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RESUMO 

 

 

As linhas de crédito concedidas pelo FMI em casos de crises de 

liquidez diferem quanto às condições impostas aos credores. Em alguns casos, 

os recursos são emprestados sem a imposição de condições a serem 

cumpridas pelo país devedor. Em outros casos, os recursos são liberados 

depois que o país cumpriu as chamadas condicionalidades. O trabalho constrói 

um modelo teórico para estudar os trade-offs envolvidos nas condicionalidades 

que o FMI impõe ao conceder linhas de crédito. O modelo procura entender em 

quais momentos é melhor um auxílio imediato do FMI ou um auxílio 

condicional. Empréstimos condicionais aumentam os incentivos para medidas 

fiscais que melhoram a capacidade do país pagar a dívida (pois os 

empréstimos não são concedidos se essas medidas não são tomadas), mas 

um auxílio imediato tem a vantagem de economizar custos de liquidez. O 

modelo mostra que o incentivo do país para pagar sua dívida soberana é 

côncavo na condicionalidade. Isso significa que, em casos extremos, o melhor 

tipo de condicionalidade é o ex-ante (auxílio imediato mediante condições pre-

estabelecidas) ou o ex-post (auxílio contingente ao cumprimento das 

condicionalidades). No entanto, em casos nos quais tanto uma ajuda de 

liquidez imediata, quanto o empréstimo condicional às mudanças na política 

fiscal aumentam o incentivo do país pagar a dívida, as condicionalidades 

assumem um caráter de complementaridade. O resultado corrobora o desenho 

das linhas de crédito do FMI, já que há desenhos que contemplam tanto as 

duas condicionalidades quanto apenas uma delas. 
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ABSTRACT 

 

 

The credit lines granted by the IMF in a liquidity crisis environment differ 

in their conditionalities. In some situations, the resources are borrowed without 

the need of mandatory conditionalities to be met by the borrowers. On the other 

hand, there are cases when the resources are granted only after the country 

fulfill these conditions. This paper aims to build a model which shows the trade-

offs that arise between the conditionalities that IMF imposes to give access of 

the credit lines by the countries. Additionally, the model tries to understand 

when it’s better an immediate assistance or a conditional assistance. 

Conditional loans increase the incentives for fiscal measures that improve the 

country capacity in paying its sovereign debt (because the loans aren’t granted 

if the country doesn’t carry out the measures), but the immediate assistance 

has the advantage in alleviate liquidity costs. The model shows that the 

incentive of the country in paying its sovereign debt is concave on the 

conditionality, meaning that, in extreme cases, the best type of conditionality is 

ex-ante (immediate assistance upon pre-established conditions) or ex-post 

(assistance conditional on the fulfillment of conditionalities). Nonetheless, in 

cases when both the immediate liquidity assistance and conditional assistance 

increase the incentives of payment, the conditionalities take on a 

complementary character. The results corroborate the IMF credit lines designs 

because there are facilities that contemplate both types of conditionalities and 

others that contemplate only one of them. 
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1. Introdução 

 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma instituição extremamente 

importante no cenário econômico global. Além de contar com diversas linhas de 

empréstimo, a instituição provê conselhos de política econômica e assistência 

técnica para governos e bancos centrais, além de realizar pesquisas, estatísticas e 

previsões baseadas em economias e mercados globais e individuais. Uma questão 

interessante envolvendo o FMI é como se dá a relação entre as condicionalidades 

de ajuste que o Fundo impõe aos países tomadores de suas linhas de crédito. 

Resumidamente, temos dois tipos de condicionalidades: ex-ante, que são ajustes 

realizados pelo país antes mesmo de ele precisar tomar o empréstimo do FMI; ex-

post, que são os ajustes feitos após o país pedir a ajuda do Fundo, de modo que o 

empréstimo só é liberado mediante a realização desses ajustes ao longo do tempo. 

Há um grande debate sobre esses dois tipos de condicionalidades e sobre 

qual o melhor desenho para as linhas de crédito oferecidas pelo FMI. De partida, fica 

claro um trade-off entre as condicionalidades ex-ante e as condicionalidades ex-

post: por um lado, o Fundo pode fornecer liquidez imediata, dado o histórico do país, 

diminuindo a dimensão da crise logo no início; por outro lado, o FMI pode fornecer 

liquidez mediante ajustes condicionais, de modo a elevar o incentivo do país a pagar 

as dívidas, evitando que ele pegue o empréstimo e, posteriormente, dê default. 

Dado essas questões e o trade-off entre as condicionalidades, o objetivo 

desse trabalho é construir um modelo teórico simples, que seja capaz de ressaltar 

as diferenças entre as condicionalidades ex-ante e ex-post que o FMI impõe ao 

liberar determinadas linhas de crédito e os trade-offs envolvidos, bem como verificar 

se essas condicionalidades possuem uma relação de complementaridade ou 

substituição. O modelo leva em conta fricções de política econômica e, também, a 

possibilidade de um cenário de crise da dívida do país, permitindo que ele tenha a 

opção de pagar a dívida ou dar default, condicional à ajuda disponível oferecida pelo 

FMI. O modelo procura entender em quais momentos é melhor um auxílio imediato 

do FMI ou um auxílio condicional. 

Como resultado, chega-se à conclusão de que o incentivo do país pagar sua 

dívida soberana é côncavo na condicionalidade. Isso significa que, em casos 

extremos, o melhor tipo de condicionalidade é o ex-ante ou o ex-post. Por exemplo, 
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caso o país não tenha muita necessidade de liquidez imediata, um desenho de 

condicionalidades ex-post permite elevar sua utilidade marginal no período após o 

ajuste, de modo que ele só receba a ajuda do FMI após mudar sua alíquota fiscal. 

No entanto, em casos nos quais tanto uma ajuda de liquidez imediata, quanto o 

empréstimo condicional às mudanças na política fiscal aumentam o incentivo do país 

pagar a dívida, as condicionalidades assumem um caráter de complementaridade. 

Resumidamente, isso implica que o melhor desenho para as condicionalidades, 

nesses casos, envolve tanto um desembolso inicial do empréstimo quanto 

desembolsos condicionais aos ajustes ao longo do tempo. Esse desenho ratifica o 

tipo de política utilizada atualmente pelo FMI, já que a maioria de suas linhas de 

crédito possui esse tipo de desenho. 

 



9 
 

2. Introdução ao tema e motivação do trabalho 

 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi idealizado no final da Segunda 

Guerra Mundial, em julho de 1944, na cidade de Bretton Woods e oficialmente 

constituído no final de 1945. A intenção dos países idealizadores era formar uma 

instituição que visasse controlar e regular o câmbio e os pagamentos internacionais, 

com o intuito de evitar que políticas econômicas desastrosas levassem a uma 

profunda crise econômica de dimensão internacional, como ocorrera na Grande 

Depressão de 1929. Hoje, o FMI possui 188 países membros, cada um com uma 

determinada quota de participação, e seu escopo de atuação aumentou 

significativamente. Além de contar com diversas linhas de empréstimo, a instituição 

provê conselhos de política econômica e assistência técnica para governos e bancos 

centrais, além de realizar pesquisas, estatísticas e previsões baseadas em 

economias e mercados globais e individuais. 

 Sabendo que o FMI exerce um papel central na economia mundial e no 

cenário político, é de suma importância entender como ele atua e, mais do que isso, 

verificar se é possível melhorar seu desempenho em alguma esfera. Apesar de 

existir há mais de 65 anos, não há um consenso sobre o seu papel e sua forma de 

atuação. Somado a isso, as análises econômicas e empíricas são um campo 

relativamente recente de estudo, bem como o desenvolvimento de modelos teóricos 

sobre o FMI. Bird (2007) ressalta que há muitas divergências sobre o papel do FMI, 

já que as opiniões não se baseiam apenas em análises econômicas ou empíricas, 

mas também dependem da visão política (pró ou anti-globalização; partido de 

esquerda ou direita) de quem emite um comentário ou parecer sobre o papel 

desempenhado pelo Fundo. 

Grande parte dos estudos elaborados até agora enfocaram a questão do 

risco moral (Dreher e Vauber, 2004; Conway, 2006; Fischer, 2004; Hayo e Kutan, 

2005; Kamin, 2004), tanto no que se refere ao risco moral dos credores, quanto ao 

dos devedores. A ideia é que os primeiros teriam incentivos a emprestar além de um 

determinado limite sustentável, já que o risco seria diminuído por futuros bailouts do 

FMI. Os segundos, por sua vez, teriam incentivos em não levar a cabo os ajustes 

estruturais necessários, já que teriam a opção de futuros empréstimos, geralmente 

com taxas abaixo das disponíveis no mercado. Apesar disso, as evidências 
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empíricas e os problemas metodológicos não conseguem sustentar, de forma 

absoluta, os indícios de risco moral. 

Outros estudos tentam verificar quando o país se encontra com um 

desajuste estrutural, de forma que necessite de um empréstimo do FMI para 

balancear suas contas. O problema, aqui, é que uma posição insustentável pode 

ocorrer por vários motivos, sendo complicado determinar uma solução geral para o 

problema. Podem ocorrer: um choque externo prolongado; déficit fiscal persistente; 

perda de reservas para sustentar um déficit no balanço de pagamentos; falta de 

acesso ao mercado de capitais, impedindo o equilíbrio das contas via conta de 

capitais; falta de poupança privada e incapacidade de financiar a dívida pública 

internamente; entre outros fatores. 

Para citar mais dois exemplos de estudo envolvendo o FMI, Nooruddin e 

Simmons (2006) e Stone (2008) procuram salientar que a situação política do país 

também influencia no resultado dos programas do FMI. Os primeiros mostram que 

os programas do FMI causam a redução nos gastos sociais, principalmente em 

países mais democráticos. Mais do que isso, as diferenças nos gastos em saúde e 

educação como proporção do PIB praticamente desaparecem ao se comparar 

países democráticos e não democráticos que estão envolvidos em algum programa 

do FMI. O segundo mostra que a proximidade política e econômica com os EUA 

pode resultar em condicionalidades mais brandas nos empréstimos do FMI para 

alguns países. 

Dentre essa diversidade de opções de pesquisa e questões a serem 

respondidas, talvez uma das mais interessantes e importantes seja o estudo das 

condicionalidades que o FMI impõe ao país que deseja tomar um empréstimo. Na 

essência, as condicionalidades podem ter três componentes. Primeiro, as “ações 

prévias”, as quais o país tem que realizar antes de conseguir o empréstimo. 

Segundo, os critérios de desempenho, que são quantificados. Por fim, para ter 

acesso de fato à linha de crédito, o governo assina uma carta de intenções, onde há 

mais alguns critérios qualitativos. 

Collier et al. (1997), Bird (2007) e Dreher (2009) mostram que as 

condicionalidades podem buscar seis objetivos diferentes: 

I. Indução: fazer com que o governo do país tomador do empréstimo tome 

atitudes diferentes do que faria sem ser forçado; 
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II. Seletividade: garantir que a assistência é provida apenas para os países que 

têm um bom ambiente para implantar as políticas necessárias; 

III. Paternalismo: garantir que o dinheiro do empréstimo será usado de forma 

julgada apropriada pelos credores (representados pelos países com maiores 

quotas, basicamente); 

IV. Restrição: fazer com que o governo tenha que agir sob reformas políticas pré 

aprovadas; 

V. Sinalização: prover informações que seriam custosas para os agentes privados 

coletarem e interpretarem; 

VI. Monitoramento: permitir que os progressos nas reformas possam ser 

mensurados. 

Há alguns trabalhos que exploram essas características das 

condicionalidades, tentando evidenciar se, de fato, elas podem servir como um 

mecanismo que beneficie os credores e os devedores, de forma a induzir um ajuste 

estrutural e o equilíbrio das contas dos países que precisaram tomar empréstimos.  

Ressalta-se que o número e os tipos de condicionalidades mudaram ao 

longo do tempo. Os critérios quantitativos aumentaram bastante nos anos 90 se 

comparados aos anos 70. Além disso, somado aos critérios direcionados à 

diminuição da demanda agregada nos países em crise, o número de 

condicionalidades que estava relacionado ao lado da oferta aumentou, mostrando 

que o FMI também passou a agir diretamente na tentativa de resolver problemas de 

longo prazo. Por fim, ressalta-se que já no começo do século XXI a política do 

Fundo foi de tentar simplificar as condicionalidades, de forma a buscar critérios mais 

objetivos e não “ferir” a soberania dos países. Com isso, critérios do desempenho 

estrutural foram abolidos, sendo que as reformas estruturais são cobertas pela 

revisão do desempenho geral dos programas. 

“In recent years, the IMF has become more flexible in the way it engages with 
countries on issues related to structural reform of their economies. The guidelines on 
conditionality were revised in 2002 following an extensive review. In March 2009, the 
IMF further modernized its conditionality framework in the context of a comprehensive 
reform to strengthen its capacity to prevent and resolve crises. The 
revised operational guidance to staff ensures that structural conditions are focused 
and tailored to member countries’ different policies and economic starting points. It 
includes the more systematic use of ex-ante conditionality in the FCL (and the PLL) 
and the more flexible application of traditional conditionality in other facilities. 
Moreover, structural performance criteria requiring formal waivers were abolished, and 
structural reforms are covered by reviews of overall program performance” (I.M.F. 

Retirado de http://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm). 

 

http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.htm
http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.htm
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/012510a.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm
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A tabela abaixo exibe as linhas de empréstimos disponíveis no FMI e suas 

respectivas condicionalidades: 

 

Tabela 1. Linhas de empréstimo do FMI. 

 
Fonte: www.imf.org 

 

Pode-se observar pela tabela que há diversos tipos de facilities. Cada um 

tem suas especificidades, nas quais variam não apenas as condicionalidades, mas 

outras características (não incluídas na tabela) como prazo, montante máximo de 

empréstimo, período de carência, entre outras características. De qualquer modo, as 

exigências do FMI estão relacionadas justamente com as condicionalidades de cada 

facility.  

Existem, contudo, diversos questionamentos sobre qual deve ser as 

dimensões das condicionalidades e em quais aspectos da política econômica elas 

devem ser colocadas como metas de ajustes. Alguns críticos acreditam, inclusive, 

que as condicionalidades não tem eficácia alguma. Dreher (2009) aponta que, 

apesar do contínuo crescimento do número de condicionalidades ao longo do tempo, 

esse crescimento tem sido muito contestado, bem como o próprio conceito das 

condicionalidades. Muitos acreditam que as condicionalidades são ineficientes, pois 

não livram os países de baixa renda da necessidade de empréstimos do FMI. 

Adicionalmente, questiona-se o foco do FMI em ajustes internos e redução da 
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demanda agregada, ao invés de apoio ao desenvolvimento e diminuição dos custos 

sociais nos momentos de crise. 

No que tange ao desenho das condicionalidades, há questões de grande 

relevância que ainda não foram devidamente exploradas pela literatura: quais as 

vantagens e desvantagens das condicionalidades ex-ante e das condicionalidades 

ex-post? Há diferenças qualitativas e quantitativas entre elas? Ou seja, pode haver 

resultados diferentes entre os ajustes efetuados antes de o país conseguir a 

aprovação de uma linha de crédito do FMI e os ajustes efetuados após o país ter 

conseguido a aprovação? Quais são os trade-offs enfrentados pelos devedores e 

pelo FMI? Quais devem ser as pré-qualificações contidas em uma condicionalidade 

ex-ante? A probabilidade de o país dar default diante dessas diferenças temporais 

nas condicionalidades é modificada de que maneira?  

Bird (2007) coloca em pauta essa discussão, afirmando que as evidências 

mostram que parte do problema com as condicionalidades está na incapacidade de 

os países as implementar corretamente. Uma mudança para condicionalidades mais 

ex-ante poderia ajudar a resolver grande parte desse problema e a questão do moral 

hazard. Mas, levada ao extremo, esse tipo de condicionalidade é inconsistente com 

o propósito do Fundo de amortecer os custos de ajustamento.  

Dreher (2009) também aponta a necessidade de se repensar a forma 

estrutural das condicionalidades, ressaltando a importância das condicionalidades 

ex-ante. O autor afirma que condicionalidades desse tipo poderiam aumentar a 

eficácia dos programas do FMI por meio de ajustes contínuos, tornando também a 

punição mais crível em casos de default. Por exemplo, o FMI poderia impor uma 

condição sobre a expansão monetária dos países membros, de modo que, se essa 

expansão ultrapassasse um percentual pré-determinado durante certo período em 

um país, esse país seria excluído da linha de crédito disponível ou teria sua quota 

reduzida. Isso poderia evitar que os países entrassem em situações de crise com 

indicadores macroeconômicos muito ruins, aliviando os ajustes ex-post. 

Apesar de haver uma tendência a crer que as condicionalidades ex-ante 

podem melhorar os resultados dos programas do FMI, também há uma crítica direta 

a esse tipo de desenho. Caso ocorra uma crise, mesmo que não tenha havido um 

cumprimento das condicionalidades ex-ante, a comunidade internacional talvez seja 

tentada a realizar os empréstimos, seja por promessas de reformas que soem 

críveis, seja pelo risco de contágio. As condicionalidades ex-ante também não 
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garantem que o governo de um país que tenha se comportado bem no passado 

utilize o dinheiro de uma linha de crédito do FMI de modo correto no futuro. 

Em suma, os diversos programas do FMI, apresentados na Tabela 1, 

resumem esses trade-offs entre as condicionalidades. Geralmente, eles são uma 

mistura entre prover liquidez imediata (condicional aos ajustes pré-estabelecidos) ou 

prover empréstimos após reestruturações e mudanças que, geralmente, são fiscais. 

Como exemplo de países que utilizam essas linhas de empréstimos, 

podemos citar dois casos: Bósnia Herzegovina e Colômbia. A Bósnia obteve a 

aprovação de um Stand-by Arrangement (SBA) de US$ 511 milhões em setembro 

de 2012, sendo que receberá parcelas desse total mediante o cumprimento de 

condicionalidades impostas pelo FMI. Por outro lado, a Colômbia conseguiu a 

liberação de um Flexible Credit Line (FCL) de US$ 6.2 bilhões em maio de 2011 e 

demonstrou intenção de renovação em maio de 2013. Ao contrário do SBA, O FCL é 

mais restritivo, pois só pode ser aprovado para países em condições 

macroeconômicas razoavelmente boas e com um bom histórico de pagamento de 

dívida. Isso ocorre pois esse empréstimo não prevê desembolsos parciais e 

cumprimento de condicionalidades. O montante fica totalmente à disposição do país 

desde o momento da aprovação. 

Partindo dessas observações, o trabalho intenta compreender melhor a 

dinâmica das condicionalidades. É elaborado um modelo teórico simples que busca 

evidenciar os trade-offs entre a adoção de linhas de crédito com liquidez imediata ou 

linhas de crédito condicional a um ajuste fiscal realizado pelo país tomador do 

empréstimo. A condicionalidade tem o papel de alinhar os incentivos de pagamento 

da dívida pelo devedor. Por sua vez, o empréstimo do FMI dá o incentivo para o país 

fazer os ajustes necessários, como elaborado por Gonçalves e Guimarães (2012). 

De modo geral, o modelo permite ilustrar na teoria como as características das 

condicionalidades (indução, seletividade e restrição, por exemplo) influenciam na 

tomada de decisão ótima do país e, consequentemente, no desenho dos 

empréstimos do FMI. O estudo levanta exemplos de diversos cenários: um cenário 

no qual as condicionalidades ex-ante são mais eficientes para modificar os 

incentivos de pagamento das dívidas (como no Flexible Credit Line Facility), outro no 

qual prevalece as condicionalidades ex-post (como no Stand-by Arrangements) e, 

por fim, um cenário no qual uma ponderação entre liquidez imediata e 

condicionalidade fiscal faz com que o incentivos de pagamento do país tomador de 
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empréstimo seja maximizado (como na Liquidity Line). Com esses exemplos, fica 

ilustrado o objetivo do modelo em entender se há um caráter de complementaridade 

entre os dois tipos de condicionalidades. 
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3. Modelo 

 

 

3.1 Sem o FMI 

 

Considere um governo com dívida  , que queira maximizar a utilidade de um 

agente representativo, dada por: 

 

    ( )                                               (1) 

 

Onde   é o consumo,   é uma função de utilidade estritamente crescente e 

estritamente côncava,   é o gasto do governo e   é a punição associada ao default. 

Caso o país pague toda a dívida    ; caso contrário,    . Em equilíbrio, ou o 

país paga tudo ou não paga e recebe a punição  . Essa punição está associada a 

um custo para o país por dar o default. Esse custo pode representar: um custo de 

queda no comércio internacional, custo reputacional, custo doméstico (advindo de 

problemas financeiros internos) ou custo político. Borensztein e Panizza (2009), 

Panizza, Sturzenegger e Zettelmeyer (2009), English (1996) e Grossman e Van 

Huyck (1988) apresentam estudos que evidenciam esse tipo de custo de default. 

O gasto do governo é financiado através de uma alíquota de imposto   sobre 

o produto  . Um orçamento equilibrado para os consumidores e para o governo 

implica que: 

 

  (   )                                                        (2) 

                                                              (3) 

 

Onde   é o pagamento da dívida do país. Se o país opta por pagar,    . 

Se o país opta por dar default,    . O pagamento deve sair dos cofres do governo, 

da mesma forma que em Cuadra et al. (2010) e Gonçalves e Guimarães (2012). 

Podemos restringir   a esses dois valores pois, com a hipótese da punição, nunca é 

pago apenas a metade. 

Vamos considerar, então, que o produto   do país é uma função da 

realização de investimentos  , que é exógeno no modelo. Devido a um sudden stop, 
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consideramos que o país não consegue tomar crédito privado. Em um caso inicial, 

temos a seguinte situação: 

 

Figura 1. Esquema Temporal sem o FMI. 

 

 

Isso significa que, primeiramente, haverá um investimento   do país. No 

próximo período, o país deverá liquidar alguns projetos ao pagar a dívida   , ao 

passo que o que permaneceu investido terá uma remuneração  . Posteriormente, o 

país deverá escolher sua alíquota de imposto  . Após tomar essa decisão, teremos 

mais um período de liquidação dos projetos, para pagar a dívida   , e mais um 

período de remuneração  . No final, o país deve decidir se paga sua dívida 

soberana    ou se dá o default e toma a punição  . 

Nota-se que as dívidas    e    têm um caráter completamente diferente da 

dívida   . Enquanto podemos pensar em    como sendo a dívida soberana, que está 

sujeita ao default, as demais dívidas representam, nesse modelo, obrigações de 

pagamento das empresas desse país. Desse modo, não há possibilidade de default 

dessas dívidas. A ideia central é que, durante um período de crise, as empresas 

enfrentam uma escassez de crédito e devem abrir mão de alguns projetos para 

pagar suas obrigações.  

O produto dessa economia será dado por: 

 

    [(    )    ]         
                              (4) 

 

Seja  ̂ a alíquota ótima, na ausência de restrições que podem requerer um   

maior para o pagamento da dívida, dada pela condição de otimalidade: 

 

   

  ̂
     ([   ̂]   )                                           (5) 

 

Ou seja, se não há um limite mínimo para o   por conta do pagamento da 

dívida, é ótimo escolher um ponto tal que a utilidade marginal de consumir uma 



18 
 

unidade a mais seja equivalente ao benefício marginal do gasto público (igual a 1 no 

modelo). 

Após o país ter realizado o investimento e ter decidido sua alíquota fiscal, 

bem como as empresas terem liquidado projetos para pagar suas dívidas, o país 

pode enfrentar dois casos possíveis no último período: 

1)  ̂      ; 

2)  ̂      ; 

No primeiro caso, o país terá recursos suficientes para pagar sua dívida 

soberana. Assim, ele deve escolher entre: 

 

     ([   ̂]   )   ̂                 ;                     (6) 

     ([   ̂]   )   ̂                  ;                    (7) 

 

Nessa situação, a escolha entre pagar ou dar default depende apenas da 

comparação entre    e  . Caso se observe que     , o país optará por pagar sua 

dívida, escolhendo (6). Caso     , o país optará por dar o default (7). Nesse último 

caso, não há espaço para que o FMI tente intervir e mudar o incentivo do país, já 

que o próprio país tem recursos para pagar sua dívida. Ele não paga simplesmente 

porque observa que o custo de dar default é menor do que o pagamento. 

No segundo caso, o país não tem recursos para pagar    caso escolha sua 

alíquota ótima. Ele pode, então, dar default ou ajustar sua alíquota para  ̃  
  

   
 e 

pagar a dívida. Nessa situação, a escolha se dará pela comparação entre: 

 

     (      )            ;                         (8) 

     ([   ̂]   )   ̂                  ;                  (9) 

 

Caso        , o país prefere fazer o ajuste e pagar a dívida, mesmo sem 

nenhum incentivo adicional do FMI. Abrindo a expressão, teremos a seguinte regra 

de ajuste: 

 

    (      )   ([   ̂]   )   ̂                         (10) 
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Se (10) é negativa, o país opta por dar o default. Ao contrário do primeiro 

caso, aqui existe a possibilidade da entrada do FMI. Ele poderia fornecer um 

empréstimo com o intuito de mudar o incentivo do país em não pagar a dívida, já 

que isso aliviaria o custo de ajuste da alíquota de imposto e, consequentemente, a 

perda no consumo. Assim, estamos interessados em observar para quais valores de 

   a expressão (10) se torna negativa, de modo que o foco do trabalho se dá sobre 

quando o país terá incentivo em pagar suas dívidas e o FMI. 

O esquema abaixo resume as situações possíveis em uma árvore de 

possibilidades: 

 

Figura 2. Árvore de Possibilidades. 

 

 

3.2 Introduzindo o FMI no modelo 

 

A partir da Figura 2 é possível analisar a situação em que o FMI pode tentar 

alterar o incentivo do país em dar o default. Assim, se o FMI resolve dar uma 

concessão de empréstimo, o esquema de tempo continua o mesmo, porém agora o 

FMI pode emprestar no primeiro, no segundo ou nos dois períodos, como ilustrado 

abaixo: 
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Figura 3. Esquema Temporal com o FMI. 

 

Agora, temos que, em um primeiro momento, além do investimento inicial  , 

o FMI empresta   , onde       e   é o montante emprestado. Depois, o país se 

depara com uma dívida   , tendo que liquidar alguns projetos. Essa primeira parte 

permite representar a necessidade de liquidez imediata que o país enfrenta em 

casos de crise. Do mesmo modo que o esquema temporal anterior, o país deverá, 

então, decidir o nível da sua alíquota de imposto. No entanto, dessa vez, essa 

escolha de alíquota deverá ser necessária não apenas para pagar   , mas também 

para receber a parcela restante do empréstimo do FMI, ou seja, (   ) . Essa 

parcela será condicional ao ajuste, já que nesse momento o FMI já conhece a 

alíquota escolhida pelo país e só emprestará se souber que o país honrará a dívida.. 

Assim, após receber (ou não) a segunda parcela, o país terá, novamente, que pagar 

uma dívida    e liquidar mais projetos. Essa segunda parte representa a 

necessidade de liquidez em um momento no qual o FMI consegue observar as 

ações do país (no caso, ajuste fiscal), permitindo empréstimos condicionais. Por fim, 

no último período, o país deve escolher se paga o montante   e sua dívida    ou se 

dá default, tomando a punição  . Estamos considerando a taxa de juros igual a zero, 

para efeito de simplificação. 

É possível pensar no FMI como fornecendo condições para que as 

empresas não liquidem os investimentos. Os recursos do FMI são emprestados para 

o governo do país, que, por sua vez, maximiza o socialmente ótimo, evitando 

quedas mais bruscas do produto.  

A discussão e os trade-offs entre condicionalidades ex-ante e ex-post serão 

refletidos pelo valor de  . Quanto mais   for próximo de um, maior será o nível de 

condicionalidade ex-ante. Isso reflete o fato de que o país terá disponível um 

montante maior do empréstimo (ou o montante total  , caso    ) antes de ser 

“vistoriado” pelo FMI, já que o Fundo só vai realizar a segunda parte do empréstimo 
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se verificar que o país está cumprindo a condicionalidade, representada no modelo 

por um ajuste fiscal. Por outro lado, quanto mais próximo de zero for  , isso significa 

mais condicionalidade ex-post em relação à primeira parcela. Nesse caso, o FMI 

entende que o país só receberá o empréstimo da segunda parcela caso o país 

obedeça às condicionalidades impostas. No caso do modelo, a condicionalidade é 

representada pelo ajuste da alíquota de imposto  . 

Temos que o produto da economia, caso o país resolva fazer o ajuste fiscal, 

será dado por: 

 

   [(     {(     )  })      {   (   )   }]            (11) 

 

Considerando que      , para efeito de simplificação, e que      e 

    , de forma que   possa variar entre zero e um independentemente dos 

parâmetros, representando mais facilmente os diferentes tipos de condicionalidades, 

o produto será: 

 

       (     )   (   (   ) )                          (12) 

 

Caso o país não faça o ajuste fiscal, ele não irá receber a segunda parcela 

do empréstimo. Dessa forma, o produto será: 

 

       (     )                                            (13) 

 

A partir das funções (12) e (13), já é possível observar o primeiro trade-off 

em relação às condicionalidades. Se o FMI opta por liberar uma grande parcela no 

primeiro momento (  alto), o país terá um alívio mais imediato, diminuindo a perda 

do    do segundo termo do lado direito da igualdade. Por outro lado, terá um alívio 

menor no segundo período de empréstimo, não conseguindo abater tanto a queda a 

um nível   do terceiro termo de (13). Com isso, quanto maior for  , menor a 

diferença entre    e   . 

Para começar a resolver o modelo, vamos adotar o método de indução 

retroativa. Isso quer dizer que vamos observar as decisões dos agentes partindo do 

último período e prosseguindo em direção ao período inicial. No último período, o 
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país deverá decidir se paga a dívida    e o empréstimo   ou dá default, tomando a 

penalidade  .  

O FMI só irá emprestar a segunda parcela se souber que o país vai pagar a 

dívida total no final. Como estamos considerando um cenário de crise, podemos 

supor que: ou o empréstimo é grande o suficiente para permitir que o país escolha a 

alíquota ótima e pague    e  ; ou país precisa ajustar sua alíquota para receber a 

segunda parcela e efetuar o pagamento. Assim, existem duas possibilidades em 

relação ao empréstimo:  

 

1)  Suponha que só com o empréstimo do FMI, o país já tenha incentivo em pagar, 

pois sua alíquota ótima é maior ou igual à alíquota de ajuste (que é igual ao 

pagamento necessário). Seja a alíquota de ajuste  ̃  
    

  
 e a alíquota ótima  ̂  dada 

pela condição de otimalidade: 

 

  ([   ̂  ]  )                                               (14) 

 

Assim, para  ̂   ̃, temos: 

 

     ([   ̂ ]  )    ̂                 ;                 (15) 

     ([   ̂ ]  )    ̂                 ;                     (16) 

 

Ele decide pagar caso        , ou seja, caso       . Portanto, se o 

FMI realizar um empréstimo para o país, sempre dará um montante máximo igual a: 

 

                                                               (17) 

 

Caso     , sempre teremos default, mesmo na situação sem a presença 

do FMI. 

Por construção: 

 

                                                               (18) 
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Pois       , sempre. Dessa forma, não temos   (  )   . 

2)  Agora, suponha que  ̂   ̃. Nesse caso, o país sabe que receberá apenas    se 

não realizar o ajuste. Assim, sua alíquota ótima muda para  ̂  , dada por: 

 

  ([   ̂   ]  )                                                    (19) 

 

Considerando que estamos em um cenário de crise em que  ̂         , o país 

pode escolher entre: 

 

     (       )         ;                                         (20) 

     ([   ̂  ]  )   ̂                  ;                    (21) 

 

Assim, teremos a seguinte função de incentivo: 

 

                                                                  (22) 

 

Abrindo (21), temos: 

 

    (       )   ([   ̂  ]  )   ̂                            (23) 

 

Esse segundo caso é o mais interessante, pois há possibilidade de default. 

Desse modo, existem níveis de    para os quais (23) é negativa.  

O interesse principal é verificar qual a relação que   mantém com   , de 

forma a verificar como a provisão de liquidez sem condicionalidade ou com 

condicionalidade influenciam na função de incentivo. Apesar de interessar para o 

modelo apenas se    é negativo ou positivo, é possível entender como se comporta 

  , de modo que isso pode ser entendido como quão grande precisa ser   para evitar 

o default. Como os incentivos para o país dar default dependem positivamente de   , 

temos também uma ideia de quão grande deve ser    para termos uma situação de 

default. 

Tomando a derivada de    com relação a  , temos: 

 

   

  
   (       )

   

  
    ([   ̂  ]  ) 

 [   ̂  ]  

  
  

 ( ̂    )

  
       (24) 
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Utilizando (19), temos que: 

 

   

  
   (       )

   

  
 

   

  
                                     (25) 

 

Se o FMI prover mais liquidez ex-ante (  aumenta), aumentamos a utilidade 

marginal se o ajuste fiscal é realizado, que é representado pelo primeiro termo. No 

entanto, também aumentamos a utilidade marginal caso o país não tenha realizado 

o ajuste, representado pelo segundo termo. Portanto, para entendermos qual o 

efeito de   sobre   , precisamos verificar qual termo da expressão é dominante. 

Como: 

 

   

  
   (   )                                                  (26) 

   

  
                                                           (27) 

 

Temos que: 

 

   

  
   (       )  (   )                                   (28) 

 

De início, sabemos que   (       )   , pois, se não fosse, o imposto 

ótimo seria dado por uma solução interior. Isso quer dizer que o país iria preferir 

escolher    ̂  , não gerando um problema de incentivo de ajuste fiscal. Nesse 

caso, ou o país pagaria sua dívida de qualquer forma ou o FMI emprestaria sem 

necessidade de condicionalidades.  

Assim, dado   (       )   , temos um trade-off: um aumento em   tem 

um impacto positivo nos recursos que o país recebe no primeiro período, pagando 

ou não a dívida, mas tem um impacto negativo no segundo período apenas se o 

país faz o ajuste para pagar a dívida, já que se não fizer o ajuste, não receberá nada 

de qualquer modo. Por outro lado, o país que paga a dívida tem uma utilidade 

marginal maior (visto que   (       )   ). Em suma, temos um efeito ambíguo. 

Conclui-se que a relação entre    e   é que, ao aumentarmos  , também 

aumentamos o incentivo de o país pagar sua dívida por meio de uma redução de 
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prejuízo causado pela crise de liquidez. Sem o auxílio do FMI, a queda no produto 

seria muito alta, forçando o país a taxar mais para conseguir pagar a dívida, um 

custo de ajuste que talvez ele não quisesse incorrer. Esse efeito não será tão 

importante quando a queda do produto não for muito alta (se   já for alto, por 

exemplo). 

 

Proposição: A segunda derivada de    com relação à   é dada por: 

 

    

    (  (   ))
 
   (       )                              (29) 

 

Ressalta-se que, se o país for pagar a dívida do FMI com certeza, só faz 

sentido dar algo ex-post se     , já que, caso isso não aconteça, é melhor para o 

FMI emprestar tudo ex-ante, visto que isso evitaria custos de liquidação maiores. 

Mais interessante é observar que, apesar de poder haver um trade-off entre o FMI 

querer reduzir de imediato o custo de liquidação ou prover mais incentivos para o 

país pagar ao emprestar após observar o ajuste fiscal, isso não é uma regra. O 

efeito, em geral, é ambíguo. É possível ocorrer tanto casos em que o FMI prefere 

emprestar tudo no segundo período, de modo a melhorar o incentivo de pagamento 

do país, quanto casos em que empresta tudo no primeiro momento, já que o alívio 

dos custos de liquidação mais do que compensarão incentivos mediante ajuste 

fiscal. 

As outras estáticas comparativas permitem observar a variação de    em 

relação a um incremento marginal dos parâmetros, coeteris paribus: 

 

   

  
 [  (       )   ]                                            (30) 

   

  
 [  (       )(    )   ]  (          )                  (31) 

   

   
 [  (       )   ](   )                                    (32) 

   

   
 [  (       )   ](  )                                        (33) 

   

  
   (       )(  

        )                               (34) 

   

  
                                                         (35) 
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As equações (30), (31), (34) e (35) nos mostra que o incentivo em pagar a 

dívida aumenta com uma elevação marginal de  ,  ,   e  . Por outro lado, um 

aumento nas dívidas    e    leva a uma diminuição do incentivo. 
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4. Exemplos de cenários utilizando a função de utilidade log. 

 

 

Para verificarmos alguns exemplos numéricos, vamos utilizar a função 

logarítmica.  

Vamos verificar apenas exemplos para o caso em que  ̂    
 

  
  ̃  

    

   

. Nesse caso, o país sabe que receberá apenas    se não realizar o ajuste. 

Assim, sua alíquota ótima muda para  ̂     
 

  
. Dessa forma, o país pode 

escolher entre: 

 

      (   ̃)     (  )   ̃                                     (35) 

      (   ̂  )     (  )   ̂                                        (36) 

                                                          (37) 

 

Observa-se que, além da condição  ̂   ̃, impomos também que o produto 

deve ser sempre positivo e que as alíquotas ótimas e de ajuste estejam sempre 

entre 0 e 1. 

 

4.1 Ex-ante melhor do que ex-post. 

Parâmetros: I=2.88 ; R=2 ; a=0.08 ; d1=1.4563 ; d2=1.4813 ; gama=3 ; ds = 

2 a 2.7 ; 



28 
 

Gráfico 1. Ex-ante melhor que ex-post. 

 

As linhas horizontais do gráfico representam os casos em que o país não 

paga a dívida (não dependem de   ) e as demais os casos em que o país paga, 

dado o nível do  . O gráfico mostra que a condicionalidade ex-ante aumenta a região 

de incentivo a pagar a dívida soberana em relação tanto à condicionalidade ex-post 

quanto ao caso sem o FMI. Também é interessante observar que, ao se comparar o 

caso ex-post com o sem FMI, ambos possuem o mesmo nível de utilidade em não 

pagar (linha tracejada verde sobreposta à tracejada azul). Dessa forma, a 

condicionalidade ex-post melhora o incentivo ao modificar somente a utilidade em 

pagar a dívida. Por sua vez, a condicionalidade ex-ante aumenta tanto a utilidade 

em pagar quanto a utilidade em não pagar. Mesmo assim, o aumento da utilidade 

em pagar mais do que compensa o aumento da utilidade em não pagar, elevando o 

incentivo. 
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Gráfico 2. Diferença entre alíq. de ajuste e alíq. ótima. Sem FMI e Com FMI. 

 

Esse gráfico mostra que, para todo o intervalo da dívida, a diferença entre a 

alíquota de ajuste e a alíquota ótima é positiva para os casos sem o FMI e com o 

FMI. Dessa forma, garante-se que, para esses parâmetros, estamos no caso em que 

 ̂   ̃ e o FMI tem condições de influenciar no incentivo do país. 

 

4.2 Ex-post melhor do que ex-ante. 

Parâmetros: I=3 ; R=1.6 ; a=0.1 ; d1=0.9; d2=1.4; gama=3 ; ds = 2 a 2.8;  
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Gráfico 3. Ex-post melhor do que ex-ante. 

 

Nesse exemplo, a condicionalidade ex-ante aumenta a região de incentivo 

em relação ao caso sem o FMI. No entanto, dessa vez, a condicionalidade ex-post é 

melhor ainda. Em relação ao exemplo anterior, o único parâmetro que foi modificado 

foi o declínio de   . A ideia central é que, agora, o primeiro período, embora tenha 

um investimento com remuneração de   , perdeu importância em relação ao 

segundo período. A condicionalidade ex-post, então, obriga com que o país realiza o 

ajuste para que ele receba a segunda parcela. 
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Gráfico 4. Diferença entre alíq. de ajuste e alíq. ótima. Sem FMI e Com FMI (2). 

 

 

Nesse exemplo, o intervalo de interesse para o caso em que queremos 

analisar se encontra acima de       .  

 

4.3 Ex-post igual ao ex-ante. 

Parâmetros: I=3 ; R=1.6 ; a=0.1 ; d1=0.997; d2=1.4; gama=3 ; ds = 2 a 2.8;  
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Gráfico 5. Ex-post igual ao ex-ante.

 

Tanto a condicionalidade ex-ante quanto a ex-post definem uma região de 

incentivo até         . 
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Gráfico 6. Diferença entre alíq. de ajuste e alíq. ótima. Sem FMI e Com FMI (3). 

 

 

Vamos incluir o caso em que      . Percebe-se que a região de incentivo 

aumenta nesse caso. Enquanto as condicionalidades ex-ante e ex-post fazem o país 

não dar default até uma dívida de         , no caso intermediário o país aumenta 

essa região até         . Verificando para        e       , a dívida limítrofe foi 

          e          , respectivamente. 

 

Tabela 2. Condicionalidades e dívida no caso ex-ante e ex-post iguais. 

Ex-ante e ex-post iguais 

Post (   )          

Peq (      )           

Med (     )          

Alto (      )           

Ante (   )          
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Gráfico 7. Ex-post igual ao ex-ante com condicionalidade intermediária ótima. 

 

As tabelas abaixo resumem como uma variação nos parâmetros (partindo do 

caso de condicionalidades ex-ante e ex-post iguais) altera a condicionalidade ótima, 

sendo possível observar se a condicionalidade ótima se movimenta na direção ex-

post ou ex-ante. Em suma, as tabelas resumem as estáticas comparativas com um 

exemplo numérico. 

 

Tabela 3. Variando a = 0.15. 

       

Post (   )          

Peq (      )           

Med (     )           

Alto (      )           

Ante (   )          

 

Tabela 4. Variando R = 1.7 e ds até 2.9. 

      

Post (   )          (      ) 
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Peq (      )           (      ) 

Med (     )           

Alto (      )           

Ante (   )           

 

Tabela 5. Variando Gama = 3.5. 

      

Post (   )            

Peq (      )           

Med (     )          

Alto (      )          

Ante (   )           

 

Tabela 6. Variando d2 = 1.45. 

        

Post (   )           

Peq (      )           

Med (     )           

Alto (      )           

Ante (   )           

 

Tabela 7. Variando I = 3.1. 

      

Post (   )          

Peq (      )           

Med (     )          

Alto (      )          

Ante (   )          

 

Tabela 8. Variando d1 = 1. 

     

Post (   )           

Peq (      )           
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Med (     )           

Alto (      )           

Ante (   )           
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5. Considerações Finais 

 

 

O trabalho elucidou, por meio de um modelo teórico, como se dá a relação 

entre as condicionalidades ex-ante e ex-post nas linhas de empréstimo do FMI. 

Pode-se observar que as condicionalidades mantém uma relação de 

complementaridade entre si. Isso mostra que o desenho temporal dessas 

condicionalidades, presentes nos facilities atualmente disponíveis para contratação 

no FMI, refletem, de fato, essa relação entre elas.  

De modo geral, os trade-offs do modelo refletem a escolha do FMI entre dar 

liquidez imediata em um momento de crise (mediante condições que o país 

conseguiu atingir no passado) ou prover liquidez após um ajuste fiscal. No primeiro 

caso, temos um alívio imediato, evitando a queda do produto. O benefício marginal 

do auxílio imediato é decrescente no incentivo, de forma que um pouco de auxílio 

alivia bastante o problema de liquidez do país, mas essa importância cai conforme 

aumenta o nível desse auxílio. O segundo caso força o país a se ajustar para 

receber o empréstimo, porém, sem esse auxílio condicional, talvez fosse muito 

custoso para o país taxar as pessoas e conseguir arrecadar fundos necessários para 

o pagamento da dívida. Entre essas duas opções, é possível fazer um empréstimo 

que tenha tanto uma parcela imediata, quanto uma parcela após o ajuste. Mais do 

que isso, é possível que essa mistura seja a escolha ótima para o FMI aumentar o 

incentivo do país em pagar a dívida. O modelo aqui apresentado serve, então, para 

sustentar uma política de empréstimos com condicionalidades ex-ante e ex-post 

para países que estão em uma situação de crise de dívida e que precisam recorrer 

ao FMI para aliviar o ajuste fiscal, alterando o incentivo em pagar a dívida soberana 

e não dar default. 

Por fim, é necessário ressaltar que o modelo tem implicações para trabalhos 

empíricos. Em termos de política do FMI, fica aberto para análise e discussão 

quando e para quais países vale a pena se utilizar um tipo de linha de empréstimo 

com mais liquidez imediata, com mais condicionalidades ou com uma mistura dos 

dois. 
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