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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar se as reservas podem ser usadas para reduzir efeito 

de choques nos termos de troca sobre o câmbio no Brasil. Para isso, foram feitas expansões no 

modelo de análise proposto Aizeman e Riera-Critchon (2008) para a realidade brasileira. A 

análise feita utilizou dados brasileiros trimestrais de 1972 até 2015. Os resultados sugerem 

que o aumento de reservas é capaz de mitigar o efeito de choques positivos dos termos de 

troca no câmbio e na balança comercial. 

 

Palavras-chave: Câmbio, Termos de troca,  Reservas internacionais.  
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ABSTRACT 

This paper analyzes if international reserves can reduce the effects of terms of trade shocks 

over the Exchange rate in Brazil. For this matter, an expansion of the model proposed by 

Aizeman e Riera-Critchon (2008) was developed for the Brazilian reality. The paper uses 

quartely data from 1972 to 2015. The results shows evidence that the active managment of 

international reservas can smooth the effect of terms of trade shocks over the Exchange rate 

and current account. 

Key words: Exchange rate, Terms of Trade, International Reserves. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As reservas internacionais configuram um tema de macroeconomia que com frequência vem à 

tona nos debates. As reservas internacionais consistem em meios de pagamentos disponíveis 

para uma nação. A origem desta por sua vez são superávits na balança de pagamentos. 

A presença constante do tópico das reservas internacionais nos debates macroeconômicos se 

justifica porque, por diversas vezes, a mudança da conjuntura econômica tornou necessária a 

concepção de diferentes abordagens .Tais mudanças de concepção trouxeram consequências 

relevantes para a economia em nível global, tais como o fim do acordo de Bretton Woods, o 

fim dos regimes de câmbio fixo, e as diversas crises de balanças de pagamento em diferentes 

países.  

No Brasil, a história não foi diferente. No intervalo de menos de dez anos, houve momentos 

bem distintos no que concerne às reservas internacionais do País. No primeiro momento, em 

1997, o país queimava suas reservas para manter o câmbio fixo, o que culminou em seu 

esgotamento e na adoção de um regime de câmbio livre.  

No segundo momento, em contrapartida, com a melhora dos termos de troca, o País passou a 

acumular reservas, de tal forma que, segundo diversos autores
i
, o acúmulo tornou-se 

excessivo, conforme será detalhado adiante. E uma das consequências primordiais associadas 

ao acúmulo excessivo de reservas é a geração de custos à sociedade. 

O acúmulo excessivo de reservas não é algo restrito ao Brasil. A maioria dos países 

emergentes que passou por crises de balança de pagamentos no passado adotou a mesma 

medida de contenção, qual seja, o acúmulo de reservas internacionais. Note-se que esses 

países estão constantemente sujeitos a choques nos termos de troca. 

Os termos de troca podem ser definidos como a relação entre os preços das exportações e 

importações de um país.  Desta forma, uma melhora dos termos de troca de um país significa 

que este pode importar mais bens exportando menos em contrapartida.   

Acerca destes dois temas levantados anteriormente, o trabalho preliminar de Aizeman e 

Riera-Critchon (2008)  se propôs a analisar a relação dos choques dos termos de troca e as 

reservas cambiais, e verificou que países emergentes podem se valer da utilização das 
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reservas cambiais para amenizar o efeito desses choques no câmbio. Apesar dessa constatação 

para vários países emergentes, os autores não conseguiram chegar a uma conclusão para o 

Brasil, uma vez que o modelo de análise não foi eficiente para a realidade brasileira.  

O objetivo deste trabalho é estender a análise iniciada por Aizeman e Riera-Critchon (2008) 

para o caso brasileiro. Reduzindo-se o objeto do presente trabalho a apenas um 

questionamento, a pergunta a ser respondida é a seguinte: podem as reservas cambiais ser 

utilizadas para anular ou amenizar a volatilidade do câmbio real gerada por choques nos 

termos de troca no Brasil? 

Para responder o questionamento referido,  foi necessário expandir  análise em painel 

proposta em Aizeman e Riera-Critchon (2008) para um VECM. Os resultados mostraram que 

a administração ativa das reservas é capaz de neutralizar efeitos de choques nos termos de 

troca sobre o câmbio real. 

Este trabalho está divido em quatro partes. Na primeira parte será apresentada a literatura 

sobre reservas cambiais, termos de troca, e câmbio. Na segunda parte será introduzida a 

metodologia adotada pelo presente estudo, expondo-se a análise de Aizeman e Riera-Critchon 

(2008), além das extensões propostas por este trabalho para a realidade brasileira. Na terceira 

parte serão apresentados os resultados obtidos, por meio da aplicação da metodologia para 

responder à pergunta de pesquisa. Por fim, serão apresentadas as conclusões e as últimas 

considerações.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Reservas internacionais 

O nível ótimo de reservas de uma economia é um tema recorrente na agenda macroeconômica 

desde há muito tempo, tendo se tornado objeto de diversos debates já na década de 60. Na 

época, a administração das reservas era feita a partir de uma regra de bolso simples, que 

ditava que o nível de reservas deveria ser igual a quatro meses de importação. Apesar de 

simples, isso se mostrava de certa forma eficaz, dada a simplicidade do mercado internacional 

da época.  

Uma das primeiras abordagens acadêmica em Heller (1966). Neste trabalho, o autor inovou 

ao condensar diferentes fatores econômicos para determinar um nível de reservas 

internacionais adequado. No modelo, as reservas tem como principal objetivo financiar 

déficits temporários na balança de pagamentos. Assim, a quantidade ótima de reservas deve 

ser determinada levando em conta: (1) o custo de ajuste externo; (2) o custo de oportunidade 

das reservas, dado pela diferença entre o retorno social e os juros externos; e (3) a 

probabilidade de um desbalanceamento externo. O modelo final acaba por ser simples e com 

variáveis de difícil estimação, o que significa que não resolve o problema de forma prática. 

Apesar disso, esta literatura foi bem sucedida ao iniciar o debate acerca da definição das 

reservas ótimas, já que outros trabalhos o sucederam acrescentando mais técnicas 

econométricas.  

O fim do acordo de Bretton Woods e adoção de regimes de câmbio flutuante levaram a novos 

estudos acerca das reservas. Isso porque, apesar de regimes flutuantes não demandarem 

reservas, o nível delas não foi reduzido significativamente como Frenkel e Jovanovic (1980) 

observaram. Segundos os autores, existia então outro fator que influí na demanda por reservas 

internacionais  de uma nação. 

Para entender o motivo de o nível das reservas não ter sido significativamente reduzido, a 

despeito de os regimes flutuantes não demandarem reservas, Calvo e Reinhart (2000) 

analisaram 39 países ao longo de trinta anos. A conclusão foi de que, apesar de tais países 

apresentarem regimes cambiais livres ou semi-livres, o comportamento das moedas ainda se 

assemelha ao de regimes fixos. Neste caso, a razão era mercantilista. Sob essa ótica, o 

acúmulo de reservas tinha como objetivo impedir ou retardar a apreciação cambial, com o 

intuito de promover as exportações e o crescimento econômico. 
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Com as diversas crises das balanças de pagamento na década de 90, países emergentes 

passaram a perceber que não era possível depender totalmente do FMI para momentos de 

instabilidade, a despeito de ser este o pensamento comum da época Feldstein (1999). A partir 

de então, foi observado um aumento exponencial das reservas em países emergentes. 

Aizenman e Marion (2003), por exemplo, observaram que a função de demanda por reservas 

nos países asiáticos sofreu alteração significativa após a crise devido a motivação 

precaucionaria.  

A motivação precaucionária foi citada inicialmente em Ben-Bassat e Gottlieb (1992). Os 

autores assumem que as reservas têm o papel de prevenir calote da dívida externa em meio a 

um desbalanceamento do mercado externo. Assim, quanto maior a reserva, menor a chance de 

calote. Contudo, os autores reconhecem que a manutenção das reservas implicam em custos 

dados pelo diferencial de juros. Desta forma, levando esses dois fatores em conta, os autores 

estimam uma função de perda da autoridade monetária, de forma que a quantidade ótima de 

reserva é dada por sua minimização. Esta metodologia foi aplicada para o Brasil em 

Cavalcanti e Vonbun (2008), para o período entre 1999 e 2007. Os autores observaram que 

parte da acumulação observada pode ser explicada pelos benefícios trazidos pelas reservas. 

Todavia, os autores entendem que ao final da década tal fenômeno passa a ser excessivo, pois: 

“Tendo em vista que o tamanho do custo de default necessário para 

justificar os níveis correntes de reservas parece pouco realista, pois 

equivaleria à combinação dos efeitos de uma crise cambial e de uma 

crise bancária(...)conclui-se que, à luz do modelo, ainda que a 

política de acumulação de reservas observada entre 2006 e 2007 

possa ser considerada acertada com base em alguns dos cenários 

descritos, já estaria na “hora de parar de comprar”, ou mesmo de 

vender parte das reservas, sob pena de gerar perdas sociais 

crescentes para o País.” Cavalcanti e Vonbun (2008) 

Qualquer que seja o motivo, o acúmulo de reservas representa um grande custo para países 

emergentes. Isso porque, existe um custo de oportunidade no diferencial de juros desses 

países com os juros dos países em que suas reservas são remuneradas. À luz deste problema, 

muitos autores, como visto acima, sugeriram modelos que estimam o nível ótimos de 

reservas, de acordo tanto com a ótica mercantilista quanto com a motivação precaucionária.  

No meio dessa discussão acerca da administração das reservas internacionais, o estudo de 
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Aizeman e Riera-Critchon (2008) propõe uma abordagem alternativa, porém não menos 

interessante, especialmente para países emergentes. O autor propõe a utilização de reservas 

internacionais a fim de amenizar os efeitos de choques no termos de troca sobre a taxa de 

câmbio real de uma economia.  

A modelagem consiste em uma regressão linear, cuja variável exógena é a taxa de câmbio real 

e as exógenas são interações entre grau de abertura comercial, termos de troca e reservas 

internacionais. A partir disso, os autores concluíram que a administração das reservas é capaz 

de mitigar choques nos termos de troca apenas em países emergentes cujas exportações sejam 

compostas principalmente por commodities. Apesar disso, o efeito não parece efetivo para o 

Brasil, tendo em vista que os coeficientes apresentaram valor próximo a zero mesmo o país 

apresentando as condições previamente citadas, o que faz o autor sugerir uma investigação 

mais aprofundada. 

O mesmo tema é explorado novamente em Aizeman, Edwards, Riera-Critchon (2012). Neste 

caso, os autores começam estimando a taxa de câmbio real de equilíbrio para o longo prazo. 

Esta, por sua vez, torna-se variável exógena de um modelo linear com correção de erro, cujas 

variáveis endógenas são choques nos termos de troca e reservas estrangeiras. Aplicando esse 

modelo a países da América Latina, os autores concluíram que: (i) a administração ativa das 

reservas é capaz de reduzir o impacto de choques de termos de troca; (ii) o aumento marginal 

das reservas pode ser tão eficaz quanto um regime de câmbio fixo na redução da volatilidade 

dos termos de troca; e (iii) a administração das reservas pode ser considerada uma alternativa 

a outras políticas monetárias e também fiscais em países mais fechados, com altos níveis de 

endividamento.  Apesar disto, mais uma vez, o modelo  de análise não se mostrou eficiente 

para o caso brasileiro.  

2.2. Câmbio Real e Crescimento 

Na vasta literatura sobre câmbio, por exemplo em Baxter e Stockman (1989) ou Flood e Rose 

(1995), foi demonstrado que o regime cambial não influencia no crescimento. Em outras 

palavras, a volatilidade e o nível de câmbio não são variáveis significativas para a 

determinação do crescimento. Contudo, o trabalho de Aghion, Bachetta e Rogoff (2006) 

levantou um ponto interessante ao mostrar que tais variáveis são significativas quando se trata 

de um país em desenvolvimento. Segundo os autores, esses países apresentam mercados de 
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crédito pequenos, de forma que em momentos de volatilidade, a liquidez de crédito passa a 

ser um problema, interferindo diretamente na atividade. 

O efeito da volatilidade do câmbio nos fluxos comerciais é vasto, porém não há consenso a 

esse respeito. O argumento levantado inicialmente em Ethier (1973) é o de que, em face das 

incertezas de como o câmbio afetaria receitas das empresas, e estas tenderiam a reduzir o 

volume negociado. Outros estudos, como Baron (1976), rebateram esse efeito pela existência 

de mercados de hedge cambial. Todos esses trabalhos tiveram como objeto de análise o efeito 

de curto prazo. Contudo, Perée e Steinherr (1989) estudaram o efeito da volatilidade sobre os 

fluxos comerciais para o médio prazo, e observaram que existe um relação negativa entre 

estas variáveis, isto é, quanto maior a volatilidade, menor o fluxo comercial internacional. De 

qualquer forma, apesar da vasta literatura existente sobre o tema, é raro encontrar estudos com 

foco em mercados emergentes, em que outros fatores podem potencializar esta relação, como 

por exemplo, mercado de hedges menores e instabilidade política.  

O trabalho de Blachard et al  (2016) buscou responder se os fluxos de capitais deve ser 

contidos. Isso porque, segundo os autores, ao contrário da teoria, a apreciação cambial nos 

países em desenvolvimento leva ao crescimento da atividade. Além disso, o aumento de juros 

tende a aumentar o fluxo de capital, repetindo o processo anterior. Desta forma, utilizando um 

modelo DSGE com dois países, os autores mostraram que intervenções no câmbio podem ser 

utilizadas para amenizar esse ciclo.  

2.3. Termos de troca 

Como visto, os termos de troca nada mais é do que a relação entre o valor das importações e 

exportações. Baxter e Kouparitsas (2000) mostra que a volatilidade dos termos de troca para 

países emergentes chega a ser equivalente ao dobro em relação países mais desenvolvidos. 

Isso porque, segundo os autores, as economias de países emergentes são fortemente 

dependentes de commodities, cujos preços são mais voláteis em comparação a outros bens 

manufaturados.Nesse sentido, Kose (2002) concluiu que a volatilidade dos termos de troca é 

responsável por quase metade da variação observada no PIB de países emergentes. Não 

bastasse isso, Edward (2010) mostrou que os países da América Latina são aqueles com maior 

exposição a choque dos termos de troca, visto que a grande dependência de exportação de 

commodities.   
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O estudo de Blattman, Hwang e Williamson (2007) buscou compreender o impacto do 

aumento e da volatilidade dos termos de troca no crescimento dos países. Os autores 

observaram que países que possuíam especialização na exportação de commodities não 

apresentaram o mesmo padrão de baixo crescimento, o que poderia se esperar uma vez que a 

exportação especializada de commodities é tida como uma das causas do baixo nível de 

desenvolvimento.  

A justificativa para tanto, segundo os autores, é a de que a volatilidade nos termos de troca 

tem papel fundamental no crescimento, devido a uma relação negativa entre tais variáveis. 

Países com um desvio padrão a mais de volatilidade cresceram em média meio por cento a 

menos. Um dos canais observados para este efeito segundo observado pelos autores são os 

fluxos de capitais. Isso porque um desvio padrão a mais de volatilidade resulta em dois terços 

a menos em fluxo de capital estrangeiro. A explicação para tal fato é dada por Eichengreen 

(1996), que argumenta que choques de preços diminuem a atratividade de investimento na 

ótica dos estrangeiros, uma vez que reduz a previsibilidade.  
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3. Metodologia 

Nesta seção será apresentada a metodologia do presente trabalho. Essencialmente, será 

utilizado o modelo de análise proposto por Aizeman e Riera-Critchon (2008) com adaptações. 

Basicamente, o modelo busca verificar se mudanças nas reservas internacionais conseguem 

afetar o câmbio real de forma a neutralizar choques nos termos de troca. 

O capítulo é divido em seis partes, sendo que cada uma delas encontra-se detalhada na 

sequência. Na primeira parte são apresentados os dados que serão utilizados para análise Na 

segunda parte, as variáveis do modelo são apresentadas. Na terceira parte, o modelo base 

deste estudo é detalhado.  Na quarta parte, são evidenciadas as relações de cointegração entre 

as variáveis utilizadas para definição do modelo. Na quinta parte, a especificação do modelo é 

apresentada. Na sexta parte, por fim, o algoritmo de seleção de modelos - qual seja, o 

Autometrics –  é explicado. 

3.1. Dados 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é modelar a utilização das reservas a fim de 

atenuar choques dos termos de troca no câmbio real, foram utilizados no modelo diversos 

dados brasileiros. Dentre tais dados, podemos enumerar: câmbio real, reservas, termos de 

troca, balança comercial, PIB, importações e exportações. Todos os dados são trimestrais e as 

séries tem início em 1972 e término ao final de 2015. Desta forma, este trabalho terá como 

base de estudo 147 períodos, superior portanto aos 25 utilizados na análise de Aizeman e 

Crichton (2006), a qual inspirou o presente estudo. 

Neste trabalho, as bases foram coletadas de diversas fonte oficiais. Para os termo de troca e 

net foreign assets, foi utilizado o banco de dados World Development Indicators do Banco 

Mundial. Isso porque está era a única base que compreendia o maior período possível. Os 

dados para o câmbio real foram encontrados nessa mesma base, e estão no formato 

internacional, onde o aumento representa uma apreciação cambial. Já os dados acerca das 

reservas cambiais, balança comercial, importações e exportações tem como fonte o Banco 

Central do Brasil. Por fim, o PIB foi obtido no banco de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 
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3.2. Variáveis 

Em posse dos dados acima referidos, algumas manipulações foram realizadas com o objetivo 

de criar as variáveis do modelo. Seguindo a metodologia proposta por Aizeman e Riera-

Critchon (2008), as reservas foram definidas como: 

 

1) 𝐿𝑁_𝑅𝐸𝑆 = ln(1 +
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑃𝐼𝐵
) 

Os autores também sugerem a utilização de uma variável referente ao grau de abertura (TO) 

do país. Essa variável é definida de acordo com a fórmula abaixo: 

2) 𝑇𝑂 = 𝑙𝑛(
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎ç𝑜𝑒𝑠+𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎ç𝑜𝑒𝑠

2∗𝑃𝐼𝐵
) 

A taxa de câmbio real (REER) e os termos de troca (TOT) foram utilizados na forma 

logarítmica, LN_REER e LN_TOT, respectivamente. As variáveis de balança comercial e net 

foreign assets foram utilizadas como percentual do PIB e nomeadas respectivamente de 

TB_PIB e NFA_PIB. Além disso, como utilizado pelo autor, foram introduzidas as interações 

entre TO e TOT, TO e RES, TOT e RES, e a combinação das três juntas. 

3.3. Modelo Inicial 

Como já antecipado, metodologia a ser aplicada no presente trabalho baseou-se naquela 

empreendida por Aizeman e Riera-Critchon (2008). Naquele caso, a regressão abaixo foi 

utilizada como ponto de partida:  

 

3) 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑇𝑂 ∗ TOT)𝑖 + 𝛼2(𝑇𝑂 ∗ TOT ∗ 𝑅𝐸𝑆)𝑖 + 𝜀𝑖 

É interessante observar que, no caso de um choque nos termos de troca (TOT), temos que: 

4) 
𝑑(𝑅𝐸𝐸𝑅)

𝑑(𝑇𝑂𝑇)
= 𝛼1𝑇𝑂 +𝛼2(𝑇𝑂 ∗ 𝑅𝐸𝑆) 

Logo, como por definição TO>0, quanto maior abertura da economia, maior será a influência 

de um choque nos termos de troca na taxa de câmbio real, o que está de acordo com a lógica 
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econômica. Por outro lado, caso α2< 0, o aumento/redução das reservas internacionais  poderá 

atuar de forma a amenizar o efeito dos termos de troca. 

No trabalho de Aizeman e Riera-Critchon (2008), o modelo apresentou resultados 

satisfatórios para diversos países, incluindo alguns da América Latina, no sentido de que 

Mudanças nas reservas eram capazes de neutralizar o efeito de choques dos termos de troca 

no câmbio. Contudo, os resultados obtidos para o Brasil não foram satisfatórios. Em primeiro 

lugar porque α2 não era significativo. Em segundo lugar, porque α1 apresentou sinal negativo, 

o que contraria a lógica econômica. Em vista disso, buscou-se nesse trabalho expandir a 

metodologia utilizada por Aizeman e Riera-Critchon (2008), a fim de controlar as variáveis 

omitidas e verificar, com isso, a relação das reservas com os termos de troca. 

3.4. Cointegração 

Em vista do exposto anteriormente, foi necessário analisar a existência de vetores de 

correlação entre todas as variáveis, com o objetivo de identificar relações estruturais entre as 

variáveis. A matriz abaixo apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 1 - Matriz de Cointegração 

 

A cointegração foi observada apenas entre a taxa de câmbio real, NFA_PIB e balança 

comercial, o que reforça a ideia de canais de transmissão. Com relação às demais variáveis, 

observa-se a que TO apresentou relação muito fraca de cointegração com NFA_PIB e 

TB_PIB LN_REER LN_RES LN_TOT NFA_PIB TO TOT TOT_RES TOT_TO

TOT_TO_

RES

TB_PIB

LN_REER
1

LN_RES
0 0

LN_TOT
0 0 0

NFA_PIB
1 1 0 0

TO
1 0 0 0 1

TOT
0 0 0 0 0 0

TOT_RES
0 0 0 0 0 0 0

TOT_TO
0 0 0 0 1 0 0 0

TOT_TO_

RES
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TB_PIB. Assim, essas relações foram ignoradas na definição do modelo, como variáveis 

endógenas apenas NFA_PIB, TB_PIB e REER. 

3.5. Especificação do Modelo e Outliers 

Após a verificação dos vetores de cointegração entre as variáveis, foi possível estabelecer a 

especificação do modelo a ser utilizado na análise. Optou-se por um modelo linear com 

correção de erros (VECM), uma vez que esse tipo de modelo permite modelar relações 

estruturais. O modelo encontra-se representado abaixo: 

5) ∆𝑌𝑡 = 𝐴0 + Π∆𝑌𝑡−1 +𝐴1∆𝑌𝑡−1 + 𝐴2∆𝑋𝑡 + 𝜙 +𝜖𝑡 

 

Na qual: 

6) ∆𝑌𝑡 = [
∆𝐿𝑁_𝑅𝐸𝐸𝑅
∆𝑁𝐹𝐴_𝑃𝐼𝐵
∆𝑇𝐵_𝑃𝐼𝐵

] 

 

7) ∆𝑋𝑡 = [

∆𝐿𝑁_𝑅𝐸𝑆
∆𝑇𝑂𝑇_𝑅𝐸𝑆
∆𝑇𝑂𝑇_𝑇𝑂

…

] 

 

8) 𝛱 = 𝛼𝛽′ 

Além disso, Π é a matriz de longo prazo, e 𝜙é o vetor com dummies para controle de outliers 

e quebras de série. 

3.6. Autometrics 

Com todas as variáveis em mãos e já definida a especificação do modelo, faz-se necessário 

definir as variáveis regressoras que irão compor o vetor 𝑋𝑡. Para isto, foi utilizado o algoritmo 

Autometrics. 
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Algoritmos de seleção automática de modelos são relativamente recentes na bibliografia 

econométrica. Esse tipo de algoritmo teve como pioneiros Hoover e Perez (1999), os quais 

foram seguidos por Henrdry e Krolzig (2005). A inspiração trazida por tais estudos anteriores 

levou Doornik (2007) a apresentar o Autometrics, que atualmente é considerado o algoritmo 

mais utilizado para determinação de modelos econométricos.   

O ponto de partida do Autometrics é o universo de modelos possíveis a partir das 𝐾  do 

modelo incial. A partir daí o algoritmo busca chegar a um modelo reduzido. Contudo, existem 

2𝑘 de modelos no universo, e a análise individual de cada um deles é computacionalmente 

muito custosa quando k é grande. Por isso, o algoritmo utiliza estratégias para aumentar sua 

eficiência, que podem ser exemplificadas utilizando a figura abaixo. 

 

 

Figura 1 - Árvore Autometrics 

Fonte: Doornik (2007) 

 

 
 
O algoritmo organiza as variáveis em forma de nós que juntos formam uma árvore de decisão. 

A partir daí, ele busca testar um nó de cada vez. Quando um destes nós é rejeitado, todos os 

nós subsequentes são ignorados, reduzindo a necessidade computacional. Ao final deste 

processo, o algoritmo realizará todos os testes no modelo final. Caso estes não sejam bem 
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sucedidos, será testado o nó anterior a este. Tal processo é repetido até encontrar um modelo 

adequado, que em último caso poderá ser o inicial.  

 O software Ox Metrics permite uma configuração vasta acerca dos parâmetros do 

Autometrics. No trabalho, optou-se por uma grau de confiança de 1% devido ao grande 

numero de variáveis. Além disso, o método utilizado foi o standard blocks.  
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4. Resultados 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com o modelo previamente proposto. 

Esta seção é divida em 4 partes: a primeira delas apresenta as variáveis e comportamento do 

modelo; a segunda mostra os resultados do modelo para taxa de câmbio real (LN_REER); a 

terceira variável apresenta os resultados para NFA_PIB; e a quarta mostra os resultados para 

balança comercial (TB_PIB). 

4.1. Modelo Finalista 

As variáveis selecionadas pelo Autometrics foram: DLN_RES, DTO_2, DTOT_RES, e 

DTOT_TO. Se comparado a Aizeman e Riera-Critchon (2008), as variáveis se distinguem 

pelo fato das reservas aparecerem isoladas e na interação com termos de troca, apenas.  

Além destas variáveis, foram selecionadas também outras para controle de outliers e quebras 

da série. Os métodos de detecção de outliers foram: Impulse indicator saturation (I) ,  

Differenced Impulse indicator saturation (DI) , e Step Indicator Saturation + Impulse 

indicator saturation (SI). Abaixo, estão listados os períodos e os eventos respectivos:  

 SI:1982(4) e SI:1983(1) – Maxidesvalorização do cruzeiro 

 SI:1986(2) e SI:1986(4) – Disparada da inflação no plano cruzado 

 DI:1990(1) DI:1990(4) – Plano Collor I 

 SI:1998(4) e SI:1999(1) – Desvalorização do Real 

 SI:2002(2) – Eleição presidencial de Luís Inácio Lula da Silva  

 SI:2008(2), I:2008(3) e SI:2008(4) – Crise do Subprime  

 I:2010(4) – Boom dos emergentes 

 I:2011(3) – Crise do teto da divida americana 

 I:2015(1) – Segundo mandato de Dilma Rousseff 

É importante ressaltar que foram feitas diversas tentativas de combinação entre essas dummies 

a fim de reduzir o numero de variáveis no modelo. Contudo, todas essas tentativas levaram a 

instabilidade do modelo. Desta forma, optou-se por utilizar todas essas variáveis.  

Com relação ao comportamento do modelo, o 𝑅2 observado foi de 0.63172. Além disso os 

resíduos apresentaram p-valores de .028 e .0406 nos teste de normalidade e RESET, 

rejeitando-se a 5% a não normalidade e linearidade destes.   
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4.2. Resultados para Câmbio Real 

Tabela 2 - Equação para Câmbio Real (DLN_REER) 

URF equation for: DLN_REER 

 

Coefficient Std.Error t-value t-prob 

CSeasonal_1 0,0292 0,0139 2,1000 0,0376 

DLN_RES -20,4784 8,4100 -2,4300 0,0163 

DTO_2 -0,5889 0,6123 -0,9620 0,3381 

DTOT_RES 4,4553 1,9150 2,3300 0,0217 

DTOT_TO -0,3855 0,1398 -2,7600 0,0067 

S1:1982(4) 0,1988 0,0663 3,0000 0,0033 

S1:1983(1) -0,1446 0,0682 -2,1200 0,0361 

S1:1986(2) -0,0428 0,0504 -0,8500 0,3969 

S1:1986(4) 0,0306 0,0490 0,6240 0,5338 

S1:1994(3) -0,0325 0,0217 -1,5000 0,1373 

S1:1998(4) 0,3332 0,0670 4,9700 0,0000 

S1:1999(1) -0,3405 0,0687 -4,9600 0,0000 

S1:2002(2) 0,0212 0,0273 0,7750 0,4400 

S1:2008(2) 0,2030 0,0691 2,9400 0,0040 

S1:2008(4) -0,2413 0,0683 -3,5300 0,0006 

DI:1990(1) 0,1605 0,0464 3,4600 0,0008 

DI:1990(4) -0,1986 0,0453 -4,3800 0,0000 

DI:2015(1) -0,0331 0,0465 -0,7130 0,4772 

I:2010(4) 0,0181 0,0664 0,2720 0,7860 

I:2015(3) -0,1749 0,0659 -2,6500 0,0090 

I:2008(3) 0,1919 0,0941 2,0400 0,0435 

I:2011(3) -0,0570 0,0671 -0,8490 0,3975 

Constant 0,6581 0,1971 3,3400 0,0011 

CIa_1 -0,0269 0,0070 -3,8200 0,0002 

CIb_1 0,0020 0,0072 0,2770 0,7820 
Notas: DLN_RES = Primeira diferença para LN_RES (Equação 1) ; DTO_2 =  

Trade Openness (1
a
 diferença, 2 lags) ; DTOT_RES = LN_RES * Termos de Troca 

(1
a
 diferença); DTOT_TO = Termos de Troca * Trade Openness; Variáveis SI, DI, I 

são Outliers; Cia e CIb são os vetores de cointegração 

 

A tabela acima apresenta os resultados do modelo para a taxa de câmbio real (LN_REER). 

Observa-se que LN_RES é relevante, e que seu coeficiente é negativo, o que é compatível 

com a lógica econômica, já que o aumento de reservas leva à desvalorização cambial. Ao 

mesmo tempo, DTOT_RES também é relevante e tem coeficiente positivo, já que o aumento 

dos termos de troca leva à valorização cambial. Esse efeito, porém, pode ser reduzido a 

depender do grau de abertura da economia, já que a variável DTOT_TO é relevante e 

apresenta coeficiente negativo. 

Apesar de não apresentar as mesmas interações que as observadas em Aizeman e Riera-

Critchon (2008), o modelo apresentou o mesmo comportamento. Neste caso, as reservas são 
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capazes de amenizar e neutralizar os efeitos de choque dos termos de troca na taxa de câmbio 

real. 

4.3. Resultados para NFA_PIB 

Tabela 3 - Equação para Net  Foreign Assets (NFA_PIB) 

URF equation: DNFA_PIB 

 

Coefficient Std.Error t-value t-prob 

CSeasonal_1 0,0267 0,0051 5,2200 0,0000 

DLN_RES 0,2083 3,1040 0,0671 0,9466 

DTO_2 -0,5000 0,2259 -2,2100 0,0288 

DTOT_RES -0,3928 0,7068 -0,5560 0,5794 

DTOT_TO -0,1988 0,0516 -3,8600 0,0002 

S1:1982(4) 0,1083 0,0245 4,4300 0,0000 

S1:1983(1) -0,1404 0,0252 -5,5800 0,0000 

S1:1986(2) 0,0285 0,0186 1,5300 0,1277 

S1:1986(4) -0,0320 0,0181 -1,7700 0,0790 

S1:1994(3) 0,0223 0,0080 2,7800 0,0064 

S1:1998(4) 0,1302 0,0247 5,2700 0,0000 

S1:1999(1) -0,1272 0,0253 -5,0200 0,0000 

S1:2002(2) -0,0184 0,0101 -1,8300 0,0699 

S1:2008(2) -0,0447 0,0255 -1,7500 0,0820 

S1:2008(4) 0,0676 0,0252 2,6800 0,0083 

DI:1990(1) 0,0662 0,0171 3,8600 0,0002 

DI:1990(4) 0,0370 0,0167 2,2100 0,0288 

DI:2015(1) 0,0579 0,0172 3,3700 0,0010 

I:2010(4) -0,0800 0,0245 -3,2600 0,0014 

I:2015(3) 0,1471 0,0243 6,0500 0,0000 

I:2008(3) 0,0787 0,0347 2,2700 0,0251 

I:2011(3) 0,1047 0,0248 4,2300 0,0000 

Constant -0,1045 0,0727 -1,4400 0,1531 

CIa_1    0,0066 0,0026 2,5500 0,0121 

CIb_1  0,0027 0,0026 1,0100 0,3131 
Notas: DLN_RES = Primeira diferença para LN_RES (Equação 1); DTO_2 =  Trade 

Openness (1
a
 diferença, 2 lags) ; DTOT_RES = LN_RES * Termos de Troca (1

a
 

diferença); DTOT_TO = Termos de Troca * Trade Openness; Variáveis SI, DI, I são 

Outliers; Cia e CIb são os vetores de cointegração 

 

Para a equação de net foreign assets, apenas as variáveis termos de troca e grau de abertura 

comercial foram relevantes. Além disso, ambas apresentam uma relação inversa, isto é, 

quanto mais alto os termos de troca e a abertura, menor o net foreign assets. Assim, os 

resultados estão de acordo com a lógica econômica.   



 27 

 

4.4. Resultados para Balança de Pagamentos 

Tabela 4 - Equação para Balança Comercial (DTB_PIB) 

URF equation for: DTB_PIB 

 

Coefficient Std.Error t-value t-prob 

CSeasonal_1 0,0073 0,0016 4,4500 0,0000 

DLN_RES 3,6945 0,9902 3,7300 0,0003 

DTO_2 -0,2959 0,0721 -4,1000 0,0001 

DTOT_RES -0,7882 0,2255 -3,5000 0,0007 

DTOT_TO 0,0790 0,0165 4,8000 0,0000 

S1:1982(4) -0,0051 0,0078 -0,6510 0,5162 

S1:1983(1) 0,0014 0,0080 0,1740 0,8625 

S1:1986(2) 0,0310 0,0059 5,2200 0,0000 

S1:1986(4) -0,0373 0,0058 -6,4600 0,0000 

S1:1994(3) 0,0051 0,0026 2,0000 0,0477 

S1:1998(4) 0,0062 0,0079 0,7830 0,4349 

S1:1999(1) 0,0100 0,0081 1,2400 0,2182 

S1:2002(2) -0,0129 0,0032 -4,0200 0,0001 

S1:2008(2) -0,0136 0,0081 -1,6700 0,0967 

S1:2008(4) 0,0152 0,0080 1,8900 0,0605 

DI:1990(1) -0,0085 0,0055 -1,5500 0,1243 

DI:1990(4) -0,0123 0,0053 -2,3100 0,0224 

DI:2015(1) -0,0113 0,0055 -2,0700 0,0405 

I:2010(4) 0,0145 0,0078 1,8600 0,0653 

I:2015(3) 0,0038 0,0078 0,4840 0,6291 

I:2008(3) -0,0190 0,0111 -1,7200 0,0886 

I:2011(3) 0,0020 0,0079 0,2500 0,8030 

Constant 0,0483 0,0232 2,0800 0,0394 

CIa_1 0,0028 0,0008 3,3600 0,0011 

CIb_1 0,0058 0,0008 6,8600 0,0000 
Notas: DLN_RES = Primeira diferença para LN_RES (Equação 1)  ; DTO_2 =  

Trade Openness (1
a
 diferença, 2 lags) ; DTOT_RES = LN_RES * Termos de Troca 

(1
a
 diferença); DTOT_TO = Termos de Troca * Trade Openness; Variáveis SI, DI, I 

são Outliers; Cia e CIb são os vetores de cointegração 

 

Com relação a balança comercial, todas as variáveis foram relevantes. A variável DLN_RES 

apresentou coeficiente positivo, o que pode ser relacionado a uma desvalorização econômica. 

A análise dos coeficientes de DTOT_RES e DTOT_TO sugere que a melhora nos termos de 

troca resulta em prejuízo a balança comercial, como esperado, podendo ser amenizada com 

uma abertura maior da economia ao setor externo. Assim, devido aos sinais opostos. pode-se 

concluir que as reservas podem ser usadas para amenizar choque dos termos de troca na 

balança comercial.   
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5. Conclusão 

Esse trabalho tinha como analisar se as reservas podiam ser usadas a fim de reduzir ou mitigar 

o efeito no câmbio de choques nos termos de troca no Brasil. Para isso, foi feita uma 

expansão do modelo de análise proposto por Aizeman e Riera-Critchon (2008), utilizando 

uma amostra com dados trimestrais de 1972 até final de 2015. 

Os resultados obtidos sugerem que é sim possível mitigar os efeitos no câmbio dos choques 

nos termos de troca através da administração ativa das reservas, uma vez que essas variáveis 

foram significativas e com coeficientes opostos.  Além disso, os mesmos resultados foram 

obtidos quando analisado para a balança comercial. Tal constatação é importante uma vez que 

existe uma relação estrutural entre e câmbio e balança comercial, o que reforça ainda mais os 

resultados do trabalho. 

Apesar dos resultados, a análise proposta neste trabalho pode ser aprofundada futuramente. A 

modelagem de câmbio é complexa, uma vez que existem muitas variáveis que pode 

influenciar nos resultados. Assim, a análise pode ser estendida adicionando mais variáveis. 

Uma delas, por exemplo, é a percepção de risco, que afeta diretamente o fluxo financeiro. 
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7. Anexos 

 
Figura 2 - Gráfico Abertura (TO) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 3 - Gráfico Taxa de Câmbio Real em log (LN_REER) 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 4 - Gráfico Reserva em log (LN_RES) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 5 - Gráfico Termos de Troca em log (LN_TOT) 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 6 - Gráfico Net Foreign Assets (NFA_PIB) 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 7 - Gráfico Balança Comercial (TB_PIB) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

                                                        
 


