -0.268708
 (0.16073)  (0.07819)  (0.28175)  (0.26911)  (0.08267)
[ 1.81505] [ 2.32635] [ 2.05514] [ 2.40444] [-3.25024]

D(IPBIT(-2))  0.123592  0.010348  0.404737  0.462306 -0.353057
 (0.19439)  (0.09456)  (0.34076)  (0.32547)  (0.09999)
[ 0.63578] [ 0.10944] [ 1.18776] [ 1.42043] [-3.53101]

@SEAS(1) -0.093641  0.007421  0.120936  0.105090 -0.064589
 (0.02764)  (0.01345)  (0.04845)  (0.04628)  (0.01422)
[-3.38792] [ 0.55193] [ 2.49609] [ 2.27092] [-4.54319]

@SEAS(2)  0.138998 -0.014264  0.038156  0.039117  0.050226
 (0.02677)  (0.01302)  (0.04692)  (0.04481)  (0.01377)
[ 5.19309] [-1.09556] [ 0.81324] [ 0.87288] [ 3.64821]

@SEAS(3)  0.080185 -0.004270  0.006055  0.011744  0.060207
 (0.03249)  (0.01581)  (0.05696)  (0.05440)  (0.01671)
[ 2.46770] [-0.27016] [ 0.10631] [ 0.21586] [ 3.60229]

D1986_03  0.049853  0.216968 -0.129611 -0.088496  0.009047
 (0.09592)  (0.04666)  (0.16814)  (0.16059)  (0.04934)
[ 0.51974] [ 4.65009] [-0.77086] [-0.55105] [ 0.18337]

D1987_02 -0.145927  0.103205  0.220478  0.222338  0.059092
 (0.09907)  (0.04819)  (0.17365)  (0.16586)  (0.05095)
[-1.47304] [ 2.14166] [ 1.26964] [ 1.34049] [ 1.15969]

D1989_03 -0.052140 -0.078548  0.652343  0.552560  0.069664
 (0.09194)  (0.04472)  (0.16116)  (0.15393)  (0.04729)
[-0.56713] [-1.75636] [ 4.04786] [ 3.58974] [ 1.47318]

D008 -0.045986  0.052151 -0.162691 -0.211024  0.056535
 (0.06366)  (0.03097)  (0.11159)  (0.10658)  (0.03274)
[-0.72240] [ 1.68419] [-1.45800] [-1.97996] [ 1.72667]

 R-squared  0.662990  0.378516  0.823815  0.841248  0.844154
 Adj. R-squared  0.592260  0.248082  0.786838  0.807929  0.811446
 Sum sq. resids  0.526567  0.124598 1,617985 1,476072  0.139309
 S.E. equation  0.080628  0.039220  0.141333  0.134993  0.041471
 F-statistic 9,373469 2,901958 22,279040 25,248730 25,808470
 Log likelihood 118,73160 190,07530 63,16504 67,70900 184,55090
 Akaike AIC -2,03498 -3,47627 -912.425,00000 -1,00422 -3,36466
 Schwarz SC -1,56314 -3,00443 -0.440585 -0.532382 -2,89282
 Mean dependent  0.014324 -0.000989  0.254416  0.262887  0.002068
 S.D. dependent  0.126268  0.045230  0.306118  0.308021  0.095506

 Determinant Residual Covariance  7.50E-13
 Log Likelihood 727,880
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 679,579
 Akaike Information Criteria -11,789
 Schwarz Criteria -9,273

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 7 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 5,273556
Probability  0.260363  
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l) Teste de causalidade de Granger – exogeneidade forte 

 

Dependent variable: D(MBSPMEC)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(PM) 1,3389 2,0000 0,5120

D(CESTA) 1,1779 2,0000 0,5549
D(INPC) 2,1841 2,0000 0,3355
D(IPBIT) 4,0311 2,0000 0,1332

All 19,0002 8,0000 0,0149

Dependent variable: D(PM)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 7,0642 2,0000 0,0292
D(CESTA) 7,4699 2,0000 0,0239
D(INPC) 6,6884 2,0000 0,0353
D(IPBIT) 5,5637 2,0000 0,0619

All 14,9908 8,0000 0,0593

Dependent variable: D(CESTA)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 1,7697 2,0000 0,4128
D(PM) 6,6752 2,0000 0,0355

D(INPC) 9,1697 2,0000 0,0102
D(IPBIT) 6,3060 2,0000 0,0427

All 27,5291 8,0000 0,0006

Dependent variable: D(INPC)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 1,1816 2,0000 0,5539
D(PM) 4,2548 2,0000 0,1191

D(CESTA) 1,4954 2,0000 0,4734
D(IPBIT) 8,7375 2,0000 0,0127

All 16,8580 8,0000 0,0316

Dependent variable: D(IPBIT)
Excluded Chi-sq df Prob.

D(MBSPMEC 1,7727 2,0000 0,4122
D(PM) 5,1913 2,0000 0,0746

D(CESTA) 3,0089 2,0000 0,2221
D(INPC) 16,7819 2,0000 0,0002

All 31,9667 8,0000 0,0001

Sample: 1980Q1 2005Q2
Included observations: 99
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m) Teste recursivo de exogeneidade 
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n) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ012EXOG 0,0232 0,0070 3,2952 0,0014
D(MBSPMEC(-1)) -0,1799 0,0952 -1,8886 0,0621

D(CESTA(-1)) -0,1720 0,0507 -3,3912 0,0010
D(INPC(-2)) 0,1778 0,0522 3,4059 0,0010
D(IPBIT(-1)) 0,3113 0,1411 2,2055 0,0299
@SEAS(1) -0,0912 0,0203 -4,4899 0,0000
@SEAS(2) 0,1179 0,0235 5,0247 0,0000
@SEAS(3) 0,0719 0,0213 3,3741 0,0011
R-squared 0,6403 0,0143

Adjusted R-squared 0,6127 0,1263
S.E. of regression 0,0786 -2,1719
Sum squared resid 0,5620 -1,9622

Log likelihood 115,5112 1,9893
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 99 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 2005:2
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o) Estimação recursiva dos resíduos 
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p) Teste CUSUM 
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q) Teste CUSUM ao quadrado 
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r) Estimação recursiva dos parâmetros 
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s) Funções de resposta ao impulso 
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t) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

 Period S.E. MBSPMEC PM CESTA INPC IPBIT
 1 0,0806 41,8964 25,014510,9799 8,4152 13,6941
 2 0,1156 27,7312 15,357323,792410,852822,2664
 3 0,1453 20,8824 13,562630,109711,792723,6526
 4 0,1654 18,8920 11,878731,934814,864822,4298
 5 0,1872 15,7331 10,243030,659220,241923,1228
 6 0,2097 13,3261 9,2504 28,514224,564424,3449
 7 0,2303 11,4951 8,7642 26,706328,029925,0045
 8 0,2504 9,9750 8,4833 24,663931,355025,5228
 9 0,2705 8,7128 8,4461 22,605134,122826,1132
 10 0,2901 7,6814 8,5961 20,732536,311826,6781

 Cholesky Ordering: CESTA INPC IPBIT PM MBSPMEC  

 

2.8 Importações 1980:01 a 2005:02 sem dummies 
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a) Modelo completo estimado sem dummies e irrestrito 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) irrestrito e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) 1,00000

PM(-1) 1,29334
 (0.38393)
[ 3.36865]

CESTA(-1)  0.556071
 (0.13521)
[ 4.11258]

INPC(-1) -0.589871
 (0.12940)
[-4.55853]

IPBIT(-1) -0.800562
 (0.41056)
[-1.94993]

C -24,0707
-4,63165

[-5.19701]

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1 -0.229297  0.022928 -0.247465 -0.145180 -0.097926
 (0.06697)  (0.03734)  (0.12803)  (0.12232)  (0.03376)
[-3.42380] [ 0.61401] [-1.93283] [-1.18689] [-2.90044]

D(MBSPMEC(-1)) -0.097296 -0.160020 -0.181171 -0.295788  0.062596
 (0.12379)  (0.06902)  (0.23666)  (0.22610)  (0.06241)
[-0.78596] [-2.31836] [-0.76553] [-1.30822] [ 1.00301]

D(MBSPMEC(-2)) -0.007693  0.062252 -0.236047 -0.094288 -0.048047
 (0.11244)  (0.06269)  (0.21495)  (0.20536)  (0.05668)
[-0.06842] [ 0.99298] [-1.09814] [-0.45913] [-0.84764]

D(PM(-1))  0.351511 -0.279992 -0.200864 -0.312449 -0.129932
 (0.21832)  (0.12173)  (0.41737)  (0.39874)  (0.11006)
[ 1.61009] [-2.30016] [-0.48126] [-0.78358] [-1.18054]

D(PM(-2))  0.145271  0.088546 -0.364121 -0.026898  0.054876
 (0.21728)  (0.12115)  (0.41538)  (0.39685)  (0.10954)
[ 0.66859] [ 0.73089] [-0.87659] [-0.06778] [ 0.50097]

D(CESTA(-1)) -0.153044 -0.101662  0.199481 -0.050818  0.074923
 (0.10713)  (0.05973)  (0.20481)  (0.19567)  (0.05401)
[-1.42854] [-1.70191] [ 0.97398] [-0.25971] [ 1.38723]

D(CESTA(-2)) -0.009742 -0.048730 -0.265694 -0.184443 -0.067282
 (0.11151)  (0.06217)  (0.21317)  (0.20366)  (0.05621)
[-0.08737] [-0.78379] [-1.24639] [-0.90565] [-1.19689]

D(INPC(-1)) -0.064004  0.066494  0.813638 1,05510 -0.218999
 (0.11034)  (0.06152)  (0.21094)  (0.20152)  (0.05562)
[-0.58008] [ 1.08084] [ 3.85726] [ 5.23559] [-3.93707]

D(INPC(-2))  0.186712  0.091567 -0.008564 -0.019372  0.159665
 (0.12126)  (0.06761)  (0.23182)  (0.22147)  (0.06113)
[ 1.53977] [ 1.35432] [-0.03694] [-0.08747] [ 2.61184]

D(IPBIT(-1))  0.317748  0.134729  0.778671  0.805498 -0.247680
 (0.15653)  (0.08728)  (0.29925)  (0.28590)  (0.07891)
[ 2.02992] [ 1.54369] [ 2.60208] [ 2.81745] [-3.13864]

D(IPBIT(-2))  0.099289  0.007850  0.456634  0.516695 -0.346504
 (0.19236)  (0.10725)  (0.36774)  (0.35133)  (0.09697)
[ 0.51616] [ 0.07319] [ 1.24172] [ 1.47067] [-3.57313]

@SEAS(1) -0.095890 -0.001086  0.146732  0.122980 -0.056236
 (0.02713)  (0.01513)  (0.05186)  (0.04955)  (0.01368)
[-3.53464] [-0.07179] [ 2.82922] [ 2.48200] [-4.11184]

@SEAS(2)  0.119587 -0.017363  0.056569  0.052778  0.058433
 (0.02506)  (0.01397)  (0.04791)  (0.04578)  (0.01264)
[ 4.77141] [-1.24246] [ 1.18063] [ 1.15296] [ 4.62461]

@SEAS(3)  0.071106  0.005043  0.028236  0.033994  0.067098
 (0.03120)  (0.01740)  (0.05965)  (0.05699)  (0.01573)
[ 2.27885] [ 0.28987] [ 0.47335] [ 0.59649] [ 4.26554]

 R-squared  0.650727  0.153763  0.782814  0.804206  0.844838
 Adj. R-squared  0.597309  0.024339  0.749597  0.774261  0.821108
 Sum sq. resids  0.545728  0.169658 1,994516 1,820479  0.138698
 S.E. equation  0.080127  0.044676  0.153183  0.146347  0.040395
 F-statistic 12,181750 1,188056 23,566850 26,856180 35,601250
 Log likelihood 116,96250 174,79520 52,80864 57,32808 184,76880
 Akaike AIC -2,080050 -3,248388 -0.784013 -0.875315 -3,449874
 Schwarz SC -1,713063 -2,881401 -0.417026 -0.508328 -3,082887
 Mean dependent  0.014324 -0.000989  0.254416  0.262887  0.002068
 S.D. dependent  0.126268  0.045230  0.306118  0.308021  0.095506

 Determinant Residual Covariance  1.41E-12
 Log Likelihood 686,116
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 648,380
 Akaike Information Criteria -11,563
 Schwarz Criteria -9,571  
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b) Resíduos recursivos um passo à frente 
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c) Teste recursivo de Chow um passo à frente 
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d) Teste recursivo de Chow para quebras 
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f) Modelo de curto prazo estimado 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ012SD -0,1818 0,0599 -3,0342 0,0031

D(CESTA(-1)) -0,1765 0,0516 -3,4229 0,0009
D(INPC(-2)) 0,1531 0,0526 2,9124 0,0045
D(IPBIT(-1)) 0,2636 0,1238 2,1292 0,0359
@SEAS(1) -0,0970 0,0203 -4,7698 0,0000
@SEAS(2) 0,1148 0,0221 5,2020 0,0000
@SEAS(3) 0,0541 0,0201 2,6946 0,0084
R-squared 0,6261 0,0143

Adjusted R-squared 0,6017 0,1263
S.E. of regression 0,0797 -2,1532
Sum squared resid 0,5843 -1,9697

Log likelihood 113,5844 2,2775
Schwarz criterion

Durbin-Watson stat

Included observations: 99 after adjusting endpoints

Mean dependent var
S.D. dependent var

Akaike info criterion

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 2005:2

 

 

g) Estimação recursiva dos resíduos 
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h) Teste CUSUM 
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i) Teste CUSUM ao quadrado 
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j) Estimação recursiva dos parâmetros 
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k) Modelo completo estimado sem dummies e sob exogeneidade 
Modelo de Importações de Bens e Serviços Não Fatores (Ex-Combustíveis) sob exogeneidade e s/ dummies outliers
Período: 1980:1 2005:2

Variáveis Equação 1

MBSPMEC(-1) -8,8860

PM(-1) -4,6247

CESTA(-1) -5,7096

INPC(-1) 5,9857

IPBIT(-1) 19,8358

C 142,1286

Error Correction: D(MBSPMEC) D(PM) D(CESTA) D(INPC) D(IPBIT)

CointEq1  0.026766  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 (0.00507)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)
[ 5.27574] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ]

D(MBSPMEC(-1)) -0.142349 -0.160725 -0.221538 -0.324630  0.053117
 (0.12429)  (0.06942)  (0.23947)  (0.22692)  (0.06521)
[-1.14531] [-2.31535] [-0.92513] [-1.43062] [ 0.81450]

D(MBSPMEC(-2)) -0.091548  0.058834 -0.307838 -0.148097 -0.061740
 (0.11520)  (0.06434)  (0.22196)  (0.21033)  (0.06045)
[-0.79468] [ 0.91439] [-1.38692] [-0.70413] [-1.02141]

D(PM(-1))  0.079373 -0.265606 -0.474236 -0.485533 -0.222118
 (0.21372)  (0.11936)  (0.41177)  (0.39019)  (0.11214)
[ 0.37140] [-2.22518] [-1.15171] [-1.24436] [-1.98078]

D(PM(-2)) -0.077526  0.111487 -0.605621 -0.167922 -0.041517
 (0.20691)  (0.11556)  (0.39865)  (0.37775)  (0.10856)
[-0.37469] [ 0.96475] [-1.51919] [-0.44453] [-0.38242]

D(CESTA(-1)) -0.087208 -0.098490  0.255071 -0.008542  0.084759
 (0.10912)  (0.06094)  (0.21024)  (0.19922)  (0.05725)
[-0.79922] [-1.61609] [ 1.21326] [-0.04288] [ 1.48040]

D(CESTA(-2))  0.020467 -0.054267 -0.229103 -0.165469 -0.049664
 (0.11075)  (0.06186)  (0.21339)  (0.20221)  (0.05811)
[ 0.18480] [-0.87728] [-1.07362] [-0.81831] [-0.85461]

D(INPC(-1)) -0.129184  0.056870  0.768878 1,12848 -0.216586
 (0.11454)  (0.06397)  (0.22068)  (0.20912)  (0.06010)
[-1.12786] [ 0.88898] [ 3.48407] [ 4.84345] [-3.60382]

D(INPC(-2))  0.177484  0.092023 -0.017783 -0.025243  0.156599
 (0.12127)  (0.06773)  (0.23366)  (0.22142)  (0.06363)
[ 1.46348] [ 1.35858] [-0.07611] [-0.11401] [ 2.46096]

D(IPBIT(-1))  0.171413  0.127364  0.655606  0.711511 -0.268952
 (0.16330)  (0.09120)  (0.31463)  (0.29814)  (0.08568)
[ 1.04969] [ 1.39646] [ 2.08375] [ 2.38652] [-3.13893]

D(IPBIT(-2))  0.065837  0.012696  0.418154  0.495606 -0.363603
 (0.19199)  (0.10723)  (0.36990)  (0.35051)  (0.10074)
[ 0.34293] [ 0.11840] [ 1.13044] [ 1.41394] [-3.60948]

@SEAS(1) -0.101353  0.002348  0.136260  0.119697 -0.063980
 (0.02673)  (0.01493)  (0.05149)  (0.04880)  (0.01402)
[-3.79218] [ 0.15728] [ 2.64610] [ 2.45301] [-4.56229]

@SEAS(2)  0.121230 -0.014430  0.053434  0.054006  0.053331
 (0.02519)  (0.01407)  (0.04854)  (0.04599)  (0.01322)
[ 4.81246] [-1.02564] [ 1.10092] [ 1.17426] [ 4.03483]

@SEAS(3)  0.069875  0.007945  0.022504  0.033383  0.061365
 (0.03114)  (0.01739)  (0.06000)  (0.05685)  (0.01634)
[ 2.24389] [ 0.45679] [ 0.37508] [ 0.58718] [ 3.75568]

 R-squared  0.650594  0.150556  0.779316  0.804284  0.831855
 Adj. R-squared  0.597156  0.020641  0.745564  0.774351  0.806139
 Sum sq. resids  0.545935  0.170301 2,026638 1,819760  0.150303
 S.E. equation  0.080142  0.044761  0.154411  0.146318  0.042051
 F-statistic 12,17463 1,15888 23,08969 26,86938 32,34743
 Log likelihood 116,94360 174,60790 52,01779 57,34763 180,79100
 Akaike AIC -2,079669 -3,244605 -0.768036 -0.875710 -3,369515
 Schwarz SC -1,712682 -2,877618 -0.401049 -0.508723 -3,002528
 Mean dependent  0.014324 -0.000989  0.254416  0.262887  0.002068
 S.D. dependent  0.126268  0.045230  0.306118  0.308021  0.095506

 Determinant Residual Covariance  1.49E-12
 Log Likelihood 680,851
 Log Likelihood (d.f. adjusted) 645,546
 Akaike Information Criteria -11,506
 Schwarz Criteria -9,514

Cointegration Restrictions: 
      A(2,1)=0,A(3,1)=0,A(4,1)=0,A(5,1)=0
Convergence achieved after 8 iterations.
Not all cointegrating vectors are identified
LR test for binding restrictions (rank = 1): 
Chi-square(4) 10,529790
Probability  0.032389  
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l) Teste recursivo de exogeneidade 
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m) Modelo de curto prazo estimado 

 

Dependent Variable: D(MBSPMEC)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1980:4 2005:2
Included observations: 99 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
COINTEQ012SDEX 0.022506 0.005924 3,7989 0.0003

D(CESTA(-1)) -0.176191 0.050406 -3,4954 0.0007
D(INPC(-2)) 0.158291 0.052070 3,0399 0.0031
@SEAS(1) -0.117215 0.017986 -6,5170 0.0000
@SEAS(2) 0.111180 0.020106 5,5296 0.0000
@SEAS(3) 0.077507 0.018779 4,1274 0.0001
R-squared 0.624372     Mean dependent var 0.014324

Adjusted R-squared 0.604177     S.D. dependent var 0.126268
S.E. of regression 0.079441     Akaike info criterion -2,1689
Sum squared resid 0.586906     Schwarz criterion -2,0116

Log likelihood 113,3616     Durbin-Watson stat 2,1810  
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n) Estimação recursiva dos resíduos 
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p) Teste CUSUM ao quadrado 
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q) Estimação recursiva dos parâmetros 
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r) Funções de resposta ao impulso 
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s) Decomposição da variância do erro de previsão 

 

 Period S.E. MBSPMEC PM CESTA INPC IPBIT
 1 0,0801 52,8949 18,858812,9062 9,9649 5,3751
 2 0,1158 36,8152 12,322530,057110,95389,8514
 3 0,1432 30,1753 11,763637,634911,02129,4050
 4 0,1615 28,0050 11,848939,409412,52108,2157
 5 0,1771 25,6609 12,307537,805015,96698,2597
 6 0,1927 23,1383 13,433435,011919,50138,9151
 7 0,2073 20,7821 14,759132,306422,88919,2633
 8 0,2213 18,5982 16,104829,491926,38589,4194
 9 0,2355 16,6012 17,437126,647929,72099,5930
 10 0,2498 14,8150 18,723024,008732,67789,7755

 Cholesky Ordering: CESTA INPC IPBIT PM MBSPMEC  
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3 Cointegração Recursiva 
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4. Testes de raiz unitária 

 

a) Teste Dickey Pantula Exportações – 1980:01 – 1998:04 

Série Lags Termos Deterministas DP VC Nível de Significância
XBSPXECt

3 raízes
δ1 6 nenhum -6,6954 -2,60 1%

2 raízes
δ1 2 nenhum -2,5018 -1,95 5%
δ2 2 nenhum -4,2029 -2,60 1%

1 raiz
δ1 2 nenhum -1,9509 -1,95 5%
δ2 2 nenhum -4,4151 -2,60 1%
δ3 2 nenhum 1,3044 -2,60 1%

PXt

3 raízes
δ1 1 nenhum -11,3854 -2,60 1%

2 raízes
δ1 1 nenhum -5,3098 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -3,6142 -2,60 1%

1 raiz
δ1 1 nenhum -5,2806 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -3,5828 -2,60 1%
δ3 1 nenhum -0,2743 -2,60 1%

MWPM t

3 raízes
δ1 6 nenhum -7,3837 -2,60 1%

2 raízes
δ1 3 constante (2,618)** -2,4413*** -2,58 10%
δ2 3 constante (2,618)** -3,1918 -3,17 2,5%

1 raiz
δ1 6 nenhum -2,6649 -2,60 1%
δ2 6 nenhum -2,3191 -1,95 5%
δ3 6 nenhum 2,2960 -2,60 1%

CAMB t

3 raízes
δ1 1 nenhum -8,0606 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 constante (2,340)* -6,9532 -3,51 1%
δ2 0 constante (2,340)* -3,1013 -2,89 5%

1 raiz
δ1 1 nenhum -7,0926 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -2,2925 -1,95 5%
δ3 1 nenhum -1,9003 -2,60 1%

IPCA t

3 raízes
δ1 1 nenhum -7,5378 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 constante (2,184)* -6,7302 -3,51 1%
δ2 0 constante (2,184)* -2,9315 -2,89 5%

1 raiz
δ1 1 nenhum -6,9313 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -1,8740 -1,61 10%
δ3 1 nenhum -1,4737 -2,60 1%

Período 1980:01 a 1998:04 como base (76 observações)
* v.c. a 10% (2,17)
** v.c. a 5% (2,54)
** v.c. a 5% (2,54)
*** em princípio não rejeitaríamos a presença de 3 raízes unitárias, mas rejeitaríamos a de 2 raízes. 



 273 

b) Teste Dickey Pantula Exportações – 1980:01 – 2005:02 

 

Série Lags Termos Deterministas DP VC Nível de Significância
XBSPXECt

3 raízes
δ1 6 nenhum -8,1240 -2,60 1%

2 raízes
δ1 2 nenhum -3,2278 -2,60 1%
δ2 2 nenhum -4,7625 -2,60 1%

1 raiz
δ1 2 nenhum -2,0833 -1,95 5%
δ2 2 nenhum -5,3481 -2,60 1%
δ3 2 nenhum 2,2285 -2,60 1%

PXt

3 raízes
δ1 4 nenhum -6,6463 -2,60 1%

2 raízes
δ1 1 nenhum -6,6097 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -3,9618 -2,60 1%

1 raiz
δ1 1 nenhum -6,5752 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -3,9421 -2,60 1%
δ3 1 nenhum 0,1417 -2,60 1%

MWPM t

3 raízes
δ1 6 nenhum -9,4413 -2,60 1%

2 raízes
δ1 6 constante (2,756)** -2,8954 -2,58 10%
δ2 6 constante (2,756)** -2,7124 -2,58 10%

1 raiz
δ1 6 nenhum -2,6556 -2,60 1%
δ2 6 nenhum -2,7646 -2,60 1%
δ3 6 nenhum 2,7934 -2,60 1%

CAMB t

3 raízes
δ1 1 nenhum -9,3167 -2,60 1%

2 raízes
δ1 1 nenhum -8,3717 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -1,7557 -1,61 10%

1 raiz
δ1 0 nenhum -9,3504 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -3,3875 -2,60 1%
δ3 0 nenhum -2,4732 -2,60 1%

IPCA t

3 raízes
δ1 2 nenhum -8,2327 -2,60 1%

2 raízes
δ1 1 nenhum -8,0591 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -1,6903 -1,61 10%

1 raiz
δ1 2 nenhum -7,5195 -2,60 1%
δ2 2 nenhum -1,7875 -1,61 10%
δ3 2 nenhum -1,6629 -2,60 1%

Período 1980:01 a 2005:02 como base (102 observações)
** v.c. (5%): 2,54  
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c) Teste Dickey Pantula Importações – 1980:01 – 1998:04 

 

Série Lags Termos Deterministas DP VC Nível de Significância
MBSPMEC t

3 raízes
δ1 6 nenhum -7,558 -2,60 1%

2 raízes
δ1 6 nenhum -2,995 -2,60 1%
δ2 6 nenhum -1,728 -1,61 10%

1 raiz
δ1 6 nenhum -2,060 -1,95 5%
δ2 6 nenhum -2,213 -1,95 5%
δ3 6 nenhum 1,378 -2,60 1%

PM t

3 raízes
δ1 2 nenhum -8,463 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 nenhum -8,221 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -6,827 -2,60 1%

1 raiz
δ1 0 nenhum -8,123 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -6,865 -2,60 1%
δ3 0 nenhum -0,858 -2,60 1%

CESTAt

3 raízes
δ1 1 nenhum -8,303 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 constante (2,354)* -7,051 -3,51 1%
δ2 0 constante (2,354)* -3,132 -2,89 5%

1 raiz
δ1 0 nenhum -7,066 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -2,390 -1,95 5%
δ3 0 nenhum 1,345 -2,60 1%

INPC t

3 raízes 2 nenhum -7,024 -2,60 1%
δ1

2 raízes
δ1 0 constante (2,218)* -6,698 -3,51 1%
δ2 0 constante (2,218)* -2,984 -2,89 5%

1 raiz
δ1 1 nenhum -6,975 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -1,880 -1,61 10%
δ3 1 nenhum -1,458 -2,60 1%

IPBIT t

3 raízes
δ1 6 nenhum -7,370 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 nenhum -2,517 -1,95 5%
δ2 0 nenhum -19,950 -2,60 1%

1 raiz
δ1 0 nenhum -2,487 -1,95 5%
δ2 0 nenhum -19,811 -2,60 1%
δ3 0 nenhum 0,321 -2,60 1%

Período 1980:01 a 1998:04 como base (76 observações)
* v.c. a 10% (2,17)  
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d) Teste Dickey Pantula Importações – 1980:01 – 2005:02 

 

Série Lags Termos Deterministas DP VC Nível de Significância
MBSPMEC t

3 raízes
δ1 6 nenhum -8,570 -2,60 1%

2 raízes
δ1 6 nenhum -2,919 -2,60 1%
δ2 6 nenhum -2,264 -1,95 5%

1 raiz
δ1 6 nenhum -2,348 -1,950 5%
δ2 6 nenhum -2,604 -2,600 1%
δ3 6 nenhum 1,299 -2,600 1%

PM t

3 raízes
δ1 5 nenhum -7,248 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 nenhum -9,904 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -7,541 -2,60 1%

1 raiz
δ1 0 nenhum -9,852 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -7,511 -2,60 1%
δ3 0 nenhum -0,307 -2,60 1%

CESTAt

3 raízes
δ1 1 nenhum -9,369 -2,60 1%

2 raízes
δ1 0 nenhum -9,573 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -2,347 -1,95 5%

1 raiz
δ1 0 nenhum -9,225 -2,60 1%
δ2 0 nenhum -2,462 -1,95 5%
δ3 0 nenhum 0,894 -2,60 1%

INPC t

3 raízes
δ1 2 nenhum -8,258 -2,60 1%

2 raízes
δ1 1 nenhum -8,119 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -1,708 -1,61 10%

1 raiz
δ1 1 nenhum -8,181 -2,60 1%
δ2 1 nenhum -2,103 -1,95 5%
δ3 1 nenhum -1,522 -2,60 1%

IPBIT t

3 raízes
δ1 6 nenhum -9,096 -2,60 1%

2 raízes
δ1 6 nenhum -1,718 -1,61 10%
δ2 6 nenhum -2,934 -2,60 1%

1 raiz
δ1 2 nenhum -2,173 -1,95 5%
δ2 2 nenhum -5,251 -2,60 1%
δ3 2 nenhum 0,841 -2,60 1%

Período 1980:01 a 2005:02 como base (102 observações)
* v.c. a 10% (2,17)  
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e) Testes ADF – 1980:01 – 1998:04 

 

Série Lags Termos Deterministas ADF
MBSPMEC 8 nenhum +1,378*

PM 1 nenhum -0,740*
CESTA 3 nenhum +0,636*
INPC 3 nenhum -1,458*
IPBIT 8 nenhum +0,754*

XBSPXEC 23 nenhum +3,163*
PX 3 nenhum -0,274*

MWPM 8 nenhum +2,296*
CAMB 3 nenhum -1,900*
IPCA 4 nenhum -1,587*

Período 1980:01 a 1998:04 como base (74 observações)
* denota não rejeição da hipótese nula a 1% (valor crítico: -2,59)  

 

f) Testes ADF – 1980:01 – 2005:02 

 

Série Lags Termos Deterministas ADF
MBSPMEC 8 nenhum +1,299*

PM 1 nenhum -0,219*
CESTA 3 nenhum +0,467*
INPC 4 nenhum -1,657*
IPBIT 8 nenhum +1,336*

XBSPXEC 11 nenhum +4,187*
PX 3 constante (+2,97 / +4,41)**-2,967***

MWPM 8 nenhum +2,793*
CAMB 3 nenhum -2,255*
IPCA 4 nenhum -1,663*

Período 1980:01 a 2005:02 como base (101 observações)
* denota não rejeição da hipótese nula a 1% (valor crítico: -2,59)
** constante significante individualmente a 5% (v.c.:+2,86) e 
conjuntamente a 10% (v.c.: +3,86)
*** denota não rejeição da hipótese nula a 1% (valor crítico: -3,50)  


