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Introdução
No início da década de 1980, em meio à crise da dívida externa, o governo adotou a
estratégia de reduzir o nível de atividade econômica, através de medidas de política fiscal e
monetária, para diminuir o volume de importações e o crescente déficit na conta corrente.
Entre os economistas do governo havia o consenso de que o Brasil havia acumulado
excessivo estoque de dívida externa, e que os déficits em transações correntes deveriam ser
reduzidos. Como resultado das medidas, as taxas de juros internas aumentaram para níveis
muito altos e o Brasil entrou em fase de recessão, com o produto interno bruto decrescendo
em termos reais 1,6% em 1981.
Blanchard (1983), questionou a validade do pressuposto de que o estoque de dívida externa
era excessivo. A perspectiva de que o produto interno bruto cresceria a altas taxas no futuro
e as elevadas taxas de retorno sobre investimentos no Brasil sugeriam, segundo ele, a
possibilidade de sustentação da dívida externa e dos déficits em conta corrente, do ponto de
vista de solvência no longo prazo.
Para ter respostas quantitativas, Blanchard simulou o modelo de Ramsey aplicado para uma
economia aberta, com agente representativo e horizonte infinito. Os resultados encontrados
confirmaram que o estoque de dívida externa do Brasil e os déficits em conta corrente eram
compatíveis com a capacidade de pagamento do país. Sendo assim, os déficits em conta
corrente que a economia vinha apresentando poderiam ser mantidos, pois, no longo prazo,
haveria uma situação de solvência.
Neste início de século, quase vinte anos depois, o Brasil encontra-se em um novo cicIo de
endividamento externo, com características um pouco diferentes do cicIo que o precedeu. A
situação econômica também é bastante distinta daquela observada no começo da década de
1980. No entanto, verifica-se nos últimos anos um crescente aumento no passivo externo
líquido, que é o total da dívida externa líquida de reservas mais os investimentos ~
estrangeiros (diretos e de portfólio) no país menos os investimentos brasileiros no exterior.
O aumento da razão entre passivo externo líquido e PIE nos remete à mesma pergunta do
passado: até que ponto a acumulação de dívida externa é compatível com a capacidade de '/
pagamento do Brasil?

o

objetivo deste trabalho é responder esta questão, fazendo uma simulação do mesmo

modelo macroeconômico utilizado por Blanchard em 1983, com alterações na função custo
de instalação do capital e nos demais parâmetros utilizados, e verificando também de que
forma possíveis mudanças no cenário interno e externo que impliquem em alterações nos
parâmetros do modelo, como taxa de juros, taxa de depreciação do capital e participação do
capital na produção, alteram os resultados encontrados.
A questão do endividamento externo do Brasil nos anos 90 tem estimulado estudos e '\.(
simulações de vários autores. Castro et aI. (1998) salientam que o problema adquiriu maior
importância a partir da implementação do Plano Real, em 1994, sobretudo por conta do
longo período de sobrevalorização cambial, em parte responsável pela sucessão de déficits
em conta-corrente observados desde então, que implicaram em aumentos ininterruptos na
razão passivo externo líquidolPIB. A preocupação dos autores era saber se o passivo
externo líquido da economia estava ou não numa trajetória explosiva, dada a longa
seqüência de déficits em conta-corrente verificados e a previsão de que tais déficits
perdurariam ainda por um longo tempo. Para simularem a trajetória dos futuros déficits em
conta-corrente e, conseqüentemente, os níveis futuros do passivo externo líquido, os autores
utilizaram as elasticidades de curto e longo prazo das importações e das exportações, em
relação à taxa de crescimento do PIB, à taxa de crescimento do comércio mundial e às
variações na taxa de câmbio real (estimadas por Castro e Cavalcanti (1997)), com
diferentes hipóteses sobre a taxa de desvalorização cambial e sobre a taxa de crescimento
do PIB. Os resultados

encontrados

nas simulações não apontaram para trajetórias

explosivas de endividamento, e confirmaram que a política de desvalorização cambial de
então seria suficiente para, no médio prazo e sem a necessidade de reduções nos níveis de
atividade econômica,

reequilibrar as contas externas. Apesar disso, os autores fazem a

ressalva de que o aumento do endividamento externo poderia gerar dúvidas em relação à
capacidade de solvência no longo prazo, e que isto poderia dificultar a obtenção de
financiamentos futuros para os déficits em conta corrente.
Maka (1997), diante do mesmo cenário de persistentes déficits na conta corrente, faz a
aplicação para o Brasil do trabalho original de Cohen (1985), calculando um índice de
sustentabilidade

dos déficits em conta-corrente.

Partindo da derivação

da restrição

orçamentária intertemporal de uma economia com horizonte infinito, que estabelece que a
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dívida externa de um país deve ser no máximo igual ao valor presente das transferências
reais futuras da economia ao exterior, o autor calcula um índice que representa a parcela
mínima do superávit na balança comercial de bens e serviços a não-fatores que deve ser
destinada ao pagamento dos encargos do passivo externo líquido, de modo a fazer com que
a utilização de poupança externa pelo Brasil seja compatível com uma condição de
solvência no longo prazo. De acordo com o autor, a utilização desse índice de solvência
como referência na realização de pagamentos externos implicaria no atendimento da
condição de transversalidade e manteria, portanto, os níveis de consumo e investimento
dentro dos limites da restrição intertemporal da economia. Sob diferentes hipóteses acerca
da taxa de crescimento do PIB e da taxa de remuneração do passivo externo líquido, o autor
encontra índices de sustentabilidade dos déficits em conta-corrente entre 1,43% e 1,83% do
PIB, que implicam, por sua vez, em cenários onde as razões passivo externo líquidolPIB,
no estado estacionário, variam entre 36% e 46%. Estes números indicam que o Brasil, à
época, deveria reverter o quadro de déficits na balança comercial para garantir, no longo
prazo, uma condição de solvência para o passivo externo líquido.
Outro argumento é o desenvolvido por Ponta (1996), que, assim como Maka (1997), deriva
a condição de sustentabilidade da dívida externa, que requer que o valor presente dos
superávits da balança comercial e de serviços a não fatores seja igual ao estoque inicial da
dívida externa líquida. Para testar a hipótese de sustentabilidade para o crescimento da
dívida externa, a autora faz uma análise de co-integração entre os superávits em conta
corrente do balanço de pagamentos, líquidos dos serviços de fatores, e o estoque da dívida
externa líquida, utilizando

dados trimestrais

do período

1970-1992.

Os resultados

encontrados, ao contrário dos resultados de Castro et aI. (1998), indicaram que a dívida
externa não seria sustentável, mesmo tendo em consideração, na análise, os dados dos
superávits comerciais sem precedentes que foram observados a partir de 1983. A autora
justifica os resultados fazendo a interessante observação de que, como a geração de
superávits comerciais é feita às custas de cortes no dispêndio agregado, existe um efeito
recessivo no curto prazo e um efeito na capacidade instalada de produção no longo prazo,
que podem comprometer a taxa de crescimento econômico do país e anular, no longo prazo,
os ganhos dos superávits comerciais. Ao final do trabalho, há um alerta de que a
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manutenção dos sucessivos déficits em conta-corrente pode conduzir o país a uma situação
muito semelhante àquela que antecedeu a crise de 1982.
Alguns autores salientam, além dos fatores puramente econômicos, a importância de fatores
estruturais e políticos na análise da sustentabilidade dos déficits em conta-corrente. Razin
& Milezzi-Ferreti

(1996), argumentam

que a condição de solvência

intertemporal,

encontrada sempre que uma nação atende aos limites de sua restrição orçamentária
intertemporal, nem sempre é adequada para avaliar a sustentabilidade dos desequilíbrios na
conta-corrente, sendo importante também a verificação da propensão a pagar dos devedores
e a propensão a emprestar dos credores, que pode variar de acordo com a observância ou
não de fatores estruturais, políticos e econômicos numa economia. Baseados em fatos
estilizados que ocorreram em países altamente endividados, como Austrália, Chile, Irlanda,
Israel, Coréia e México, os autores apontam para a influência desses fatores na
determinação da capacidade de sustentação dos déficits em conta corrente. Como fatores
estruturais, os níveis de investimento na formação de capital, a proporção do investimento
direto estrangeiro no passivo externo líquido e o grau de abertura da economia são, de
acordo com os autores, aqueles que mais diretamente podem fortalecer a capacidade futura
da economia de fazer transferências

reais para o exterior. Como fatores políticos e

econômicos, os autores citam o grau de instabilidade política e política cambial e monetária
como os mais relevantes.
Neste trabalho, como ressaltado anteriormente, analisaremos a questão da sustentabilidade
do passivo externo líquido através da simulação de uma versão do modelo de Ramsey para
uma economia aberta, que, exceção feita ao trabalho de Blanchard (1983), tem sido pouco
explorado nos estudos sobre o endividamento externo brasileiro, mesmo em se tratando da
versão de um modelo considerado um dos building blocks da teoria macroeconômica.
Como veremos, a simulação do modelo gera precisamente as respostas buscadas pelos
demais autores, pois permite compararmos uma trajetória ótima de endividamento, que
culmina com um nível máximo de passivo externo líquido compatível com a capacidade de
solvência no longo prazo, com as trajetórias reais observadas dessa variável na economia
brasileira.
Além disso, a obtenção de trajetórias ótimas de consumo e investimento é útil como
instrumento para a tomada de decisões de política macroeconômica.

De acordo com
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Schwartsman (1999), cujo trabalho foi publicado quando havia, praticamente, um consenso
acerca da sobrevalorização da taxa de câmbio no Brasil, a trajetória ótima do superávit
comercial, que em nosso trabalho aparece como um subproduto da simulação que fizemos
do modelo de Ramsey para uma economia aberta, pode ser também útil na estimação da
desvalorização real requerida da taxa de câmbio, numa abordagem que também considera a
questão da sustentabilidade

dos déficits em conta corrente. O autor, partindo de uma

identidade contábil, deriva a condição de sustentação dos déficits em conta corrente, pela
qual o valor presente dos superávits comerciais futuros deve ser pelo menos igual ao valor
do passivo externo líquido da economia. No entanto, como é ressaltado pelo autor, esta
condição não serve de guia comportamental para o planejador central, uma vez que existem
infinitas trajetórias de superávits comerciais futuros que respeitam a condição acima. Sendo
assim, Schwartsman sugere a utilização de uma trajetória ótima para os superávits (déficits)
comerciais futuros para, juntamente com as elasticidades de longo prazo estimadas por
Pastore et al. (1997), estimar uma trajetória ótima para as desvalorizações requeridas na
taxa de câmbio. No entanto, como o autor, à época, não dispunha de resultados sobre
trajetórias ótimas, teve de recorrer a uma simplificação analítica, estimando um nível de
superávit comercial constante, não ótimo, mas que apenas atendesse à condição de
sustentação dos déficits em conta corrente, para, a partir desse resultado e dos déficits na
balança comercial que o Brasil apresentava na ocasião, estimar a desvalorização necessária
na taxa de câmbio para que a economia voltasse a uma condição de solvência no longo
prazo.
Este trabalho, portanto, à luz do exercício de Schwartsman (1999), e com a ajuda das
elasticidades de longo prazo estimadas por Pastore et al. (1997), traz resultados que
também podem ser utilizados na estimação de uma trajetória ótima de desvalorização
cambial, mesmo não sendo esse seu objetivo principal.
A resolução da versão para economia aberta do modelo de Ramsey inclui a análise de um
sistema não-linear de equações diferenciais ordinárias de duas dimensões cujas variáveis
são o capital e a razão entre o valor de mercado do capital e seu custo de reposição, o q de
Tobin. Como a obtenção de respostas quantitativas desta versão do modelo de Ramsey
exige o conhecimento da trajetória convergente dessas variáveis em direção ao estado
estacionário, parte do trabalho foi dedicado, uma vez caracterizado o equilíbrio de sela, à
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busca da própria trajetória estável do capital e do q de Tobin. Neste aspecto, apresentamos
uma metodologia muito utilizada em estudos de sistemas dinâmicos para a captura de
trajetórias estáveis, mas que, até onde sabemos, não foi ainda aproveitada em trabalhos de
economia. O cerne da metodologia está na aplicação do Teorema da Variedade Estável e do
Lambda Lema. Como poderá ser verificado, a utilização desse procedimento com base nos
teoremas permite encontrarmos resultados mais exatos e confiáveis em relação àqueles que
vêm sendo encontrados com procedimentos alternativos.
No capítulo 1, a seguir, teremos uma breve história do endividamento externo brasileiro,
começando pelo endividamento da década de setenta. O capítulo 2, que é o capítulo central
deste trabalho, se inicia com a resolução do modelo de Ramsey aplicado para economia
aberta, com as formas específicas das funções, para em seguida apresentar uma análise
qualitativa do ponto de equilíbrio do sistema dinâmico derivado do modelo e os valores das
variáveis do modelo no estado estacionário. O capítulo 3 apresenta e ilustra a metodologia
utilizada para a aproximação feita da trajetória convergente. Finalmente, no capítulo 4
apresentamos os valores dos parâmetros utilizados na simulação numérica, os resultados
encontrados nas simulações e fazemos a conclusão.
Temos ainda, ao final, três apêndices. O apêndice A traz as rotinas da simulação numérica,
o apêndice B traz a trajetória completa das variáveis do modelo para dois conjuntos
diferentes de parâmetros e o apêndice C os resultados da simulação feita por Blanchard.
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Capítulo 1 - História Recente do Endividamento Externo Brasileiro
Neste capítulo faremos uma breve recapitulação da história recente do endividamento
externo brasileiro, desde o período que pode ser considerado como o segundo ciclo de
endividamento",

durante as décadas de 1970 e 1980, até os dias de hoje. Para organizar a

exposição, dividimos as recentes experiências brasileiras com endividamento externo em
dois períodos, de acordo com a forma geral das relações entre a economia e os mercados
financeiros internacionais,

tratando de ressaltar, em cada período, as características

principais do processo de endividamento externo.

1.1 - O Ciclo de Endividamento Externo das Décadas de 1970 e 1980

As origens deste ciclo de endividamento remontam à década de 1960, quando a balança de
pagamentos norte-americana apresentou crescentes déficits, ocasionados pela necessidade
de financiamento dos esforços de guerra e pela saída de capitais para investimentos nos
países da Europa. O resultado de tais déficits foi um grande aumento no volume de dólares
circulando fora das fronteiras americanas. Na década seguinte este excesso de liquidez
internacional foi reforçado com o aumento nos preços internacionais do petróleo, em 1973,
que causou grande aumento no volume de recursos disponíveis para investimentos dos
países árabes, levando a uma grande expansão dos mercados de capitais. Esta expansão
permitiu o retomo do Brasil e de diversos países em desenvolvimento ao crédito externo.
Diferente do primeiro ciclo, em que o endividamento se deu no mercado de capitais, através
de títulos de renda fixa do governo central e províncias, junto a uma miríade de investidores
individuais, os credores do segundo ciclo do endividamento externo foram bancos privados
internacionais:

os chamados

"money center banks" (bancos com larga experiência

internacional, como Citybank, Chase Manhattan Bank e Chemical Bank), que concentraram
a maior parte das operações, bancos americanos de atuação regional (Bank of Boston, por
exemplo), e bancos asiáticos e árabes. No caso brasileiro, os novos devedores eram o
governo central, os governos estaduais, as empresas estatais federais e estaduais, os bancos
comerciais (privados e oficiais) e as empresas privadas.
I

,

O primeiro ciclo de endividamento ocorreu entre os primeiros anos do Império e o infcio do século XX.
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I

o

ativo principal deste ciclo é formado por empréstimos bancários, e não mais títulos. A

negociação dos ativos deixa de ser pública para tomar-se particular, sendo os bancos agora
não mais intermediários, mas detentores de posição. Novos tipos de risco surgiram com a
nova onda de endividamento: o risco de mercado e o risco sistêmico. A origem deste último
está no fato de que, como boa parte dos ativos dos grandes bancos era formada por
empréstimos para os países em desenvolvimento, dificuldades para o recebimento dos
empréstimos poderiam comprometer a saúde financeira das instituições, e, dependendo do
porte destas, ameaçar o sistema financeiro como um todo (Moura, 1998).
Para avaliarmos a dimensão do endividamento neste ciclo, apresentamos a tabela 1, com a
evolução da dívida externa brasileira, dos investimentos diretos estrangeiros e das taxas de
juros praticadas, de 1973 a 1985 :

Tabela I - Dívida Externa Brasileira e Estoque de Investimento Direto Estrangeiro - 1973-1985 (milhões de US$)
Dívida

Taxa Média

Externa
líquida

1973

Investimento

Passivo

Passivo

de Juros

Direto

Externo

Externo

(%)

Estrangeiro

Líquido

Líquido / PlB

6.156

8.3

4.578

10.734

0.13

1974

11.897

8.4

6.026

17.923

0.17

1975

17.131

8.7

7.303

24.434

0.19

1976

19.441

9.3

9.004

28.445

0.18

1977

24.781

8.5

11.228

36.009

0.20

1978

31.616

8.5

13.740

45.356

0.22

1979

40.215

10.4

15.963

56.178

0.25

1980

46.934

13.4

17.479

64.413

0.26

1981

53.904

17.0

19.246

73.150

0.27

21.1 75

87.379

0.32

Ano

1982

66.204

17.1

1983

76.756

12.4

22.301

99.057

0.48

1984

79.096

12.9

22.843

101.939

0.48

1985

84.249

11.4

25.664

109.913

0.48

Fonte: Barbosa e la Cal (1987) e Banco Central do Brasil.

Pelos dados da tabela, podemos verificar que a dívida externa líquida de reservas brasileira
cresceu cerca de 14 vezes em 13 anos. A taxa de juros média de 1973 a 1978 esteve em
8,5%. A partir de 1979 a taxa média de juros começa a aumentar, alcançando um valor
máximo de 17,1% em 1982 e declinando para 11,4 % em 1985. O passivo externo líquido
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em relação ao PIE, que cresceu moderadamente durante a década de 1970, passa de 0,25
em 1979 para 0,48 em 1983, sobretudo por conta do aumento da dívida externa.
As razões por trás do aumento da dívida externa nesse período são bastante conhecidas. Em
1974, quando ocorreu o primeiro choque do petróleo, o governo fez a opção de continuar
sustentando altas taxas de crescimento econômico, através de metas de longo prazo, e
postergar os ajustes necessários para o equilíbrio das contas externas. Os investimentos
previstos no 2.° Plano Nacional de Desenvolvimento (TI PND) , como está descrito nas
bases do plano, tinham o objetivo de, à época, "reorientar a oferta de bens e serviços, de
modo a superar as dificuldades na balança de pagamentos enfrentadas pelo país'". Sendo
assim, para ajustar a estrutura da oferta de bens e serviços da economia à nova situação de
escassez

de petróleo,

o governo acelerou os investimentos

nas indústrias

básicas,

principalmente no setor de bens de capital, na indústria eletrônica pesada, na indústria
química, na geração de energia através de hidrelétricas e na prospecção de petróleo, com o
objetivo de "substituir importações e, se possível, abrir novas frentes de exportação't'
(Carneiro, 1990). A contrapartida de uma taxa média de investimentos da ordem de 24% do
PIE, no período 1974-78, foi o aumento no endividamento externo, que passou de cerca de
US$ 12 bilhões em 1974 para US$ 40 bilhões no final do governo Geisel.
Em 1979, quando o país já era o maior devedor do terceiro mundo, ocorreu o segundo
choque do petróleo, e o preço médio do barril aumentou de US$ 13,78 para cerca de US$
33,72 em pouco mais de um ano. O total de pagamentos para o petróleo importado
aumentou de US$ 2,5 bilhões em 1974 para US$ 6,3 bilhões em 1979 (Barbosa e la Cal,
1987). Além do segundo choque do petróleo, ocorreu também em 1979 o choque dos juros,
após o aumento das taxas de juros norte-americanas por decisões de política econômica,
que contribuiu ainda mais para a elevação dos custos dos pagamentos externos brasileiros.
Ademais, em função do quadro econômico mundial de recessão, houve significativa queda
nos preços das exportações brasileiras, o que contribuiu para piorar o desequilíbrio na
balança de transações correntes. Diferentemente do que ocorreu após o primeiro choque do
petróleo, em meados de 1980 o Brasil já não contava com a possibilidade de postergar os
ajustes necessários para o equilíbrio das contas externas. As dificuldades encontradas para a

2
3

II PND, capo m, p. 37.
II PND, p. 16.
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renovação dos empréstimos

externos, de acordo com Carneiro e Modiano

(1990),

"evidenciavam que já não havia disposição dos credores internacionais para financiar
ajustes sem que houvesse pesados custos internos no curto prazo".
Por conseguinte, a política macroeconômica do governo que prevaleceu no biênio 1981/82
foi direcionada para a redução das necessidades de divisas estrangeiras através do controle
da absorção interna. O objetivo era tomar mais atraentes as exportações e reduzir as
importações pela queda da demanda interna. As medidas que se seguiram basearam-se na
contenção salarial, no controle dos gastos do governo e no aumento da arrecadação, na
elevação das taxas de juros internas, na contração da liquidez real e no incentivo às
atividades exportadoras. O resultado foi uma redução no ritmo de crescimento econômico,
com um decréscimo em termos reais do Pffi de 1,6% em 1981.
Com a declaração de moratória do México, em 1982, a crise atingiu seu auge, com os
credores restringindo a concessão de novos empréstimos voluntários. Como consequência,
o mercado para este tipo de operação praticamente se extinguiu. Posteriormente, o que se
observou foram negociações freqüentes e rotineiras entre as partes, intermediadas por
organismos internacionais, e tentativas de acordos para a obtenção de financiamentos de
emergência junto ao FMI, condicionados ao cumprimento de metas de inflação, balança
comercial e contas fiscais.
O equacionamento do problema do endividamento externo deste ciclo ocorreu somente no
final da década de 80, quando ambos credores e devedores reconheceram que o estoque da
dívida externa era um fator que impedia o crescimento dos países, e que não haveria meios
de negociação sem a redução de seu principal. Após essa constatação, foi colocado em
operação o Plano Brady, que permitiu o alongamento dos prazos de pagamento e redução
dos juros e do principal, transformando boa parte do estoque da dívida externa antiga em
títulos novos com garantias. O acordo do Brasil, seguindo as novas condições de
renegociação da dívida externa do Plano Brady, só foi completado em 1994, porém no
início da década de 1990 os investimentos externos já haviam começado a fluir para o país
em volumes crescentes.
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1.2 - O Ciclo Atual

o atual

ciclo de endividamento teve início em 1991. Como no ciclo anterior o acesso ao

crédito não foi um fenômeno restrito ao Brasil, beneficiando um grande número de países
em desenvolvimento. Os novos credores são bancos comerciais e investidores institucionais
(fundos de pensão, fundos mútuos, fundos de hedge e seguradoras)

e bancos de

investimento (administradores de recursos). Os devedores são o setor privado e o setor
público. Os ativos são formados por empréstimos bancários, títulos, investimentos diretos
e investimentos de portfólio (via compra de ações em bolsa).
Os estudiosos dessa nova fase de endividamento externo dos países apontam dois tipos de
fatores responsáveis pelos movimentos de capitais dos países credores para os países
devedores, os chamados fatores de expulsão (push factors), relacionados a mudanças nas
variáveis macroeconômicas

e nos mercados financeiros de países desenvolvidos,

que

incentivaram a saída de capitais em busca de maiores taxas de retornos, e os fatores de
atração (pu!!factors), que se referem a mudanças econômicas e institucionais ocorridas nos
países em desenvolvimento e que incentivaram a entrada de capitais estrangeiros (Moura,
1998; Fernández-Arias e Montiel, 1996; Taylor e Sarno, 1997). Os fatores de expulsão são:

•

A regularização das dívidas dos países através do Plano Brady, que gerou uma solução
para o problema da dívida externa do ciclo anterior;

•

A popularização das práticas de diversificação de carteiras, com a inclusão de papéis de
países emergentes;

•

A desregulamentação

dos mercados

financeiros,

que permitiu

a formação

de

instrumentos captadores de poupança;
•

A recessão americana no início da década de 90, que baixou as taxas de retomo dos
investimentos nos E.U.A e incentivou investimentos externos;

•

A queda nas taxas de juros americanas.
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Como fatores de atração, podemos destacar:

•

A desregulamentação dos mercados financeiros e de crédito, que permitiu o ingresso de
capitais, nos países de mercados emergentes;

•

As reformas institucionais e as privatizações;

•

A estabilização econômica.

Os estudos empíricos que tentam medir a influência dos fatores na atração dos fluxos de
capitais em geral atribuem maior importância aos fatores de expulsão, e, principalmente, ao
baixo nível das taxas de juros nos Estados Unidos (Moura, 1998; Fernández-Arias, 1996).
A tabela 2 apresenta a variação na dívida externa e dos estoques de investimento direto e
indireto, no Brasil, a partir de 1995, ano do censo do estoque de capitais estrangeiros no
Brasil feito pelo Banco Central:

Tabela 2 - Dívida Externa Brasileira, Estoques de Investimentos Direto e Indireto - 1995-2000 (milhões de US$)

Ano

1995

Dívida

Investimento

Investimento

Passivo

Externa

Direto

de

Externo

Externo

Liquida

Estrangeiro

Portfólio

Liquido

Liquido / P/E

98.486

42.530

18.425

159.441

0.21

24.464

184.267

0.24

Passivo

1996

108.150

51.563

1997

138.186

67.871

29.764

235.822

0.29

1998

189.708

91.608

27.913

309.230

0.40

1999

197.591

121.596

29.273

348.460

0.63

2000

200.066

152.159

31.996

384.221

0.68

Fonte: Banco Central do Brasil.

Nota-se grande aumento no estoque de investimento direto estrangeiro, com acréscimos em
tomo de US$ 30 bilhões em 1999 e 2000, e da razão passivo externo líquido / PIB, que
cresceu mais de três vezes no período, chegando a 0,68 em 2000. Além disso, em 1999, a
razão passivo externo líquido / PIB já superava consideravelmente o valor máximo de 0,48
atingido na primeira metade da década de 1980, justificando o interesse em tomo da
questão dos limites do endividamento externo do ciclo atual.
Na comparação entre os dois ciclos de endividamento, uma característica comum é que
ambos foram acompanhados por um grande boom de investimentos diretos, feitos ou pelo
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governo e setor privado, via endividamento externo, na década de 1970, ou somente pelo
setor privado, como no ciclo atual. No entanto, ao contrário da fase anterior de
investimentos diretos, que ocorreu sob o regime de substituição de importações, esta nova
fase conta com um ambiente de mercado aberto, não regulado e sem subsídios para as
atividades exportadoras, sendo mais favorável a ganhos de produtividade e aumentos na
propensão a exportar das empresas e tendo, por conseguinte, o potencial de gerar uma
relação custo-benefício mais vantajosa para o país (Moreira, 1999). Ademais, o perfil do
passivo externo líquido do ciclo atual conta com uma maior participação de investimentos
estrangeiros, aspecto relevante se considerarmos que parte da dívida externa do ciclo
anterior, após o choque dos juros, foi contraída para evitar suspensões unilaterais de
pagamentos de juros e amortizações da própria dívida externa (Carneiro e Modiano, 1990).
Os principais setores que receberam investimentos diretos estrangeiros, durante a década de
1990, de acordo com as informações sobre a distribuição dos investimentos diretos do
Banco Central, foram telecomunicações (que recebeu 16% do total dos fluxos), atividades
financeiras (12%), eletricidade e gás natural (9%), comércio atacadista (6%) e setor
automobilístico (5%). Como grande parte das privatizações já feita, a expectativa é que os
fluxos de investimento direto estrangeiro diminuam nos próximos anos.
A tabela 3 traz informações sobre os credores da dívida externa e os prazos de amortização
do principal, posição de 30.06.2000:

Tabela 3 - Dívida Externa Brasileira - Distribuição por tipo e prazos de amortização (milhões de US$).
Discriminação

Valor

Empréstimos
doFMI

1.818

(%) 2000

2001

2002

O

O

364

909

545

O

O

O

O

O

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
epost.

Financiamento
de
Importações

61.078

30

8.341

8.798

6.167

6.609

5.524

3.960

3.385

1.573

1.186

15.535

Empréstimos

88.818

43

7.372

12.908

6.709

6.017

12.281

10.687

6.427

9.045

3.738

13.634

Bônus

53.276

26

1.078

2.631

2.437

2.250

5.988

3.589

3.204

3.102

4.002

24.995

Total

204.990

100

16.791

24.337

15.677

15.785

24.338

18.236

13.016

13.720

8.926

54.164

16.791

41.128

56.805

72.580

96.918

115.154

128.170

141.890

150.826

204.990

em moeda

Total
Acumulado
Fonte: Banco Central do Brasil.
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o

item Financiamento de Importações inclui empréstimos de organismos internacionais,

como Banco Mundial e BID, empréstimos de agências governamentais, como Eximbank e
Clube de Paris, e empréstimos

de bancos comerciais estrangeiros

e empresas não

financeiras. Os empréstimos em moeda correspondem a empréstimos de bancos comerciais
estrangeiros

e empresas

não bancárias, enquanto os bônus, que constituem

fração

importante dos novos recursos externos, correspondem aos títulos do setor público e
privado colocados no mercado internacional. Podemos perceber pela tabela 3 que cerca de
73% da dívida externa é composta por empréstimos bancários e financiamentos comerciais,
com prazos de amortização do principal que vencem em até oito anos. Apesar do período
relativamente curto de amortização, isto não necessariamente implica na redução da dívida
externa futura, pois novos empréstimos deverão ser contraídos na medida que vencem os
contratos antigos.
A tabela 4 traz o valor dos juros pagos sobre a dívida externa e o valor das remessas de
lucros e dividendos, bem como a percentagem desses fatores sobre o passivo externo
líquido:

Tabela 4 - Juros e Remessas de Lucros e Dividendos (milhões de US$)

Ano

Juros

Remessas de

Juros + Lucros e

Lucros e

Dividendos (% do

Dividendos

Passivo Externo
Líquido)

1995

8.158

2.974

1996

9.173

2.905

7,6

1997

10.388

5.748

8,8

1998

11.947

7.305

8,2

1999

15.270

4.099

6,3

2000

14.042

3.670

5,1

Fonte: Banco Central do Brasil.

A taxa média de pagamentos de juros esteve em tomo de 7% no período, enquanto a taxa
média de remessas de lucros e dividendos esteve em 4,5%. A taxa média de juros e
remessas calculada é de 6%.
As tabelas 3 e 4 também podem fornecer uma projeção da razão passivo externo líquido /
Pffi para os próximos anos. Supondo déficits em conta corrente, a partir de 2001, de cerca
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de US$ 22 bilhões ao ano, um passivo externo líquido de US$ 384 bilhões em 2000, taxa de
juros sobre o passivo de 6% ao ano, taxa de crescimento do PID de 2,5% ao ano e as
amortizações da dívida externa previstas na tabela 3, a razão passivo externo líquido / PID
será de 0,72 em 2004 e 0,91 em 2007 .
Basicamente, estas são as características da tentativa anterior e desta nova tentativa de
integração do Brasil nos mercados financeiros internacionais. Os dados apresentados serão
importantes na comparação com os resultados da simulação numérica, presentes no último
capítulo.
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Capítulo 2 - O Modelo de Ramsey para uma Economia Aberta
Introdução
No artigo de 1928, Ramsey trata da questão da alocação intertemporal ótima de recursos de
uma economia. A preocupação original do autor estava em encontrar, para um dado nível
de produto em cada instante do tempo, a fração do produto que deveria ser consumida e
gerar utilidade instantânea e a fração do produto que deveria ser investida para aumentar a
produção e o consumo no futuro e, portanto, gerar utilidade futura. A solução do modelo
permite conhecermos as trajetórias ótimas do investimento e do estoque de capital da
economia.
Na versão do modelo de Ramsey para economia aberta, como a de Blanchard & Fischer
(1989) ou a de Obstfeld & Rogoff (1997), o nível de consumo de uma economia em
crescimento, em cada instante do tempo, não é limitado pelo produto, uma vez que é
permitido a esta economia tomar recursos emprestados do resto do mundo para consumir e
investir. Desta forma, uma economia com um produto temporariamente aquém daquele que
será observado no longo prazo pode, com a ajuda de empréstimos externos, evitar restrições
no consumo e no investimento que ocasionariam, por sua vez, perdas de bem estar para os
agentes. Como estamos maximizando a utilidade do consumo, e dado que a utilidade
marginal do consumo é sempre positiva, a economia fará uso, intertemporalmente, de todos
os recursos externos permitidos pela restrição orçamentária, de modo a fazer com que o
passivo externo líquido, no estado estacionário, seja igual ao valor presente de seus
superávits comerciais futuros.
Sendo assim, esta versão do modelo de Ramsey para economia aberta permite que, partindo
de um problema de alocação intertemporal ótima de recursos, obtenhamos uma passivo
externo líquido de estado estacionário máximo

e ótimo. Máximo porque os agentes

utilizam, para maximizar a utilidade do consumo ao longo de todo o horizonte de
planejamento, a totalidade dos recursos da restrição orçamentária, sendo que a condição de
transversalidade imposta aos agentes não permite que este limite seja ultrapassado, e ótima
porque, caso o passivo externo líquido de estado estacionário seja menor do que o valor
presente dos superávits comerciais futuros, os agentes poderiam ainda aumentar a utilidade
ao longo do horizonte fazendo uso de recursos externos.
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Este capítulo é dividido em três partes, além desta introdução. Na primeira parte, faremos a
apresentação do modelo utilizado na simulação numérica. Na segunda parte, é desenvolvida
uma análise qualitativa acerca do ponto de equilíbrio do sistema dinâmico derivado do
modelo. Na terceira parte apresentamos os valores das variáveis do modelo no estado
estacionário.

2.1 - O Modelo

o

modelo utilizado na simulação é o apresentado por Blanchard (1983), salvo por

modificações

na função custo de instalação, onde optamos por utilizar uma função

desenvolvida por Summers (1981), já que a função custo de instalação do capital de
Blanchard

(1983),

equilíbrio

(k*,

IfI"(il

/

kl)

= 2 UI / k

l),

se mostrou inadequada

para caracterizar

1), além de implicar em custos de instalação positivos

o

no estado

estacionário. No modelo, o objetivo do planejador central é encontrar as trajetórias de
consumo e investimento que maximizam um fluxo de utilidade, ou seja:

Max
C,I

f~o LIU (CLI J exp[-f o esds]dt
_I

I

(1)

sujeito às seguintes restrições, que são equações diferenciais ordinárias:

(2)
(3)
(C,I,K

> O ,BE SR)

onde Ko e Bo são dados. B e K, representam, respectivamente, o passivo externo líquido e
o capital, em valores absolutos.

C e I representam

o consumo e o investimento,

respectivamente, e U() é uma função de utilidade estritamente côncava em relação ao
consumo per capita. A variável

e

é a taxa de desconto subjetiva, ou taxa de preferência
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intertemporal, e é estritamente positiva, enquanto

/J é um

fator que representa ganhos de

produtividade no mercado de trabalho e cp() é a função custo de instalação do capital,
convexa para investimentos positivos. F() é a função de produção com os fatores capital e
trabalho em unidades de eficiência, r é a taxa mundial de juros paga pelo passivo externo e
8 a taxa de depreciação do capital, ambas constantes.
Consideraremos todas as variáveis acima divididas pelo trabalho em unidades de eficiência
I

[LI exp(f
o

/J.\ ds) ]. Estas serão denotadas, então, por letras minúsculas. Com as novas

variáveis, teremos:

b ~ (r - p, -n)b,

.

= ÍI

k

-

(8 + /JI

+i,[1+{ ~,)- f(k,) + c,

(4)

+ nik,

(5)

Na restrição (4), n representa a taxa de crescimento da população, suposta constante, e
I

f(k

l)

;:

F{K

I

/[L

I

exp(f /J,ds)],l}

é a forma reduzida da função de produção, estritamente

o

côncava e que satisfaz as condições de lnada :f(O)

=

0,1'(0)

= ""\ 1'(00) =

O. A restrição (4)

é a identidade do Balanço de Pagamentos: a variação no passivo externo líquido é igual ao
déficit em conta corrente, ou seja, o total dos gastos (consumo, investimento, custos de
instalação do capital e pagamento dos juros) menos o produto da economia. Para evitar que
a economia tome emprestado indefinidamente recursos do resto do mundo para consumir,
investir e fazer o pagamento dos juros do passivo externo líquido, é necessária a imposição
de uma condição de transversalidade :
lim ó, exp[-(r - /JI - n)t]=O

l--t~

(6)

Como a utilidade marginal do consumo é positiva, não seria ótimo para a economia ter um
valor presente descontado do passivo externo líquido positivo, pois neste caso poderíamos
ainda aumentar a utilidade ao longo de todos os períodos fazendo acréscimos no consumo.
Por outro lado, como foi apontado, o resto do mundo não permitiria que o valor presente
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descontado do passivo externo líquido fosse negativo, pois isto significaria abrir mão de
recursos que poderiam ser consumidos. Sendo assim, a condição (6) garante que o valor
presente descontado do passivo externo líquido é igual a zero, ou seja, a economia fará uso,
ao longo do horizonte de planejamento, de exatamente todos os recursos que a restrição
orçamentária lhe permite. Uma excelente discussão sobre a condição de transversalidade se
encontra em Obstfeld & Rogoff (1997).
A resolução do problema de maximização envolve a aplicação do Princípio do Máximo, da
Teoria do Controle Ótimo. As variáveis de estado são o passivo externo líquido e o capital,
enquanto que as variáveis de controle são consumo e investimento. As variáveis de coestado para a restrição orçamentária (4) e para a equação de movimento do capital (5) são,
I

I

respectivamente, - u, exp(- f 8sds) e f.1AI exp(-f
o

o

8sds).

Para resolvermos o problema, montaremos inicialmente a função Hamiltoniana :

RI

= {LIU[cexp(f

I

••

/3sds)] -

u, b« u.q, k}exp(-f

o

+ u.q, [il

I

o

8sds)

f

(7)

1

- (o

+ /31 + n)kl]}

exp( - 8sds)

(8)

o

A seguir temos as condições necessárias para um máximo. Como a função Hamiltoniana
(7) satisfaz as condições de concavidade e as variáveis de co-estado, como veremos,
satisfazem as condições de não-negatividade

no limite, temos que, pelo Teorema de

Mangasarian, as condições de primeira ordem são, além de necessárias, também suficientes
para um máximo. Para maiores detalhes sobre a Teoria do Controle Ótimo e sobre as
condições de suficiência, ver Chiang (1992) e Kamien & Schwartz (1991).
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j

As condições de primeira ordem do Princípio do Máximo são:

alf

-

ac

'

= O => 11,= L, exp(J /l"ds)U'[c,
o

,

exp(J /l"ds)]

(9)

o

(10)

,
lim[-I1,b, exp(-j8sds)]
,~o

=O

(11)

,

!~~[l1lqlk, exp( -

j 8 ds)] = O

(12)

s

o

I

a [-11, exp(-j8 ds)]

at

s

o

,

alf

=-ab

=11,(r-[J,-n)exp(-

j 8 ds)
o

I

,

(13)

s

,

=> - ~exp(- j 8"ds) + 11,8,exp(- J 8sds) = 11,(r - /l, -n)exp(-J 8sds)
o

o

o

.

=> - 11+8,11, = 11,(r - /lI - n)

(13')

,
20

jo

- f.1(exp(- 8sdS)(~J2

•

k,

t

cp'(~J

(14)

k,

•

I

t

=> u, q, exp(-f 8sds) + u, q, expc-f 8sds) -8,f.1,q, expc-f 8sds) =
o

~ U: }

o

+~-B,q, ~q,(o + {J, +n)- !'(k)-u'

o

J9"U, J

CI4')

As equações (11) e (12) são as condições de transversalidade para o passivo externo líquido
e o capital, respectivamente. As equações (13) e (14) são as equações de Euler para o
passivo externo líquido e o capital, respectivamente.
É imediato verificar que, substituindo (13') em (14'), temos:

(15)

A equação (15) é a equação de movimento do q de Tobin, o preço sombra do capital, que
será utilizada posteriormente para caracterizarmos o preço sombra do capital em termos dos
produtos marginais futuros do capital e das contribuições marginais futuras do capital para
reduzir os custos de instalação. Com as demais equações acima, trataremos de verificar,
inicialmente, as soluções para o consumo e para o investimento.
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De (9) e (13'), obtemos uma expressão para o consumo:

I

c/ exP([

J

/3,dS)U"(')(~

-+/3
c

U'(.)

Da expressão

/

=8-r

(16)

/

acima, podemos verificar que o consumo só será constante se 8 for constante

/3/ for igual a zero. De agora em diante, assumiremos essas hipóteses.

e igual a r, e
Para obtermos

o nível de consumo

constante,

basta resolver

a equação

diferencial

(4),

quando então teremos:

(17)

A equação (17) revela que o consumo
dos produtos

será igual a uma parcela de (r-n) do valor presente

líquidos futuros da economia,

descontados

à taxa (r- n), menos o estoque do

passivo externo líquido inicial da economia.
A caracterização

da solução para o investimento

a seguir baseia-se em Blanchard

(1989), que adotam a estratégia de definir, inicialmente,
comportamento

do investimento

& Fischer

uma função inversa para explicar o

por unidade de capital em relação à variável q de Tobin. A

equação (9) mostra que o investimento

por unidade de capital é função apenas da variável

q, o preço sombra do capital instalado, em termos de bens de consumo. Desta forma, existe
q / = 'P U/ / k, ), com 'P' > O e 'P (ô + n) = 1, onde (ô + n) é a soma das taxas

uma relação
de depreciação
por unidade
estoque
inversa

e de crescimento

da população

de capital no estado estacionário,

de capital per capita. Com
Q

propriedades

que, por definição,

(q) tal que i/ / k,
de 'P U/

=

q/ = 'P

suficiente

U/ / k.),

Q (s.). com

Q'

é igual ao investimento

apenas para manter constante

podemos

o

então definir uma função

(q) > O e Q (1) =(ô + n), pelas

/ k, ) .
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Sendo assim, a equação do investimento é :

= k, Q(q,)

i,

(18)

A forma específica da equação do investimento dependerá da função de custo de instalação
do capital e U, / k,) que adotarmos na equação (10). De acordo com a equação (18), o
investimento é função crescente do preço sombra do capital, e aumentos no estoque de
capital per capita requerem q > 1. Quando o preço sombra do capital for igual a I, o
benefício marginal da instalação de uma unidade de capital será igual ao custo marginal da
instalação da mesma unidade, e não haverá mais incentivo para aumentos no estoque de
capital per capita. A economia estará, neste caso, no estado estacionário,

onde o

investimento por unidade de capital, suficiente apenas para manter o estoque de capital per
capita constante, é igual à (o + n).
Substituindo a equação (18) em (15) e fazendo a integração de (15) de t até o infinito,
temos a equação do preço sombra do capital :
~

q,

= f{r'(kJ+Q(qv)2/p'[Q(qv)J}exp[-(r-n)(v-t)]dv

(19)

Através de (19), podemos verificar que o preço sombra do capital é o valor presente dos
produtos marginais futuros do capital e das contribuições marginais futuras do capital na
redução dos custos de instalação, uma vez que estes são diretamente proporcionais à razão
(i/k) da economia.
Encontradas as soluções para o consumo, para o investimento e para a variável q de Tobin,
estamos prontos para analisar o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias, de
duas dimensões, cujas variáveis são q e k :

.=

k

k[Q(q,)-(o+n)]

~ = (o

+ n«,

-

f'(k)

(20)

- [Q(q, )]2/p'[Q(q,)]
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Para estudarmos
adotarmos

formas

produção

J=

específicas

com parcela

pule diretamente

(20), é necessário,

. O o b"jetívo

para o nível

Sendo assim,
de capital

de agora em diante,

F(K" L, ) é um função de

na renda

igual

cp(.) utilizada é a de Summers

função custo de instalação

(X/2)[(i,/k,)-8-n]2
.
(1, / k,)

investimento

do sistema

para as funções.

do tipo Cobb-Douglas

f (k, ) = k,lX. A
i,
cp( k,

o comportamento

de estado

d

a, ou seja,

a

(1981), dada por

f
,.
de cani I
esta unção e evitar que o estoque
e capita

estacionário,

uma vez que, quanto

maior

o

por unidade de capital em um dado instante, maiores os custos de instalação

do capital. Optamos por utilizar este formato porque a função linear { ~,

)= { ~ ). utilizada

por Blanchard

para caracterizar

(1983), gerou resultados

(k*, 1), além

equilíbrio
estacionário.

de

implicar

que não se mostraram
em

A função custo de instalação

custos

pois apresenta,

custos

para o investimento,

marginais

ambigüidades,

crescentes

efeitos

de economia

de instalação

de Obstfeld

poderia ser uma alternativa,

adequados

& Rogoff

positivos
(1997),

o

no estado

cp(~J=
k,

2

Xi

2k

do mesmo modo que a função de Summers,
com a vantagem

de apresentar,

de escala, pois quanto maior o estoque

sem

de capital da

economia menores são os custos de instalação do capital. No entanto, esta função apresenta,
nesta versão do modelo de Ramsey para economia
linear utilizada por Blanchard
desenvolvida
considera,

(1983). Neste caso, porém, há uma justificativa:

depreciação

A função custo de instalação

do capital e taxa de crescimento

considerados

para níveis maiores de investimento.

derivada do investimento

a função foi
que não

da população.

custos de instalação

normais,

de capital per capita no estado estacionário,

linearmente

da função

aberta com outra especificação,

de Summers estabelece

zero para níveis de investimento
estoque

aberta, os mesmos problemas

a partir de um modelo de economia

por exemplo,

,

do capital iguais a

isto é, aqueles que visam repor o
e custos de instalação

O parâmetro

que crescem

X da função é o inverso da

por unidade de capital em relação ao q de Tobin (d(i / k) / dq) .
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Com a função custo de instalação de Summers (1981), obtemos, através da equação (10):

q,

= \}lU, / k,) = 1 + %W, / k,)

- Ô - n]

(10')

Isolando o termo U, / k, )em (10'), temos:

q -1
-'= U, / k,)-ô

X

-n

~

q -1

i, / k, =Q(q,) =-' -+ô

%

+n

(21)

Substituindo Q(q,) em (18), temos uma equação específica para o investimento:

i,

q -1
- + Ô + n)

= k, (-'

(22)

%

Utilizando (21) e a função de produção de Cobb-Douglas especificada, o sistema (20), que
irá ser estudado, assume então a seguinte forma:

k = k(q -1) = f(q,k)

(20')

%
•
q

= (Ô +r)q-(q-l)[ô

q-l
+n+-]-aka-1
2%

= g(q,k)

Na seqüência, faremos um estudo qualitativo dos pontos de equilíbrio do sistema de
equações diferenciais ordinárias acima.
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2.2 - Pontos de Equilíbrio de Estado Estacionário e Análise Qualitativa
Para iniciarmos o estudo qualitativo do sistema (20'), devemos começar por localizar seus
pontos
F(x)

de

= (f(q,

f(q,k)

equilíbrio.

Se

denotarmos

x

= (q,k),

teremos

x

= F(x),

onde

k), g(q, k». Os pontos de equilíbrio são as soluções do sistema:

= k(q -I) = O

%
g(q,k)

= (Ô

+ r)q

q-I
- (q -I)[ô +n+-]-aka-1
2%

=O

Considerando apenas o domínio onde k > O, temos apenas um ponto de equilíbrio x

*

dado por:

k*

q*

= [(Ô

+ r)]a~l

(23)

a

=1

(24)

Para conhecermos a dinâmica próxima a x *, devemos linearizar o sistema e calcular o
Jacobiano em x *, ou seja, montar a matriz com as derivadas parciais:

2Jf(q*,k*)
DF(x*) =

2Jf(q*,k*)

2Jk

2Jq

2Jg(q*,k*)

2Jg(q*,k*)

2Jk

(25)

2Jq

e calcular os autovalores ,.1, e ,,12 de DF(x*),

usando det (DF(x*) - ;"1) = O, onde 1 é a

matriz identidade. Obtemos:

;"2 -(r-n)Â-

(ô+r)(l-a)

=0

%
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Os autovalores são reais e de sinais opostos, a saber:

~ = (r-n)-~(r-n)2

+4u

2

À

2

= (r-n)+~(r-n)2

+4u

2

onde u =

(8+r)(1-a).

%

.

> O , pOISO < a < 1. Sendo aSSIm,temos ~ < O e À2 > O. O ponto

de equilíbrio é, portanto, uma sela hiperbólica. A partir de (20), podemos calcular os
autovetores associados a ~ e À2' que são:

O teorema de Hartman-Grobman

nos garante que, uma vez que a matriz Jacobiana é

hiperbólica, ou seja, possui autovalores associados com partes reais diferentes de zero, a
órbita do sistema linear é topologicamente equivalente à órbita do sistema original, numa
vizinhança do ponto de equilíbrio. As retas que passam pela origem determinadas pelas
direções

+

00

ou -

VI

e v2 são invariantes e seus pontos tendem para a origem conforme t tende para

00 ,

respectivamente. Ver Palis- Welington (1977).
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2.3 - Valores de Estado Estacionário

A resolução da versão para economia
permite encontrarmos

aberta do modelo de Ramsey com funções específicas

os valores das variáveis

vimos na seção anterior,

C0l110

e Estática Comparativa

da economia

são denotadas

pelo sinal *. Podemos

variáveis e fazer uma análise de estática comparativa

5 (taxa de depreciação),

juros),

a (participação

Douglas) e n (taxa de crescimento

no estado estacionário,

agora reunir essas

com relação aos parâmetros

r (taxa de

do capital na função de produção

da população).

que,

de Cobb-

pelo estoque de capital de

Começaremos

estado estacionário:

k"'=
-lo

[5a r]Il-1
--

I

+

(de 23)

[5+r]-;=;-<0
-a+2

1

ak*=ak*=

ar

a5

a? - a

ak'
" [5 + r] {I
aa

-

e

o

= - --

0,05 ~

a~1

a

(a-l)-

?

[5

In --

ambíguo,

à parcela

2

I}

(a -a)

>

°

para a = 1/3, 0,0526 ~ r ~ 0,1111

=

na taxa de juros ou aumentos

o estoque de capital de equilíbrio.

do capital

pois a aparece

entanto, para a

na função

quanto

na taxa de depreciação,

A derivada parcial do capital
a tem sinal

de Cobb-Douglas

no denominador

da expressão.

1/3, taxa de juros entre 5,26% e 11,11 % e taxa de depreciação

função de produção,
conseqüentemente,

de produção

tanto no expoente

entre 5% e 6,56% o sinal é positivo,

estoque

r] +

parciais do capital em relação à taxa de juros e à taxa de

indica que aumentos

ceteris paribus, diminuem
em relação

+

a

a<1

5 ~ 0,0656

sinal negativo das derivadas

depreciação

°<

para

a

o que indica que aumentos

ceteris paribus, aumentam
o produto

de capital de equilíbrio

de equilíbrio.

o estoque

Verificamos

em relação à

de capital

=

do capital

da parcela do capital na
de equilíbrio,

o sinal da derivada

a quando a

No

1/3 porque,

e,

parcial do

nas simulações
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numéricas, assumimos inicialmente a

=

1/3. A mesma justificativa vale para os intervalos

assumidos para as taxas de juros e de depreciação do capital. Nas simulações numéricas,
também usamos a = 40%, e, neste caso, mantidos os mesmos intervalos para as taxas de
juros e de depreciação do capital, o sinal da derivada parcial do capital de equilíbrio em
relação à parcela de capital na função de produção continua positivo.
A variável q de Tobin, no estado estacionário, de acordo com a equação (24), é igual ai, ou
seja, q*

=

1. O investimento de estado estacionário é dado por:

[8

I

* -1 8 +n) = --;;+ r] a-I
i* = k *(z+
(8 + n)
q

(de 22)

As derivadas parciais do investimento de estado estacionário com relação à taxa de juros, à
taxa de depreciação do capital e à taxa de crescimento da população são, para a = 1/3 ou
40%, respectivamente:

ai*
-=

ar

-a+2
[8
+rJ
a' -a a
1

ai *

-=

a8

1

a' -a

a i * = [8
an

Aumentos

a-I (8+n) < O

--

[8

[8

+ r]-:~2 (8+n)+-- + r]a~1
a
a

--

I

+ rJI-a

a

>

~ ou ::;

O

O

na taxa de juros,

ceteris paribus,

diminuem

o investimento

de estado

estacionário, pela diminuição do estoque de capital de equilíbrio. Aumentos na taxa de
depreciação do capital, por sua vez, podem aumentar ou diminuir o investimento de estado
estacionário, já que neste caso existem dois efeitos de sinais contrários: a redução no
estoque de capital de estado estacionário,

que diminui o investimento

de estado

estacionário, e o aumento do investimento necessário para manter o nível de capital per
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eapita constante. Este último efeito também é responsável pelo aumento do investimento de

estado estacionário,

ceteris

após um aumento na taxa de crescimento

paribus,

da

população.
O nível de consumo no estado estacionário, como vimos, é dado por:

j

e* = ~ = (r - n) {f(k{)
o

- i, [1 +

cp(~)
k{

}exp[-(r - n)t]dt - bo

(de 17)

Para sabermos o sinal da derivada parcial do consumo em relação à taxa de juros, faremos a
suposição de que as variáveis da expressão (17) estão em estado estacionário, de modo a
tomar independente

do tempo o termo que está entre as chaves dentro da integral.

Resolvendo a integral e derivando a expressão resultante em relação à r , obtemos:

(5+rJa-I[1_
a
I

ae
ar

= af(k*)
ar

_ ai*
ar

=

a

a? - a

5+n]<0
5+ r

pois n «:r

Dessa forma, o sinal da derivada parcial do consumo em relação à taxa de juros tem sinal
negativo. Ressalvamos que esta aproximação é particularmente válida para trajetórias com
condições iniciais não muito distantes do estado estacionário, uma vez que não estamos
considerando os efeitos da variação da taxa de juros sobre o consumo em pontos fora do
estado estacionário. Apesar dessa limitação, foi possível verificarmos numericamente, nas
simulações realizadas, o efeito de uma variação na taxa de juros sobre o consumo
considerando toda a trajetória, e os resultados encontrados mostraram que, na realidade, o
sinal da derivada é ambíguo, resultado coerente com o previsto pela teoria econômica.
Ainda segundo a equação (26), podemos perceber que o produto marginal do capital no
estado estacionário é igual à soma das taxas de juros e de depreciação do capital, (5 + r).
Esta igualdade explica a queda no estoque de capital de estado estacionário após aumentos
na taxa de juros ou na taxa de depreciação, uma vez que, neste caso, o produto marginal do
capital no estado estacionário também deve aumentar e, para isto, o estoque de capital de
estado estacionário tem que diminuir.
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Finalmente, fazendo (4) igual à zero, obtemos a dívida externa de estado estacionário, a
variável de maior interesse no trabalho:

b*

=

f(k*J-i*[I+{

~

)]-c,
(27)

(r -n)

Pela expressão (27), podemos notar que a dívida externa de estado estacionário é igual ao
valor presente dos superávits comerciais futuros da economia, no estado estacionário,
descontados

à taxa (r - n). Para conhecermos

estacionário resta conhecermos

o valor da dívida externa de estado

o nível constante de consumo, dado que, no estado

estacionário, o produto e o investimento estão em função dos parâmetros da economia, que
são conhecidos, e não existe custo de instalação do capital. No entanto, como mostra a
equação (17), o nível constante de consumo não depende apenas dos valores do capital e do
investimento no estado estacionário, mas da própria trajetória convergente do capital, desde
a condição inicial do capital até este atingir o equilíbrio de estado estacionário. Sendo
assim, para conhecermos o nível constante de consumo, temos que conhecer a trajetória
convergente do capital que leva ao equilíbrio de sela do sistema (20'), para em seguida
fazermos a integração numérica da expressão (17).
Diante dos resultados da seção anterior, quando analisamos qualitativamente o ponto de
equilíbrio do sistema (20'), sabemos que existe uma única trajetória que leva ao equilíbrio
do estado estacionário. Teoricamente, para qualquer estoque de capital inicial ko, existe
um, e apenas um, valor de qo que coloca a economia sob a trajetória estável. Se, por
exemplo, a economia estiver com um estoque de capital menor que o estoque de capital do
estado estacionário, a produtividade marginal do capital será maior que a taxa de juros, que
é igual à taxa de preferência intertemporal. Neste caso, o estoque de capital não se ajustará
instantaneamente, devido aos custos de instalação, que estão em função da razão i, / k, . Ao
invés disso, o estoque de capital irá crescer gradualmente em direção ao estoque de
equilíbrio. Porém, a alta produtividade marginal do capital em relação à taxa de juros será
refletida num alto valor de q em relação ai,

que, ao contrário do capital, é uma variável
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livre para ajustar-se

imediatamente.

jumping variable q irá ajustar-se
estável, seja ela de acumulação

Sendo assim, neste modelo com previsão
instantaneamente

ou desacumulação

perfeita,

a

para colocar a economia

na trajetória

de capital, não importando

a condição

I

inicial ko.
Apesar dessa característica
foi possível
seguinte
aplicação

contemplar

é dedicada,

de ajuste instantâneo
a questão

das expectativas

pois, à busca da própria

de dois teoremas

o Teorema da Variedade

da variável q do modelo teórico, não nos

matemáticos

no capítulo

trajetória

muito utilizados

estável,

da simulação.

A seção

quando então fizemos

no estudo de sistemas dinâmicos,

Estável e o Lambda Lema.
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a

Capítulo 3 - Método Para a Aproximação da Variedade Estável

o plano

de fase do sistema e as trajetórias que caracterizam o equilíbrio hiperbólico podem

ser visualizados na figura 1. As retas possuem as direções dos autovetores associados do
sistema linearizado e o ponto em que se cruzam é o ponto de equilíbrio x*. As curvas são
exemplos de trajetórias do sistema não convergentes ao ponto de equilíbrio.
Fig. 1. Plano de fase das variáveis q e k

q

k

A construção desse plano de fase para visualização do movimento das variáveis q e k a
partir de um ponto inicial envolveu a elaboração de uma rotina de programação em
linguagem C, a partir das equações de movimento de k e q, que está descrita no apêndice A,
juntamente com a rotina de busca da variedade estável e a rotina da integração numérica. A
utilização dessa rotina nos permite verificar qual a trajetória percorrida

pelas variáveis a

partir de qualquer ponto inicial qo e ko dado. A figura 2 traz exemplos da utilização desse
instrumento para visualizarmos uma série de trajetórias do sistema não convergentes ao
ponto de equilíbrio, a partir de pontos iniciais escolhidos de modo aleatório.

33

Fig. 2 - Exemplos de trajetórias do sistema não convergentes ao ponto de equilíbrio

q

k

Um ponto de equilíbrio hiperbólico do tipo sela possui uma variedade estável e uma
variedade instável. A variedade estável de um ponto de equilíbrio x* é o conjunto de pontos
que tendem a x *

para t

-7

00.

Analogamente, a variedade instável de um ponto de

equilíbrio x* é o conjunto de pontos que tendem a x* para t
que, quando t

-7

-00,

-7

-00.

Sendo assim, sabemos

existe uma e apenas uma trajetória convergente.', a variedade

instável, enquanto que, quando t

-7

00

,

existe uma e apenas uma trajetória convergente, a

variedade estável, sendo todas as demais trajetórias divergentes. Devemos lembrar neste
momento que, ao contrário do modelo teórico, a simulação computacional não contempla a
possibilidade de ajustes instantâneos na variável q, que fazem com que a economia sempre
se posicione na trajetória convergente independentemente das condições iniciais qo e ko. A
tarefa é, portanto, encontrar o ramo da variedade estável que estamos interessados, onde
existe acumulação de capital. Como estamos estudando um plano que possui um contínuo
de pontos, a probabilidade de encontrarmos a variedade estável a partir da imposição de
uma condição inicial que esteja "correta", no sentido dela própria fazer parte da trajetória
que leva ao equilíbrio, é zero. Felizmente, como veremos, a utilização de dois teoremas
matemáticos nos permitirá encontrar uma trajetória muito próxima daquilo que seria a
variedade estável. Faremos uso do Teorema da Variedade Estável e do Lambda Lema.

3 A rigor, existem localmente três trajetórias convergentes: os dois ramos da variedade estável e o ponto de
equilíbrio hiperbólico do tipo sela.
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Teorema da Variedade Estável - Seja x* um ponto de equilíbrio hiperbólico do sistema de
equações diferenciais ordinárias x

= F(x)

e E (EU) o subespaço estável (instável) de
S

DF(x*). Então o espaço tangente à variedade estável (instável) no ponto x* é E (EU).
S

o

Teorema da Variedade Estável garante que as variedades são tangentes (no ponto de

equilíbrio) à retas que passam pelo ponto de equilíbrio e que possuem a direção dos
autovetores do sistema linearizado. Em particular, a variedade estável é tangente (no ponto
de equilíbrio) à reta que passa por x * e que tem a direção do autovetor associado ao
autovalor negativo. Para maiores detalhes, ver Palis-Welington (1977). A figura 3 ilustra o
teorema.

Fig. 3 - Teorema da Variedade Estável

varie dade instável

variedade estável

reta com a direção do
autovetor associado ao
autovalor ne gativo
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Lambda Lema - Seja x*

um ponto de equilíbrio hiperbólico do sistema de equações

.

~;c(x*) e ~~c(x*) as variedades

diferenciais ordinárias x = F(x). Sejam

locais estável e

instável de x*, respectivamente. Seja D uma curva fechada transversal a
S

WI~c(x*) n D

S

Sejam B e B
S

•

U

curvas fechadas

respectivamente. Seja V = B x B
S

U
•

S

e - Cl

-

contidas em ~;c (x*)

Então, dado e > 0, existe to >

D/ é a componente conexa de cp(-t,D

)

~~c

°

(x*) e q

E

e ~~c (x*),

tal que, se t > to e

n V que contém cp(-t,q),

então D/

está

próximo de Bs.4

o Lambda

Lema, para o presente caso, nos diz que, dado uma curva transversal à variedade

instável (estável), então o conjunto de pontos finais do fluxo para trás dessa curva, para t
suficientemente grande, se aproxima da variedade estável (instável). Para maiores detalhes,
ver Palis- Welington (1977).
Tudo o que temos que fazer então é traçar uma curva que seja transversal à variedade
instável e iterarmos para trás todos os pontos que formam essa curva. Teremos então uma
aproximação muito boa da trajetória convergente. Porém, aqui faremos um esclarecimento.
Assim como não sabemos onde se encontra exatamente a variedade estável, também não
sabemos onde se encontra exatamente a variedade instável. No entanto, o Teorema da
Variedade Estável garante que esta é tangente, no ponto de equilíbrio, à reta que passa por
x* e que tem a direção do autovetor associado ao autovalor positivo do sistema linearizado.
Logo, se traçarmos uma curva, suficientemente próxima de x* , transversal à reta com
inclinação positiva, esta também será transversal à variedade instável. Na simulação
computacional, esta curva é traçada de modo perpendicular aos dois ramos da variedade
instável, e a iteração para trás dessa curva transversal faz com que tenhamos os resultados
apresentados na figura 4. A figura 5 apresenta a própria aproximação da variedade estável,
encontrada a partir deste procedimento.

Duas curvas estão próximas na topologia Cl quando estão próximas tanto na distância euclidiana quanto na
derivada.
4
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Figura 4 - Iteração para trás de uma curva transversal a um ramo da variedade instável

q

k

Figura 5 - Aproximação da variedade estável

q

k

Um outro procedimento muito utilizado para a aproximação da variedade estável consiste
em tomar um ponto muito próximo ao estado estacionário e iterar para trás este ponto até
que tenhamos uma condição inicial adequada, e retomar o sentido correto do tempo a partir
desta condição inicial encontrada. No entanto, além de não existirem garantias de que a
trajetória resultante deste procedimento seja uma boa aproximação da variedade estável,
podemos incorrer, dependendo do sistema a ser iterado, em sérias discrepâncias entre a
trajetória resultante deste procedimento e a variedade estável do sistema.
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Capítulo 4 - Os Resultados da Simulação
4.1- Parâmetros do Modelo
A rotina da simulação permite que os valores dos parâmetros que representam

a taxa de

depreciação do capital (0), a taxa de crescimento da população (n), a participação do capital
na produção (a) e a taxa de juros (r) sejam escolhidos livremente. Como os resultados
encontrados se mostraram muito sensíveis a variações nesses valores, procuramos utilizar,
sempre que isto foi possível, estimativas dos parâmetros disponíveis na literatura, uma vez
que diversos trabalhos e pesquisas já apresentam resultados nesse sentido. A seguir
apresentamos os valores dos parâmetros utilizados na simulação:

Taxa de Depreciação do Capital - Carvalho (1996), em estudo sobre a relação capitalproduto e produto potencial do Brasil, no período 1977-95, estimou uma taxa de
depreciação do estoque de capital entre 3,56% e 5,88% ao ano. No entanto, como ressaltado
pelo autor, os resultados são extremamente sensíveis a razão capital/produto adotada. A
estimativa de 3,56%, por exemplo, baseia-se numa razão capital/produto

muito alta,

estimada em 2,91, e, além disso, gera estimativas de depreciação, no estudo ano a ano,
próximas de zero e mesmo negativas. Por outro lado, o teste de Chow mostra que a
estimativa de 5,88%, que está baseada numa razão capital/produto de 2,09, não é uma boa
estimativa para ser utilizada para o período como um todo, uma vez que, segundo o autor, a
estatística do teste supera o valor crítico da estatística, com 95% de confiança, em diversos
pontos da amostra. Com a utilização, em todos os períodos, de uma razão capital/produto
de 2,57, que o mesmo teste mostrou ser uma boa estimativa, a taxa de depreciação estimada
é de 4,32%. O autor considera que esta seria uma taxa mais plausível para todo o período
1977-1995.

Ainda

capital/produto

assim,

os estudos

feitos

pelo autor sugerem

que esta razão

é menor nos períodos mais recentes, o que implicaria numa taxa de

depreciação mais alta para a década de 90.
Araújo e Ferreira (1999), para a simulação dos efeitos dinâmicos de políticas tributárias
alternativas sobre a economia brasileira, utilizam uma taxa de depreciação do capital físico
de 6,56% ao ano, calculada a partir das razões capital/produto e investimento/produto de
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,

um modelo
literatura

macroeconômico,

sobre

o assunto,

arbitrárias".

Diante

depreciação

para

realizamos

uma

verificarmos

porém
o que,

da imprecisão
o capital

segundo

a inexistência

os autores,

nos resultados,

com

uma

optamos

taxa de depreciação

espaço

para

na

decisões

por utilizar

uma taxa de

numéricas,

mas também

de 6,56%,

inclusive

para

dos resultados em relação a este parâmetro.

Taxa de Crescimento da População - A taxa de crescimento
que utilizamos

de um consenso

"abre

de 5% ao ano nas simulações

simulação

a sensibilidade

reconhecem

anual da população

é de 1,93 %, resultado preliminar do Censo Demográfico

brasileira

de 2000, do IBGE.

Parcela do Capital na Função de Produção - A parcela do capital, na função de produção
do tipo Cobb-Douglas,

usada geralmente

1998). Pelos dados sobre a remuneração
capital

na produção

remuneração

é maior

pela literatura brasileira,

do capital e do trabalho do IBGE, a parcela de

do que 50%, porém

do capital. Nas simulações

é 1/3 (Barelli e Pessoa,

os valores

superestimam

o total da

usaremos dois valores para o parâmetro

a, 1/3 e

40%.

Taxa de Juros - A taxa de juros do modelo é igual à taxa de desconto da utilidade futura
do consumidor

representativo.

para o consumidor
função

brasileiro,

de utilidade,

representativo:

Issler e Piqueira

usando, para dar maior robustez aos resultados,

em modelos

utilidade

(2000) fazem uma estimativa

com

do tipo CRRA

horizonte

de planejamento

desta taxa
três tipos de

infinito

e agente

(constant relative risk aversioni, utilidade

hábito externo e utilidade do tipo Kreps-Porteus,

com

Os autores derivam as equações de Euler

para cada tipo de função e utilizam o método generalizado

dos momentos

(GMM) para, a

partir de séries de consumo agregado e séries de taxas de juros reais, estimar o parâmetro fJ.
Os valores encontrados,

padronizados

0.90 a 0.95, que corresponde
ser interpretado
importante

para freqüência

anual, se encontram

no intervalo de

=

1/1+r), que pode

a valores de r entre 11,11 % e 5,26% (fJ

como um intervalo de taxas de equilíbrio

de longo prazo. Uma observação

é que o valor de 11,11 % se aproxima do valor da taxa de juros real que o Brasil

pagou no mercado internacional

para seus papéis mais negociados,

no primeiro semestre de
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200l. Na simulação, usaremos diferentes valores de r, para captar inclusive os efeitos da
percepção de risco dos agentes nos resultados de estado estacionário.

Parâmetro X da Função Custo de Instalação de Summers - O parâmetro X da função
custo de instalação, igual a 32, é o inverso da derivada do investimento por unidade de
capital em relação ao q de Tobin (d(i / k) / dq), e foi estimado a partir de dados de
investimento e depreciação de capital do período 1931-1978, dos E.U.A .. O propósito do
autor estava em obter uma estimativa de longo prazo para este parâmetro, considerando
inclusive os efeitos das políticas tributárias sobre a acumulação de capital físico, e os
resultados encontrados apresentaram, nos testes econométricos, maior poder explicativo do
que as estimativas que até então tinham sido feitas por outros autores '. Como pode ser
verificado no sistema de equações diferenciais ordinárias do capital e do q de Tobin, quanto
maior é o valor de X, menor é a variação do capital para cada infinitésimo de tempo e,
portanto, maior é o tempo necessário para o capital percorrer a trajetória entre a condição
inicial e o estado estacionário. Acreditamos que pequenas variações nesse parâmetro não
implicariam em diferenças significativas nos resultados encontrados, uma vez que o passo
estabelecido para as variações do tempo nas simulações, por questões práticas, está na
ordem de um centésimo, muito acima da variação do modelo teórico em tempo contínuo.
No entanto, fazemos a ressalva de que a confirmação dessa hipótese só pode ser feita
mediante simulações com X aparecendo como variável e não como constante. Diante da
ausência de estimativas desse parâmetro para o Brasil, optamos por utilizar o valor
estimado por Summers, que também já havia sido utilizado em outros trabalhos de
simulação numérica (ver por exemplo Madeira (1999)).

Condição Inicial do Estoque de Capital - A condição inicial para o estoque de capital é
tal que o produto marginal inicial do capital é 22,0%, pouco menos que os 25% assumidos
por Blanchard, porém consideravelmente

acima, como era de se esperar, do produto

marginal do capital nos E.U.A., estimado por HaIl (1999) como, em média, 13% durante a
década de 1980 e 17% durante a década de 1990.

5 Hayashi (1982) posteriormente estimou esse parâmetro tendo como base o q marginal ao invés do q médio, e
encontrou valores próximos de 24.
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4.2 - Dinâmica do Déficit em Conta Corrente

As trajetórias do capital e do investimento com custos de instalação, encontradas a partir
das simulações numéricas realizadas, permitem que a trajetória do produto líquido da
economia possa ser genericamente representada pela figura 1, que iremos utilizar para
explicar a dinâmica dos déficits em conta corrente. Para ilustração, apresentamos no
Apêndice B gráficos com as trajetórias completas das variáveis capital, q de Tobin e
investimento com custos de instalação, para dois casos de simulação.
Figura 1:

produto líquido,
consumo

fl:k)-i[l +T(iIk))

consumo

tempo

Pela figura 1, podemos verificar, de forma geral, a trajetória do produto líquido até o estado
estacionário. Inicialmente, a economia incorre em déficits na balança comercial, pois o
consumo é maior que o produto líquido, e em déficits na balança de serviços por conta do
pagamento de juros, dado que o excesso de consumo sobre o produto líquido é financiado
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por dívida externa. Conforme cresce o produto interno bruto da economia, diminuem os
déficits na balança comercial. No ponto A da figura 1, o saldo da balança comercial é zero,
porém a economia ainda apresenta déficits na conta corrente, devido ao pagamento de juros
sobre o estoque de dívida externa acumulada. A partir do ponto A, a economia passa a
apresentar superávits na balança comercial, que crescem até serem iguais aos déficits na
balança de serviços. Neste momento, o saldo em conta corrente passa a ser zero e a
economia atinge o estado estacionário, destinando todo os superávits comerciais para o
pagamento dos juros da dívida externa.
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4.3 - Os Resultados da Simulação Numérica
Apresentamos a seguir, na tabela 5, os resultados da simulação numérica do modelo
especificado. Em todas as simulações utilizamos taxas de juros iguais a 5,26%, 7%, 9% e
11,11 %, limite superior do intervalo estimado por Issler e Piqueira (2000). O primeiro
conjunto de resultados foi obtido com a hipótese de a igual a 113e taxa de depreciação do

capital de 5%. No segundo conjunto de resultados, mantivemos o valor da taxa de
depreciação, porém assumimos a hipótese de a igual a 40%. O terceiro conjunto de
resultados foi obtido com uma taxa de depreciação de 6,56% e uma parcela de capital na
renda novamente de 113. Em cada coluna, tem-se respectivamente a parcela de capital na
renda (a), taxa de depreciação (b), taxa de juros (r), consumo (c), investimento (i), déficit
na balança de serviços (dbs), déficit na balança comercial (dbc) e passivo externo líquido
(b), em termos do PIB (y).

Tabela 5 - Resultados da Simulação Numérica
a

J

r

c!y

i!y

dbs!y

dbc!y

b!y

1/3

5%

5,26%

0.66

0.23

0.11

-0.11

3.27

1/3

5%

7,00%

0.69

0.19

0.12

-0.12

2.43

1/3

5%

9,00%

0.73

0.16

0.11

-0.11

1.57

1/3

5%

11,11%

0.77

0.15

0.08

-0.08

0.91

a

J

r

c!y

i!y

dbs!y

dbc!y

b!y

40%

5%

5,26%

0.60

0.27

0.13

-0.13

4.04

40%

5%

7,00%

0.61

0.23

0.16

-0.16

3.08

40%

5%

9,00%

0.66

0.20

0.14

-0.14

1.98

40%

5%

11,11%

0.72

0.17

0.11

-0.11

1.19

a

J

r

c!y

i!y

dbs!y

dbc!y

b!y

1/3

6,56%

5,26%

0.67

0.24

0.09

-0.09

2.75

1/3

6,56%

7,00%

0.70

0.21

0.09

-0.09

1.77

1/3

6,56%

9,00%

0.74

0.18

0.08

-0.08

1.12

113

6,56%

11,11%

0.78

0.16

0.06

-0.06

0.70
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Os resultados mostram o nível de consumo constante máximo permitido e o nível de
endividamento máximo, compatível com a capacidade de pagamento do país. Observa-se
que taxas de juros baixas implicam em níveis de endividamento muito altos, de cerca de
três vezes o produto interno bruto, para a

=

l/3 e Ô = 5%, enquanto que taxas de juros

maiores implicam em níveis de endividamento menores. Aumentos nas taxas de juros,
ceteris paribus, implicam em queda no investimento, dada a redução no estoque de capital
de equilíbrio, como verificado na análise de estática comparativa.

Com relação ao

consumo, o efeito de aumentos nas taxas de juros é ambíguo, porém nas simulações feitas
geralmente foram verificadas diminuições nos níveis absolutos de consumo. Na tabela 5, os
aumentos observados na razão consumolPIE

são devidos à queda no PIE de estado

estacionário que decorre do aumento das taxas de juros.
Em todas as simulações, o saldo na balança de transações correntes no equilíbrio é zero,
com todo o superávit comercial destinado ao pagamento dos juros. O superávit comercial é
igual ao produto menos consumo e investimento, enquanto o déficit na balança de serviços
é igual ao passivo externo líquido de estacionário multiplicado por (r - n).
Podemos verificar, pelos resultados, que um aumento da parcela do capital na função de
produção de 1/3 para 40% torna o modelo mais permissivo em relação ao endividamento
externo. Este resultado já era esperado, pois a análise de estática comparativa revelou que,
para a

=

1/3, um aumento na parcela de capital da função de produção traz consigo um

aumento no estoque de capital de estado estacionário.
Podemos notar, pelos resultados das simulações, que o passivo externo líquido de estado
estacionário é muito sensível também em relação à taxa de depreciação do capital utilizada.
Com uma taxa de depreciação de 6,56%, e taxas de juros de 9% e 11,11 %, o passivo
externo líquido assume valores equivalentes a, respectivamente, 112% e 70% do PIE.
As respostas do modelo, no entanto, consideram apenas a capacidade de pagamento do
país. Para cada conjunto de parâmetros, o modelo fornece os valores do produto, consumo,
investimento e passivo externo líquido no estado estacionário, a partir das equações de
movimento do capital e das equações que determinam o valor das demais variáveis.
Determinadas imperfeições de mercado, como probabilidade de default do país devedor e
custos de transação,

não podem ser contempladas

diretamente

pelo modelo. Tais
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imperfeições, no entanto, podem ser contempladas indiretamente, via taxa de juros, através
de sua componente prêmio de risco.
Se tomarmos o caso de taxas de juros de cerca de 11%, que correspondem ao limite
superior do intervalo de taxas de equilíbrio de longo prazo e que equivalem às taxas de
juros reais que o Brasil pagou no mercado internacional para a venda de títulos no primeiro
semestre de 2001, veremos que o passivo externo líquido de estado estacionário, para a =
1/3 e taxa depreciação

do capital de 5%, é de cerca de 91 % do PIB, valor

significativamente acima daquele que é verificado atualmente, 68%. Por outro lado, se a
taxa de depreciação do capital for 6,56%, o passivo externo líquido de estado estacionário
cai para 70% do PIB, valor praticamente igual ao observado atualmente. Com a = 40%,
este percentual aumenta para cerca de 119% do produto interno bruto. Esses números
mostram que o país pode já estar alcançando, e, a continuar com os déficits em contacorrente verificados, até mesmo ultrapassando os limites máximos de endividamento
compatíveis com uma situação de solvência no longo prazo. Estes limites indicam o nível
máximo de endividamento externo que o país pode sustentar, sem ter de, no futuro, fazer
drásticas reduções nos níveis de consumo e investimento, para restabelecer a condição de
solvência.
Simulações numéricas com taxas de juros maiores, embora fora do intervalo de equilíbrio
de longo prazo, resultaram em níveis de endividamento menores do que os verificados
atualmente no Brasil. Em particular, a utilização de uma taxa de juros de cerca de 14,5%,
juntamente com uma taxa de depreciação de 5%, resultou num passivo externo líquido de
68% do produto interno bruto, percentual igual ao observado atualmente. Taxas de juros
maiores implicam em dívidas menores no estado estacionário, e caso esta situação
ocorresse de fato, o modelo indicaria que o país já não teria condições de sustentar a dívida
observada atualmente, e, mais do que isso, que os agentes teriam sido míopes ao não
perceberem essa incapacidade de solvência do país no longo prazo.
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4.4 - Conclusão

Os resultados da simulação sugerem níveis de passivo externo líquido em geral elevados,
superiores ao valor do PIB na maioria dos casos. Os resultados também se mostraram
extremamente sensíveis à escolha dos parâmetros, mas considerando os valores mais
utilizados na literatura, 1/3 para a participação do capital na renda e 5% para a depreciação,
encontramos, com taxas de juros de 11,11%, um passivo externo líquido de estado
estacionário equivalente a 91 % do PIB. Diante desta taxa de juros, que traz consigo todos
os riscos e incertezas dos investidores, este seria o nível máximo de endividamento
permitido.
Como visto a partir dos dados apresentados no Capítulo 1, se supusermos uma taxa de
crescimento do PIB de 2,5% ao ano e uma taxa de juros sobre o passivo de 6% ao ano e se
os déficits em conta corrente, a partir de 2001, se mantiverem em US$ 22 bilhões ao ano,
com o nível do passivo externo líquido de 2000 e as amortizações da dívida externa que
estão previstas, a razão passivo externo líquido / PIB será de 0,72 em 2004 e 0,91 em
2007. Este resultado indica que, caso não haja uma redução dos déficits em conta corrente
nos próximos anos, o Brasil chegará ao nível de endividamento máximo previsto pelo
modelo em pouco menos de sete anos.
Com a utilização de uma taxa de depreciação de 6,56% e uma taxa de juros 11,11%, o
passivo externo líquido de estado estacionário resultante é de 70% do PIB, valor pouco
acima dos 68% observados atualmente. Este resultado indica que o Brasil está próximo dos
limites de sua capacidade de solvência em relação ao passivo externo líquido, para este
conjunto de parâmetros. Com este quadro, a persistência dos déficits em conta-corrente
verificados atualmente pode fazer com que o país torne-se insolvente, ultrapassando a razão
passivo externo Iíquido/PIB máxima de 70% encontrada na simulação, até mesmo antes do
término de 2001.
O modelo também permite respostas para o inverso da questão. Com um passivo externo
líquido atual de 68% do PIB, qual a taxa de juros real máxima permitida para que tenhamos
uma condição de solvência no longo prazo? Nas simulações, utilizamos uma taxa de
depreciação de 5%, e o valor encontrado para esta taxa de juros máxima é cerca de 14,5%.
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Taxas acima de 14,5% indicariam, portanto, uma condição de insolvência, reversível
apenas com a redução dos níveis de investimento e consumo.
Na comparação com a década de 1980, podemos perceber que houve, em geral, uma
redução nos níveis máximos de endividamento permitidos (ver apêndice C, com os
resultados de Blanchard para a década de 1980). Naquela ocasião, a crise da dívida dos
países em desenvolvimento atingiu o Brasil apesar dos resultados do modelo de Blanchard
indicarem capacidade de solvência no longo prazo. Na situação atual, o Brasil, de acordo
com os resultados da simulação, está mais próximo dos limites de endividamento do que
esteve na década de 1980. Neste aspecto, houve uma piora da situação, portanto, em relação
à década passada. Esta redução dos limites do passivo externo líquido talvez possa ser
interpretada, entre outras explicações, como um custo pela adoção de medidas, ao longo
desses anos, que reduziram

a confiança

dos investidores

externos em receber os

pagamentos de juros e amortizações na forma como foram previamente pactuados, como,
por exemplo, a moratória de 1987, e mais recentemente, o atraso das reformas de cunho
administrativo.
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Apêndice A - Rotina da Simulação
Apresentaremos,

neste apêndice,

as rotinas principais

usadas na simulação,

a saber

a rotina da

integração numérica e a rotina utilizada para encontrar a variedade estável.

A.l- Rotina da Integração Numérica

Para a integração

do sistema (20' )

k = k(q -I) = f(q,k)

(20')

%
•
q = (5 +r)q-(q-l)[5

foi utilizado
numéricos

q-l
+n+-]-aka-'

o método
de integração,

cálculo da integração

= g(q,k)

2%

de Runge-Kutta

de quarta ordem. Para maiores

ver Boyce & DiPrima

detalhes

(1997). A seguir apresentamos

sobre métodos
a rotina para o

numérica:

#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
#include "definel.h"
float t;
extern float PONTOSl,TEMP01,teta,consumo,consumo2,Tmax,kO,qO,kkl,ql,
PASSO,delta,juros,popul,vrnaxx,vrnaxy,vrnax;
extern int vez,variedade;
Eloat
divida,PL,invest,kl[NUMEQ]
,k2[NUMEQ] ,k3[NUMEQ] ,k4[NUMEQ] ,ye[NUMEQ] ,yb[NUMEQ] ,yeb[NUMEQ],
phi[NUMEQ) ,y[NUMEQ) ,yanterior[NUMEQ);
void Runge_Kutta(float
yO,float yl,int flag,int frente,float tempo,int param)
extern FILE *fp2,*fp3;
float dO,dl,invest2,PLe;
int i,estourou;
FILE *fl;

t=O; y[O)=yO; y[ll=yl; y(2)=O; y(3)=O;
if (vez==l) Tmax=O;
//clrscr() ;
estourou=O;
divida=O;
dO=lOO;
if (vez==2) {consumo=O;consumo2=O;}
//fprintf(fp2, "k=%f q=%f\n" ,y[Ol ,y[ll);
//if (vez!=3) consumo=O;
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Ilsetcolor
(WHITE);
if (frente==l)
do {
for (i=O;i<=NUMEQ-1;i++)
{k1[i)=F(i,y);
Ilprintf("
k1=%f
ye[i)= y[i) + O.5*PASSO*k1[i);}
for

",k1[i);

(i=O;i<=NUMEQ-1;i++)
{ k2 [i )=F (i ,ye) ;
yb[i)= y[i) + O.5*PASSO*k2[ij;}

for (i=O;i<=NUMEQ-l;i++)
{ k3[ij=F(i,yb);
yeb[i)= y[i) + PASSO*k3[i);}
for (i=O;i<=NUMEQ-1;i++)
{ yanterior[ij=y[i);
k4 [i )=F (i ,yeb) ;
y[i)+= PASSO*(k1[i)+2*k2[i)+2*k3[i)+k4[ij)/6.0;}
invest=y[O)*(delta+popul)+y[O)*(y[l)-1)/32;
PL=pot(y[O) ,alfa)-invest*(l+psi(invest/y[O));
if (variedade && vez==3)
{divida+=( (juros-popul) *divida-PL+consurno) *PASSO;
if (CORES==l) setcolor(BLUE);
Ilponto2(t,divida);
if (CORES==l) setcolor(GREEN);
I Iponto2 (t,y[3);
if ( fabs(frnod(t,l.O»<PASSO
I I fabs(frnod(t,1.0»>(1-PASSO)
) fprintf
(fp3, "t=%O.lf k=%O.4f q=%O.4f PL=%O.4f b=%O.4f\n",t,y[O),y[l),PL,y[3j);
}

if (variedade

&& vez==2)

{

consumo+=PL*exp(-(juros-popul)*t)*PASSO;
ponto2 (t . PL) ;
}

d1=(y[l)-1)*(y[lj-l)+(y[O)-k_eq)*(y[Oj-k_eq)
;
I I if (vez==l) fprintf (fp2, "dist=%f q=%f\n", fabs (y[O)-k_eq) +fabs (y [1)-1) ,y [1));
if (vez==l)
if (d1<dO)
{llestourou=l;
Tmax=t;dO=d1;}
Ilprintf ("t=%f capita1=%f
tobin=%f\n",t,y[O) ,y[l) ;llgetch();
!/fprintf (fl, "%f %f\n" ,y[O),y[l);
if (vez==2) {consurno2=y[2)*exp(-(juros-popul)*(t»;
II fprintf(fp2, "consumo=%f\n",consurno);
II fprintf(fp2, "consumo2=%f\n",consurno2);
}

if (flag==l && y[l)<=vmaxy && y[O)<=vmaxx &&
y[O»=O
&& estourou==O && y[l»=O)
ponto(y[O) ,y[lj);
t+=PASSO;
} while (t<=ternpo
II && estourou);
&& y[l)<=2*vmaxy && y[O)<=2*vmaxx
&& y[O»=O
&& estourou==O && y[l»=O)
if (flag==O &&·frente==l
&& y[lj<=vmaxy && y[O)<=vmaxx && y[O»=O
&& estourou==O && y[lj>=O
) ponto(y[O) ,y[l);

II I I I I I ITERA PARA TRAS! !!!!!!!!!!!!!!!!
t=O; y[O)=yO;
y[l)=y1;
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Ilclrscr();

if (vez==2) (consumo+=PL*exp(-(juros-popul)*Tmax)I
(juros-popul) ;
consumo*=(juros-popul)
;
consumo2+=PL*exp(-(juros-popul)*Tmax)I
(juros-popul) ;
consumo2*=(juros-popul)
;
if (CORES==I) setcolor(RED);
Illinha2(O,
(PL-consumo2)I (juros-popul) ,Tmax, (PL-consumo2)I (juros-popul));
fprintf(fp2, 'PL final da trajetoria=%f\n',PL);
invest2=k_eq*(delta+popul)
;
PLe=pot(k_eq,alfa)-invest2*(I+psi(invest2/k_eq))
;
fprintf(fp2,"PL esperado=%f\n",PLe);
fprintf(fp2, "Limite da divida=%f\n", (PL-consumo2) I (juros-popul));
fprintf (fp2, "Limi te da divida/PL=%f\n" r (PL-consumo2) I (juros-popul) IPL) ;
}

if (frente==O)
do {
for (i=O;i<=NUMEQ-I,i++)
( kl[i)=-F(i,y),
IIprintf("
kl=%f
ye[i)= y[i) + O.5*PASSO*kl[i);}

",kl[i)),

for (i=O;i<=NUMEQ-I;i++)
( k2[i)=-F(i,ye),
yb[i)= y[i) + O.5*PASSO*k2[i);}
for

(i=O,i<=NUMEQ-I;i++)
( k3[i)=-F(i,yb),
yeb[i)= y[i) + PASSO*k3[i),}
for (i=O;i<=NUMEQ-I;i++)
( yanterior[i)=y[i);
k4[i)=-F(i,yeb) ;
y[i)+=
PASSO*(kl[i)+2*k2[i)+2*k3[i)+k4[i))/6.0;}
t+=PASSO;
if(y[I)<=2.5 && y[I»=1.4
&& variedade==1 && vez==9 && t>=O.9*TEMPOI)
(kO=y[O) ,qO=y(I);}
if(y[I)<=2.5 && y[I»=1.4
&& variedade==1 && vez==IO && t>=O.9*TEMPOI)
(kkl=y(O) ;ql=y(I);}
Ilprintf ("t=%f capital=%f
tObin=%f\n",t,y[O),y(1));llgetch(),
I/fprintf (fl,"lf
If\n",y(O),y[I)),
if
II
(flag==l
&&
( y[l)<=vrnaxy && y[O)<=vrnaxx && y[O»=O
&& y[I»O)
ponto(y(O) ,y[l));
} while (t<=tempo
&& y[1)<=2*vrnaxy && y[O)<=2*vrnaxx && y[O»=O
&& y[l»O);
if (flag==O && frente==O && variedade
&& y[I)<=vrnaxy && y(O)<=vrnaxx && y[O»=O
&& y[I»O
) ponto(y[O),y[I));

float F(int numeq,

float y[NUMEQ))

{

extern float PASSO,delta,juros,popul,vrnaxx,vrnaxy,vrnax;
if (numeq==O) return (y(O)*(y[I)-1)/32);
if (numeq==1 && y(O»O)
return (
(delta +juros)*y[I)-(y[I)-1)/2*(2*(delta+popul)+(y[I)-1)/32)-alfa*pot(y(O)
invest=y(O)*(delta+popul)+y[O)*(y(I)-1)/32,
PL=pot(y(O) ,alfa)-invest*(I+psi(invest/y(O)));
if (numeq==2) return «juros-popul)*y(2)+PL);
if (numeq==3) return ( (juros-popul)*y[3)-PL+consumo2);

,alfa-I)

);

return(O) ,
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float pot(float

a, float b)

(

if (ac-O)
return(exp(b*log(a)
return(O) ;

));

}

float psi(float

x)

(

if (x!=O) return(16*(x-delta-popul)*(x-delta-popul)/x);
return(O) ;
}

A. 2 - Rotina da Variedade Estável
Apresentaremos a seguir a rotina utilizada para encontrarmos a variedade estável, que inclui o
cálculo do consumo e da trajetória da dívida até o estado estacionário.
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <graphics.h>
#include "definel.h"
II#include <ms-mouse.h>

void Variedade_Estavel(void)
(

extern float PONTOSl,TEMPOl,consumo,consumo2,teta,Tmax,kkl,ql,kO,qO,ccl,
cc2,k_eq, PASSO, delta, juros,popul,Vmaxx,vrnaxy,vrnax,ccl,cc 2;
float el,e2,11,u,lambdal,lambda2,TT;
extern FILE *fp2;
float passo_ant,var,i,j,y_inf;
variedade=l;
Ilfor
(i=0;i<=199;i+=1)
II for (j=O;j<=l;j++) varied[i] [j]=O;
vez=9;
TT=80.0; y_inf=O.Ol;
setcolor (WHITE) ;
11=0.3*k_eq;
u=(1-alfa)/32.0*(delta+juros);
lambdal=( juros-popul -sqrt( juros*juros-2*popul*juros+popul*popul
lambda2=( juros-popul +sqrt( juros*juros-2*popul*juros+popul*popul
Ilel=11/exp(lambda2*TT)
;
Ile2=y_inf*exp(-lambdal*TT);
el=max(11/exp(lambda2*TT)
,0.01);
e2=min (y_inf*exp (-lambdal*TT) ,0.01);
el=0.03;
Ile2=sqrt(0.5+pot(0.5*k_eq,2));
Ile2=k_eq/2;
Illinha(k_eq,1,k_eq+l,1-1/cc2)

Illinha(k_eq,1,k_eq+l,1+cc2)
for (i=O;i<=PONTOSl;i+=l)
(var=el*(1-2*i/PONTOSl)

+4*u ))/2.0;
+4*u ))/2.0;

;

;

;

ponto(k_eq+e2+var,1+e2*cc2-var/cc2)

;
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Runge_Kutta(k_eq+e2+var,l+e2*cc2-var/cc2,O,O,TEMPOl,i)

;

}

1*
vez=lO;
if (CORES==l) setcolor(BLUE);
for (i=O;i<=PONTOSl;i+=l)
(var=el*(l-2*i/PONTOSl) ;
ponto(k_eq-e2+var,l-e2*cc2-var/cc2)
;
Runge_Kutta(k_eq-e2+var,l-e2*cc2-var/cc2,O,O,TEMPOl,i);
I1 ponto(k_eq+e2-var*cc2,l+e2*cc2+var);
Ii Runge_Kutta(k_eq-e2-var*cc2,l-e2*cc2+var,O,O,TEMPOl,i);
)

*1
fprintf(fp2, "kO=%f qO=%f\n",kO,qO);
Ilfprintf(fp2, "kkl=%f ql=%f\n",kkl,ql);
vez=l;

IIPASSOI=lO;
Runge_Kutta(kO,qO,O,l,l50,l)
;
IIRunge_Kutta(kkl,ql,l,l,l50,l);
fprintf(fp2, "Tmax=%f\n",Tmax);
vrnaxx2=Tmax; vrnaxy2=3;
setcolor(WHITE) ;
Plota_Eixo2() ;
vez=2;
Runge_Kutta(kO,qO,l,l,Tmax,l)
;
IIRunge_Kutta(kkl,ql,l,l,Tmax,l)
passo_ant=PASSO;

;

l/fprintf(fp2, "consumo=%f\n" ,consumo) ;
fprintf (fp2, "consumo=%f\n\n", consumo2) ;
vez=3;
if (CORES==l) setcolor(BLUE);
linha2(O,consumo,Tmax,consumo)
;
Runge_Kutta(kO,qO,l,l,Tmax,l)
;
/IRunge_Kutta(kkl,ql,l,l,Tmax,l)
;
I/PASSO*=lO;
if (CORES==l) setcolor(YELLOW);
/*

vez=l;
//PASSO/=lO;
//Runge_Kutta(kO,qO,O,l,150,1)
;
Runge_Kutta(kkl,ql,O,1,150,l)
;
fprintf (fp2, "Tmax=%f\n" ,Tmax) ;
/lvrnaxx2=Tmax; vrnaxy2=4;
setcolor(WHITE) ;
Plota_Eixo2() ;
vez=2;
//Runge_Kutta(kO,qO,l,l,Tmax,l)
;
Runge_Kutta(kkl,ql,l,l,Tmax,l);
passo_ant=PASSO;
fprintf(fp2, "consumo=%f\n" ,consumo);
fprintf(fp2, "consumo2=%f\n\n",consumo2);
vez=3;
if (CORES==l) setcolor(BLUE);
linha2(O,consumo,Tmax,consumo);
IIRunge_Kutta(kO,qO,l,l,Tmax,l)
;
Runge_Kutta(kkl,ql,l,l,Tmax,l)
;
I/PASSO*=lO;
if (CORES==l) setcolor(YELLOW);
variedade=O;
*/}
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Apêndice B - Trajetórias Completas
Neste apêndice serão mostradas as trajetórias completas das variáveis k (capital), q de
Tobin, e i*(1+tp(i/k»

(investimento com custos de instalação), para a = 1/3 , taxa de

depreciação de 5% e r = 9.00% e 11,11 %, respectivamente. Foram selecionados dados para
t inteiro, de Oao equilíbrio.

B.1. a =113, 8 = 5%, r = 9,00%
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Apêndice C - A Simulação de Blanchard
No trabalho publicado em 1983, "Debt and the Current Account Deficit in Brazil",
Blanchard faz uma simulação de um modelo de horizonte infinito de economia aberta para
responder algumas questões macroeconômicas sobre o segundo cicIo de endividamento
externo brasileiro. Segundo o autor, no debate sobre política econômica da época havia
praticamente um consenso entre os economistas do governo e de organismos internacionais
de que o pais havia acumulado um estoque excessivo de dívida externa. Diante disso, as
medidas adotadas tinham o objetivo de transformar o déficit na balança de transações
correntes em superávit, através de redução no nível de atividade econômica. O propósito do
do trabalho de Blanchard era questionar a validade do consenso e portanto, a necessidade
do tratamento com remédios amargos, preconizado na época principalmente pelo FMI.
A divida externa total do Brasil na época era cerca de 35% do PIB, nível considerado alto
para os padrões

internacionais.

O déficit em transações

correntes

havia crescido

rapidamente desde 1973, e já alcançava valores próximos a 5% do PIB. Os aumentos
iniciais do déficit em conta corrente eram devidos aos déficits na balança comercial, e nos
anos mais recentes decorriam do aumento das taxas de juros sobre o estoque de dívida
externa existente.
Em sua simulação, Blanchard se propõe a verificar se de fato o endividamento externo e os
déficits em conta corrente eram excessivos. O fato da taxa de crescimento do produto ser
alta e a expectativa de que se mantivesse alta no futuro sugeria a possibilidade de
manutenção de altos níveis de consumo juntamente com a capacidade de pagamento da
dívida no futuro. Por outro lado, as taxas de retorno dos investimentos
consideravelmente

excediam

as taxas de juros mundiais para projetos similares, sugerindo a

continuidade dos afluxos de capitais.
Para dar respostas quantitativas a essas questões, o autor simula um modelo de economia
aberta. Os resultados alcançados sugerem que o Brasil poderia seguramente continuar com
os déficits em conta corrente que vinha apresentando, e que a divida externa era plenamente
sustentável, do ponto de vista de solvência, no longo prazo.
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o Modelo
o modelo

Utilizado

utilizado pelo autor na simulação é o mesmo que utilizamos em nossa simulação

numérica, uma adaptação do modelo de Ramsey para economias abertas. As únicas
diferenças são em relação à taxa de progresso tecnológico e à função custo de instalação. O
autor assume uma taxa de progresso tecnológico positiva que sofre um decaimento ao
longo do tempo e termina em zero, enquanto que neste trabalho assumimos que a taxa de
progresso tecnológico é zero, em todos os instantes. A hipótese desta taxa ser positiva em
geral leva a resultados muito permissivos em relação à dívida externa de longo prazo, como
poderá ser constatado pelos resultados do autor, além de deixar o sistema de equações
diferenciais do capital e do q de Tobin não autônomo, ou seja, com parâmetros que também
dependem do tempo. Por essas razões preferimos

assumir uma taxa de progresso

tecnológico igual à zero, em todos os instantes. A função custo de instalação de Blanchard
é linear e tem a seguinte forma : '!fU, / k,)

= 2U, / k,).

A função custo de instalação que

utilizamos, por considerarmos mais apropriada, é a de Summers (1981), como visto nas
seções anteriores:

onde X é um parâmetro estimado como sendo igual à 32. Os valores dos parâmetros
utilizados pelo autor foram a

=

0,25, r

=

0,05, 8

=

0,10, n

= 0,01,

onde a é parcela do

capital na função de produção do tipo Cobb-Douglas, r é taxa de juros real mundial, 8 é
taxa de depreciação do capital e n é taxa de crescimento da população. A condição inicial
para o capital é tal que o produto marginal do capital inicial é 25%.

A Simulação

Blanchard não menciona o procedimento utilizado para encontrar a trajetória convergente,
nem cita o método numérico utilizado para fazer as integrações.
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I

Os Resultados de Blanchard
Os quadros a seguir apresentam os resultados encontrados, uma vez feita a simulação. Em
todos os casos apresentados, a taxa de progresso tecnológico

13

tem um valor de 6% para

1980. No caso otimista, essa taxa decai 5% a.a., no caso intermediário 10% a.a. e no caso
pessimista 20% a.a .. O consumo per capita é constante, pois a taxa de juros é igual à taxa
de desconto da utilidade, porém, como nas tabelas as variáveis estão em unidades de
eficiência, este decai de acordo com a taxa

13.

Caso Otimista
Ano

f3

y

c/y

i/y

0.70

1.81

0.71

1.67

073

1.30

0.037

0.75

1.01

2000

0.023

0.76

2020

0.014

0.76

1980

0.060

1981

0.057

1985

0.047

1990

dcc/y

dbc/y

0.22

1.18

1.15

0.57

0.22

1.08

1.00

1.69

0.20

0.80

0.57

4.72

0.18

0.60

0.26

6.68

0.75

0.17

0.39

-0.01

8.53

0.52

0.14

0.21

-0.27

9.96

b/y

Caso Intermediário
Ano

f3

y

1980

0.060

c/y

i/y

dcc/y

dbc/y

b/y

0.70

1.37

0.21

0.71

0.68

0.57

0.21

0.63

0.56

1.22

1981

0.055

0.71

1.26

1985

0.037

0.73

1.00

0.19

0.39

0.26

2.86

1990

0.023

0.74

0.83

0.16

0.24

0.05

3.82

2000

0.009

0.76

0.69

0.14

0.13

-0.09

4.46

2020

0.001

0.77

0.63

0.14

0.05

-0.18

4.68

Caso Pessimista
Ano

f3

1980

0.060

1981

0.050

1985

y

c/y

i/y

dcc/y

dbc/y

b/y

0.70

1.14

0.20

0.47

0.44

0.57

0.71

1.05

0.19

0.39

0.33

0.98

0.024

0.73

0.86

0.17

0.19

0.09

1.91

0.75

0.77

0.16

0.09

-0.01

2.34

1990

0.Gl0

2000

0.002

0.76

0.72

0.14

0.02

-0.09

2.59

2020

0.000

0.77

0.71

0.14

0.02

-0.10

2.61

Nota: Todas as variáveis estão em unidades de eficiência, dcc=déficit na conta corrente, dbc=déficit na balança comercial
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Pelos resultados, podemos perceber que, no caso otimista, com j3 inicial de 5% e
decrescendo a uma taxa de 5% ao ano, a dívida externa de estado estacionário chega a
quase 10 vezes o PIB. O resultado para o caso pessimista é mais razoável do ponto de vista
empírico, porém a dívida externa continua num patamar elevado, alcançando no estado
estacionário um valor de cerca de 2,6 vezes o PIB. O quadro sugere, portanto, que o nível
do endividamento externo e os déficits em conta corrente apresentados pelo Brasil nos
primeiros anos da década de 80 são compatíveis com uma situação de solvência no longo
prazo.

Simulação para os anos 80 com os parâmetros de Blanchard
Apresentaremos

nesta seção os resultados da simulação de nosso modelo, em que

utilizamos os parâmetros utilizados por Blanchard:

y

c/y

i/y

dcc/y

dbc/y

1.18

0.77

0.17

0.00

-0.05

b/y
1.21

De acordo com os resultados, o passivo externo líquido de estado estacionário é equivalente
a 121% do PIB, valor este, como esperado, consideravelmente menor que o encontrado por
Blanchard

para o caso pessimista, dado que não há

progresso tecnológico em nosso

modelo. Nossos resultados, no entanto, não modificam a conclusão de Blanchard.
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