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RESUMO 

 

Este trabalho analisa o comportamento das contas externas dos Estados Unidos no período entre 

1970 e 2017 com o objetivo de entender se a trajetória da Posição Externa Líquida norte-americana 

é sustentável no longo prazo. Elementos relevantes nessa análise são a trajetória deficitária da 

Balança Comercial do país; o consequente crescimento expressivo dos passivos externos na maior 

parte do período analisado, contrabalançado apenas parcialmente pelo crescimento também 

expressivo dos ativos externos; e o diferencial entre as taxas de remuneração dos ativos externos e 

dos passivos externos do país. 

Palavras-chaves: Balança Comercial; Posição Externa Líquida; Estados Unidos; Solvência 

externa; Balanço de Pagamentos. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This work analyses the behavior of the external accounts of the United States in the years between 

1970 and 2017, with the purpose of understanding if the path of the Net Foreign Assets of the 

country is sustainable on a long-term basis. Relevant elements in this analysis are the behavior of 

the US Trade Balance; the expressive growth of the foreign liabilities in most of the analysed 

period, only partially counterbalanced by the also expressive growth of the foreign assets; and the 

difference between the rates of return of US foreign assets and foreign liabilities. 

Keywords: Trade Balance; Net Foreign Assets; United States; Sustainability of external accounts; 

Balance of Payments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica do Balanço de Pagamentos de um país pressupõe que, no longo prazo, tanto a Conta 

Corrente quanto a Conta Capital estejam em equilíbrio, ou seja, tenham saldo igual a zero. Como 

a Balança Comercial é o principal componente da Conta Corrente, um Balanço de Pagamentos 

sustentável e equilibrado no longo prazo também pressuporia que as exportações e importações do 

país tendem a se equilibrar, com as exportações líquidas tendendo a zero.  

Por outro lado, importações sistematicamente superiores às exportações, com uma Conta Corrente 

continuamente deficitária compensada por superávits recorrentes da Conta Capital, levariam o país 

a uma elevação explosiva do seu endividamento. Isso acarretaria a explosão do pagamento de juros 

via Balanço de Rendas, agravando o déficit da Conta Corrente e criando um círculo vicioso que 

levaria à insustentabilidade do Balanço de Pagamentos. 

Ocorre que a situação hipotética colocada no parágrafo anterior, de déficits recorrentes na Balança 

Comercial compensados por superávits também recorrentes na Conta Capital, parece descrever o 

que vem ocorrendo à economia dos Estados Unidos desde as últimas décadas do século XX. Os 

EUA não têm superávit na Balança Comercial desde 1975, e o país tem se endividado 

continuamente para financiar os déficits da Conta Corrente, deixando de ser credor externo líquido 

no ano de 1989. Se a lógica enunciada no parágrafo anterior for correta, o Balanço de Pagamentos 

da maior economia do mundo estaria em uma trajetória explosiva e insustentável, com possíveis 

consequências relevantes no futuro. 

O objetivo desta dissertação é, em primeiro lugar, classificar e entender o comportamento recente 

das contas externas norte-americanas: realmente podemos afirmar que a Balança Comercial, os 

Ativos externos e os Passivos externos dos EUA adquiriram uma trajetória não-estacionária e 

explosiva nas últimas décadas? 

Outra questão a ser abordada por essa dissertação é qual o impacto do crescimento expressivo do 

endividamento externo dos EUA na trajetória dos juros líquidos pagos pelo país ao Exterior e no 

saldo do Balanço de Rendas do país. A combinação de trajetórias não-estacionárias e explosivas 

do Balanço de Rendas e da Balança Comercial resultaria em um déficit da Conta Corrente também 

explosivo. Esse seria o comportamento mais lógico, mas não parece descrever a realidade norte-

americana nas últimas décadas: por características específicas da economia dos EUA, o país tem 



11 

 

 

conseguido compensar parcialmente os déficits da Balança Comercial com superávits do Balanço 

de Rendas, apesar do crescimento da sua dívida externa líquida. 

Essa combinação de déficits da Balança Comercial com superávits do Balanço de Rendas pode 

levar o país a ter uma Balança Comercial não-estacionária e um crescimento explosivo dos Passivos 

externos, mas, ao mesmo tempo, manter o saldo de Conta Corrente estacionário e sustentável? 

Para responder a essas questões, o trabalho busca analisar o comportamento das principais contas 

externas norte-americanas: (a) saldo da Balança Comercial; (b) saldo do Balanço de Rendas; (c) 

valor dos ativos e passivos externos do país, bem como a diferença entre eles (a Posição Externa 

Líquida). Também são analisadas algumas variáveis que influenciam no comportamento destas 

contas externas, como a taxa de câmbio real. 

 

Tabela 1 – Evolução das principais contas externas norte-americanas no período analisado 

(variáveis em proporção do PIB, média dos valores anuais de cada década) 

Contas externas Anos 1970 Anos 1980 Anos 1990 Anos 2000 Anos 2010 * 

Balança Comercial -0,2% -1,7% -1,3% -4,4% -3,2% 

Balanço de Rendas 0,8% 0,7% 0,3% 0,4% 1,2% 

Posição Externa 

Líquida 
5,0% 4,1% -5,5% -17,9% -33,9% 

Ativos externos 19,5% 33,9% 54,2% 99,7% 139,4% 

Passivos externos 14,5% 29,8% 59,7% 117,7% 173,3% 

(*) Até 2017. 

 

A análise das variáveis segue um roteiro de testes. Em primeiro lugar, são realizados testes ADF 

(Augmented Dickey Fuller) para identificar as variáveis estacionárias e não-estacionárias. Em 

seguida, as principais variáveis são submetidas a testes para avaliação de comportamento 

explosivo: teste SADF, desenvolvido em artigo de 2011 por Phillips, Wu & Yu; e testes GSADF e 

BSADF, desenvolvidos por Phillips, Shi & Yu em artigo de 2015. Por fim, avalia-se a existência 

de relações de cointegração entre as variáveis, por meio dos testes de Johansen e de Cheng & 

Phillips (2009); estes testes são válidos mesmo que uma das variáveis tenha comportamento 

explosivo (o que realmente ocorre no caso das variáveis em análise), conforme demonstrado por 

Nielsen (2010). 
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Em seguida, com base nos resultados dos testes, busca-se classificar o comportamento das contas 

externas dos EUA quanto à solvência do país no equilíbrio intertemporal, ou seja, quanto à 

sustentabilidade da trajetória dos passivos externos no longo prazo. 

Essa classificação buscou enquadrar o comportamento das contas externas norte-americanas em 

um dos cenários possíveis de comportamento, que foram definidos com a ajuda dos textos de 

referência bibliográfica utilizados. Assim, o modelo básico que norteia o trabalho foi apresentado 

por Lane & Milesi-Ferretti (2002). Partindo desse modelo, acrescenta-se a possiblidade de 

diferenciação entre as taxas de remuneração dos ativos e dos passivos externos do país, em um 

cenário hipotético formulado com base nos artigos de Marçal et al. (2017) e de Gourinchas & Rey 

(2007a e 2007b). Neste cenário, o fato de os ativos externos terem taxas de remuneração maiores 

que os passivos externos possibilitaria um Balanço de Rendas superavitário, que compensaria em 

parte o déficit da Balança Comercial e tornaria sustentável e solvente o comportamento de longo 

prazo das contas externas. Por fim, o trabalho também levanta a possibilidade de insolvência das 

contas externas no longo prazo, apresentando as análises de Bohn (2007) para mostrar que essa 

possibilidade é bastante remota e em quais circunstâncias ela poderia ocorrer. 

O trabalho começa com esta Introdução (seção 1). Apresenta os possíveis cenários de 

comportamento das contas externas norte-americanas na seção 2, que revisa as referências 

bibliográficas utilizadas na definição desses cenários. A seção 3 apresenta em mais detalhes o 

passo-a-passo do trabalho e descreve as variáveis utilizadas. Os resultados dos testes aplicados às 

séries temporais das variáveis são apresentados na seção 4, e os resultados desses testes permitem 

chegar às Conclusões apresentadas na seção 5. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Dinâmica de funcionamento do Balanço de Pagamentos 

 

A dinâmica de funcionamento do Balanço de Pagamentos é objeto de vasta literatura acadêmica, 

dada a grande relevância do Setor Externo em quase todas as economias do mundo. Desta literatura, 

cabe ressaltar nesta revisão bibliográfica alguns conceitos que servirão de base para o trabalho 

empírico que será objeto desta dissertação. 

Como ponto de partida, vamos adotar as equações de equilíbrio intertemporal do Balanço de 

Pagamentos de uma economia aberta utilizadas por Lane & Milesi-Ferretti (2002): 

 

BC_PIB = – rPEL_PIB                   (1) 

TCR = – ϕBC_PIB + λX                          (2) 

 

Onde BC_PIB é o saldo da balança comercial dividido pelo PIB; r é a taxa real de retorno da 

posição externa líquida do país; PEL_PIB é a posição externa líquida dividida pelo PIB; a posição 

externa líquida do país é igual ao saldo dos ativos externos totais menos o saldo dos passivos 

externos totais desse país; TCR é a taxa de câmbio real do país; ϕ é um parâmetro positivo; X 

informa os efeitos do conjunto de outros fatores que determinam a taxa de câmbio real do país, 

como o efeito Balassa-Samuelson e os termos de troca. 

A equação (1) parte da ideia de que, em equilíbrio, tanto o saldo da Conta Corrente quanto o saldo 

da Conta Capital devem ter um comportamento estacionário, com valor esperado igual a zero. Para 

que isso ocorra, e observando especificamente o lado da Conta Corrente, o saldo positivo da 

Balança Comercial deve ser compensado por um saldo negativo de igual magnitude no Balanço de 

Rendas, ou vice-versa, de modo que os dois componentes da Conta Corrente se neutralizem e o 

saldo da Conta Corrente seja zero.  

A equação (2) informa que, se os demais fatores determinantes (X) forem mantidos constantes, 

uma elevação do saldo da Balança Comercial causará uma apreciação da taxa de câmbio real, ao 
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passo que uma redução desse saldo será seguida por uma depreciação cambial. Trata-se do 

mecanismo de ajuste do câmbio visto nos modelos clássicos sobre o comportamento do Balanço 

de Pagamentos, como o modelo de Mundell-Fleming. 

A equação (1) acima considera uma taxa de crescimento real do PIB igual a zero no equilíbrio de 

longo prazo. Seguindo Marçal et al. (2017), e em conformidade com ideia apresentada por Lane & 

Milesi-Ferretti (2002), podemos incluir uma taxa de crescimento real do PIB (g) diferente de zero 

nesta equação, obtendo-se assim um novo sistema de equações para descrever o equilíbrio do 

Balanço de Pagamentos no longo prazo: 

 

BC_PIB = – (r – g)PEL_PIB                  (3) 

TCR = – ϕBC_PIB + λX                          (4) 

 

 

2.2 Diferença entre as taxas de remuneração dos ativos e passivos externos de um país 

 

A equação (3) mostra um equilíbrio de longo prazo possível em dois cenários: 

 

• Cenário 1: Se as variáveis BC_PIB e PEL_PIB forem estacionárias. 

• Cenário 2: Se as variáveis BC_PIB e PEL_PIB forem não estacionárias, mas houver uma 

relação de cointegração entre elas. 

 

Nos dois cenários descritos acima, a equação (3) se sustenta, e o Saldo da Conta Corrente será 

estacionário e com valor médio igual a zero, que é o seu comportamento de equilíbrio no longo 

prazo. 

Ocorre que, de acordo com Marçal et al. (2017), há evidência empírica de países em que nenhum 

dos cenários acima se aplica: BC_PIB e PEL_PIB não são ambas estacionárias, e também não são 
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variáveis não-estacionárias com relação de cointegração. Nestes casos, a equação (3) não consegue 

descrever o equilíbrio intertemporal da Conta Corrente. 

Ainda seguindo a linha de argumentação de Marçal et al. (2017), para explicar um cenário em que 

o saldo da Conta Corrente seja estacionário e com média zero, mas BC_PIB e PEL_PIB não 

cointegrem – chamaremos este cenário de cenário 3 –, uma possibilidade é alterar o modelo de 

maneira a supor taxas de retorno diferentes para os ativos externos (rA) e para os passivos externos 

(rP) do país, ao invés de trabalhar com a taxa de retorno única r tanto para os ativos externos quanto 

para os passivos externos. 

Essa alteração nas premissas do modelo nos conduz à seguinte transformação da equação (3): 

 

BC_PIB = – [(rA – g)Ativos_PIB – (rP – g)Passivos_PIB] 

 

Onde Ativos_PIB são os ativos externos do país como proporção do PIB; e Passivos_PIB são os 

passivos externos do país como proporção do PIB. 

A equação acima já contempla a hipótese de taxas de remuneração diferentes para ativos e passivos 

externos. Com mais algum trabalho algébrico, vamos procurar isolar o diferencial das taxas de 

remuneração (rA – rP), de modo a testar de forma mais clara a própria existência desse diferencial. 

Para isso, retiramos os termos dos colchetes e acrescentamos os termos em itálico, que não mudam 

o resultado da equação: 

 

BC_PIB = – (rA – g)Ativos_PIB + (rP – g)Passivos_PIB + (rA – g)Passivos_PIB – (rA – 

g)Passivos_PIB 

 

Reorganizamos o lado direito da equação, juntando o 1º termo e o 3º termo do lado direito em um 

único termo, destacado abaixo em itálico: 

 

BC_PIB = – (rA – g)(Ativos_PIB – Passivos_PIB) + (rP – g)Passivos_PIB – (rA – g)Passivos_PIB 
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Como Ativos_PIB – Passivos_PIB = PEL_PIB, podemos simplificar o termo em itálico: 

 

BC_PIB = – (rA – g)(PEL_PIB) + (rP – g)Passivos_PIB – (rA – g)Passivos_PIB 

 

Por fim, é possível juntar o 2º termo e o 3º termo do lado direito da equação acima em um único 

termo, destacado abaixo em itálico: 

 

BC_PIB = – (rA – g)(PEL_PIB) + (rP – g – rA + g)Passivos_PIB 

 

Simplificando o termo em itálico e invertendo o seu sinal, obtemos: 

 

BC_PIB = – (rA – g)PEL_PIB – (rA – rP)Passivos_PIB                    (5) 

 

A equação (5) tem duas características importantes: 

• A equação inclui uma nova variável na equação do equilíbrio da Conta Corrente, que é a 

variável Passivos_PIB. Ao fazer isso, ela abre uma possibilidade para que o saldo da Conta 

Corrente seja estacionário no longo prazo mesmo que BC_PIB e PEL_PIB sejam não-

estacionários e não cointegrem; para isso, basta que a inclusão da variável Passivos_PIB crie a 

relação de cointegração necessária para que a solvência das contas externas se sustente no 

equilíbrio intertemporal. 

• A equação informa que o coeficiente da variável Passivos_PIB é o próprio diferencial entre as 

taxas de remuneração de ativos e passivos externos. Assim, caso o coeficiente da variável 

Passivos_PIB seja estatisticamente significante, fica automaticamente demonstrado que o 

diferencial entre as taxas de remuneração é significante, não sendo necessário incluir uma nova 

variável (o diferencial das taxas de remuneração) para avaliar se esse diferencial é relevante ou 

não. 
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2.3 Evidências da existência de diferencial entre as taxas de remuneração de ativos e passivos 

externos nos Estados Unidos 

 

A existência de taxas de remuneração diferentes para os ativos e passivos externos torna 

matematicamente possível que a Conta Corrente seja estacionária mesmo com BC_PIB e PEL_PIB 

não-estacionários e sem uma relação de cointegração entre si. Porém, essa hipótese faz sentido do 

ponto de vista empírico para o país em análise? 

A resposta é positiva. O diferencial das taxas já foi identificado para o país que será objeto de 

análise nesta dissertação, os Estados Unidos, por Gourinchas e Rey, em dois artigos publicados em 

2007 [Gourinchas & Rey (2007a), Gourinchas & Rey (2007b)]. Nestes artigos, os autores estudam 

a evolução da Posição Externa Líquida dos Estados Unidos ao longo de mais de 50 anos (1952-

2004) e constatam um comportamento diferente entre as taxas de remuneração dos ativos e passivos 

do referido país. 

Desde a década de 1950, os EUA assumiram a posição de banqueiro do mundo: de forma 

semelhante a um banco, o país capta recursos no exterior a taxas relativamente baixas e aplica esses 

recursos em ativos externos que rendem taxas mais altas, obtendo com isso uma margem de 

remuneração rA – rP semelhante a um spread bancário. 

As taxas de remuneração dos passivos externos dos EUA são baixas por três razões principais. 

Em primeiro lugar, os passivos norte-americanos têm uma participação elevada de títulos de curto 

prazo, e, coeteris paribus, obrigações com prazos curtos ensejam taxas de remuneração menores. 

Em segundo lugar, o país é o emissor da principal moeda do mundo, de modo que a maioria dos 

países mantém reservas internacionais na forma de títulos denominados em dólar e emitidos nos 

EUA, o que aumenta a demanda por esses títulos e, coeteris paribus, reduz a taxa de remuneração 

deles. O fato dos EUA serem o grande “provedor mundial de liquidez” é ressaltado por 

Gourinhchas & Rey (2007a): 
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O abandono da paridade com o ouro [no início da década de 1970], entretanto, não levou ao 

abandono do dólar como principal moeda internacional. Os Estados Unidos permanecem o 

provedor mundial de liquidez desde então. [...] A participação de passivos líquidos (definidos 

como dívidas, créditos comerciais a pagar e empréstimos bancários) nos passivos totais dos 

EUA diminuiu apenas levemente, de cerca de 70% em 1973 para cerca de 60% em 2004 [...]. 

Trata-se de uma participação notavelmente alta nos passivos totais. Ela reflete a alta demanda 

do resto do mundo por títulos norte-americanos líquidos como um meio transacional e de 

reserva de valor, tanto durante [o sistema de Bretton Woods] quanto depois do colapso do 

regime de câmbio fixo. (GOURINCHAS & REY, 2007(a), p. 24, tradução nossa) 

 

O fato do dólar e dos títulos norte-americanos funcionarem como a reserva de valor do mundo fica 

claro quando analisa-se a composição das reservas internacionais dos países do mundo. No 3º 

trimestre de 2018, 61,9% das reservas mundiais estavam denominadas em dólares norte-

americanos. O quadro completo é apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Composição das Reservas Internacionais mundiais por moeda – 3º tri 2018 (em US$ 

Bilhões) 

Reservas por moeda Valor Participação (%) 

Reservas em dólares dos EUA      6.631,09  61,9% 

Reservas em euros      2.192,11  20,5% 

Reservas em ienes          532,80  5,0% 

Reservas em libras          480,83  4,5% 

Reservas em renminbi          192,54  1,8% 

Reservas em outras moedas          676,09  6,3% 

Total    10.705,45  100,0% 

Fonte: FMI. 

Nota: Valores incluem apenas as reservas reportadas no Currency Composition of Official Foreign 

Exchange Reserves (COFER), chamadas pelo FMI de reservas alocadas. 

 

Por fim, em terceiro lugar, os títulos emitidos pelos EUA são considerados de baixo risco, em parte 

devido ao privilégio de emitir a principal moeda do mundo.  

Cabe agora avaliar o outro lado, dos ativos externos, para entender a razão do diferencial entre as 

taxas de remuneração. Ao contrário dos passivos, a composição da carteira de investimentos do 

país tem maior participação de ativos de longo prazo e de médio ou alto risco: Investimento Externo 

Direto, empréstimos bancários de longo prazo e, principalmente a partir dos anos 1990, títulos do 
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mercado acionário. Ativos com maior prazo e maior risco naturalmente ensejam taxas de 

remuneração mais altas. 

Essa diferença de perfil entre os passivos externos dos EUA, fortemente concentrados em títulos 

de baixo risco e curto prazo, e os seus ativos externos, com prazos longos e risco mais elevado, 

tem se acentuado nos últimos anos, especialmente a partir de meados da década de 1980, levando 

Gourinchas e Rey (2007a) a afirmarem que, de banqueiro, os EUA estão passando à posição de 

venture capitalist do mundo. 

 

 

2.4 Hipótese de comportamento explosivo das variáveis 

 

O forte crescimento de algumas variáveis, especialmente dos Passivos externos, permite levantar a 

hipótese de que algumas das contas externas norte-americanas têm comportamento explosivo, com 

raízes maiores que 1. A hipótese de as variáveis apresentarem comportamento explosivo será 

verificada ao longo deste trabalho. 

Essa verificação exige que se explore, nesta seção, as metodologias existentes para testar a 

existência de variáveis com raízes explosivas e para identificar os ciclos do comportamento 

explosivo, que geralmente compreende períodos em que a variável adquire comportamento 

explosivo com subsequentes períodos de retorno a um comportamento estacionário, de equilíbrio. 

Nesse tema, os trabalhos de Phillips et al. (2011) e Phillips et al. (2015) são as referências utilizadas 

nesta dissertação. Analisando o comportamento do mercado acionário norte-americano nas últimas 

décadas, os autores criaram três testes que permitem identificar comportamentos explosivos em 

séries temporais. 

O primeiro trabalho, de 2011, desenvolve o teste Sup Augmented Dickey Fuller (Sup ADF, ou 

SADF). Trata-se de um teste recursivo, que compara o resultado do teste de raiz unitária ADF com 

a cauda direita da distribuição de probabilidades, ao invés de compara-lo com a cauda esquerda, 

como faz o teste ADF tradicional. Assim, ao invés de testar a hipótese nula de que a variável tem 

raiz unitária contra a hipótese alternativa de que ela tem raiz menor que 1, o teste SADF testa a 
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mesma hipótese nula contra a hipótese alternativa de que a variável tem raiz maior que 1, ou seja, 

que ela apresenta comportamento explosivo. 

O teste SADF representa um avanço considerável, mas tem uma limitação: ele é consistente apenas 

em situações em que há um único episódio de comportamento explosivo na série de dados, mas 

não consegue lidar com situações em que há múltiplos episódios, ou seja, em que a variável alterna 

mais de uma vez os períodos de comportamento explosivo com os períodos de comportamento 

estacionário. 

Para eliminar esta limitação, o trabalho de 2015 cria o teste Generalized Sup Augmented Dickey 

Fuller (GSADF). Este teste segue a mesma lógica do teste anterior e tem a mesma finalidade dele, 

mas é consistente em séries históricas com múltiplos episódios de comportamento explosivo. Como 

o teste SADF, 

 

[...] os novos procedimentos baseiam-se em testes ADF recursivos e na cauda direita da distribuição, 

mas usam janelas de largura flexível nas suas implementações. Ao invés de fixar o ponto inicial da 

recursão na primeira observação, o teste GSADF estende a cobertura da amostra através da mudança 

tanto do ponto inicial quanto do ponto final da recursão sobre um conjunto factível de janelas 

flexíveis. (PHILIPS ET AL., 2015, p. 1045, tradução nossa) 

 

Os testes SADF e GSADF calculam uma única estatística de teste para todo o período analisado, 

que indica se, ao longo desse período, ocorreram ou não episódios de comportamento explosivo. 

Por meio destes testes, porém, não é possível saber quando o comportamento explosivo começou 

e quanto tempo durou. 

Para possibilitar essa avaliação, o paper de 2015 traz um novo avanço ao criar também o teste 

Backward Sup Augmented Dickey Fuller (BSADF), que calcula uma estatística de teste para cada 

subamostra de tempo. Com isso, ele permite identificar em quais anos (ou meses, ou dias, conforme 

a periodicidade da série de dados utilizada) a variável apresentou comportamento explosivo e quais 

foram os anos em que ela apresentou comportamento não-explosivo, ajudando no entendimento da 

dinâmica do comportamento explosivo. 

Estes três testes – SADF, GSADF e BSADF – são utilizados nesta dissertação para avaliar se as 

variáveis estudadas apresentam ou não comportamento explosivo. 
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2.5 Hipótese de insolvência 

 

Além dos três cenários descritos anteriormente, existe uma quarta situação possível: a hipótese de 

que a equação de solvência (5) não se sustente, ou seja, de que o país tenha uma trajetória de 

insolvência. Em que situação se poderia afirmar que essa hipótese é válida? 

Sabe-se que tanto a estacionariedade do saldo da Balança Comercial e do valor da Posição Externa 

Líquida quanto a cointegração entre essas variáveis são condições suficientes para que as contas 

externas do país sejam solventes. 

Por outro lado, o trabalho de Bohn (2007) mostra que é possível que a trajetória da dívida pública 

de um país seja sustentável no longo prazo mesmo em uma situação em que o superávit primário e 

o estoque da dívida pública desse país tenham raízes unitárias e não cointegrem. Fazendo uma 

analogia, sugerida pelo próprio Bohn, com as contas do Balanço de Pagamentos, isso corresponde 

a dizer que as contas externas de um país podem ser sustentáveis mesmo se o saldo da Balança 

Comercial (análogo ao resultado primário) e o valor da Posição Externa Líquida (análoga ao 

estoque da dívida pública) tiverem raízes unitárias e não cointegrarem. 

Em outras palavras, o que o trabalho de Bohn (2007) demonstra é que a estacionariedade e a 

cointegração entre as variáveis da equação (5) são condições são suficientes, mas não necessárias, 

para que haja solvência. Assim, se as variáveis tiverem raízes unitárias e não cointegrarem, mas 

tiverem uma ordem de integração finita, isso será suficiente para que a Posição Externa Líquida 

tenha uma trajetória sustentável. Além disso, mesmo se a ordem de integração não for finita, haverá 

apenas a possibilidade de insolvência, e não a certeza de que a trajetória da Posição Externa Líquida 

será insustentável. 

Porém, cabe uma ressalva: as conclusões de Bohn (2007) não têm validade para situações em que 

as variáveis apresentarem comportamento explosivo. 

Caso se verifique a existência de comportamento explosivo nas variáveis, a cointegração continua 

sendo uma condição necessária para que a trajetória da posição externa líquida seja sustentável. 
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Neste caso, cabe questionar se continuaria sendo possível utilizar os testes usuais para avaliar a 

presença de cointegração (e solvência, consequentemente) nas variáveis da equação (5). O trabalho 

de Nielsen (2010) informa que sim: mesmo em situações em que as variáveis apresentam 

comportamento explosivo, o teste de cointegração de Johansen mantém sua validade. 

 

Johansen (1995, Chap. 6) analisou o teste do posto de cointegração na situação em que o processo é 

I(1) e satisfaz as seguintes suposições: (i) o número de raízes unitárias é p – r, e (ii) as raízes 

características restantes são estacionárias. A última suposição não é necessária. Isso foi mostrado para 

o caso univariado por Nielsen (2001). Aqui é mostrado para o modelo M quando uma das raízes 

características restantes é explosiva (..). (NIELSEN, 2010, p. 891, tradução nossa) 

 

Assim, se as variáveis da equação (5) cointegrarem, pode-se afirmar que haverá solvência, mesmo 

se essas variáveis tiverem comportamento explosivo. 

Portanto, em resumo: (1) de acordo com o trabalho de Bohn (2007), a trajetória da posição externa 

líquida pode ser solvente mesmo que as variáveis da equação (5) não sejam estacionárias e não 

cointegrem, embora essa afirmação só seja válida se as variáveis não tiverem comportamento 

explosivo; (2) caso a variável tenha comportamento explosivo, é necessário que haja cointegração 

para que a trajetória da posição externa líquida seja considerada sustentável no longo prazo. 

 

 

2.6 Resumo dos cenários possíveis 

 

A tabela abaixo resume os cenários possíveis quanto à solvência das contas externas de um país no 

equilíbrio intertemporal: 
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Tabela 3 – Resumo dos cenários possíveis 

Cenário Diagnóstico quanto à solvência no longo 

prazo 

BC_PIB e PEL_PIB estacionárias (Cenário 1) País solvente 

BC_PIB e PEL_PIB não-estacionárias, mas 

cointegram (Cenário 2) 

País solvente 

BC_PIB e PEL_PIB não cointegram, mas 

passam a cointegrar com a inclusão da variável 

Passivos_PIB (Cenário 3) 

País solvente – Fonte: Marçal et al. (2017) 

BC_PIB e PEL_PIB com raízes unitárias e 

ordem de integração finita, cointegrando ou não 

País solvente – Fonte: Bohn (2007) 

BC_PIB e PEL_PIB com raízes unitárias sem 

ordem de integração finita 

Possibilidade de insolvência (não é possível 

afirmar) – Fonte: Bohn (2007) 

Comportamento explosivo em uma das 

variáveis, presença de relação de cointegração 

País solvente (devido à existência de relações 

de cointegração) 
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3. DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1 Metodologia 

 

O objetivo deste trabalho é entender se a dinâmica de crescimento da dívida externa norte-

americana é sustentável, bem como avaliar a interação desta dinâmica com o saldo da Balança 

Comercial e algumas outras variáveis relacionadas, como a taxa de câmbio real. 

Para isso, buscaremos avaliar o comportamento das variáveis e, com base nessa avaliação, 

classificar o país em um dos quatro cenários mencionados na seção 2.  

Nesse estudo, o 1º passo será avaliar quais das variáveis relevantes são estacionárias e quais não 

são, por meio do teste ADF. 

Para as variáveis não estacionárias, o passo seguinte será avaliar se elas têm raízes unitárias ou se 

apresentam comportamento explosivo (raízes maiores que 1). Para essa verificação, serão 

utilizados os testes SADF, GSADF e BSADF, que foram apresentados na seção 2 deste trabalho. 

O 3º passo consistirá em testar a existência de relações de cointegração entre as variáveis não 

estacionárias estudadas, por meio do teste de Johansen e do teste de Cheng & Phillips (2009). Os 

testes de cointegração estão estruturados de forma a esclarecer se a inclusão da variável 

Passivos_PIB no conjunto de variáveis testadas é determinante ou não para que as variáveis 

cointegrem. Se a inclusão desta variável for necessária para que exista cointegração, isso indicará 

que o diferencial entre as taxas de remuneração dos ativos externos e passivos externos é um fator 

determinante para que a trajetória da dívida externa norte-americana adquira um comportamento 

sustentável no longo prazo. 

Após classificar as variáveis relevantes em estacionárias, com raízes unitárias ou explosivas, e após 

verificar a existência de relações de cointegração entre as variáveis e o impacto da variável 

Passivos_PIB nessas relações de cointegração, será possível classificar o comportamento das 

contas externas dos EUA em um dos quatro cenários mencionados na seção 2. 
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3.2 Dados e Variáveis utilizados 

 

Este trabalho utiliza a base de dados utilizada por Marçal et al. (2017). Foi realizada uma 

atualização destes dados até 2017. Esta base inclui dados provenientes das seguintes fontes: (1) 

Estatísticas Financeiras Internacionais do Fundo Monetário Internacional (FMI); (2) Indicadores 

de Desenvolvimento do Banco Mundial (BM); (3) Bureau of Economic Analysis (BEA) do governo 

dos Estados Unidos; (4) base de dados utilizada por Lane & Milesi-Ferretti (2007). Optou-se por 

utilizar dados de fim de período para evitar problemas de agregação temporal de variáveis [ver 

Marcellino (1999)].  

As estimações foram realizadas utilizando-se os softwares estatísticos Oxmetrics 7.0 e MATLAB 

R2017b. 

O período coberto pela base de dados vai de 1970 a 2017. Os dados são anuais. 

A tabela 4 oferece detalhes adicionais sobre as fontes das informações e as definições das variáveis: 

 

Tabela 4 – Variáveis e suas definições 

Variável Definição Fonte de Dados 

Saldo da Balança Comercial 

em valores reais (*) 
BC_Realt = 

Saldo da Balança Comercial

P
 BEA 

Saldo do Balanço de Rendas 

em valores reais (*) (**) 
BR_Realt = 

Saldo do Balanço de Rendas

P
 BEA 

Posição externa líquida em 

valores reais (*) 

PEL_Realt = Ativos_Realt – Passivos_Realt BEA 

Ativos externos em valores 

reais (*) 
Ativos_Realt = 

Ativos externos

P
 BEA 

Passivos externos em valores 

reais (*) 
Passivos_Realt = 

Passivos externos

P
 BEA 

Saldo da Balança Comercial 

como proporção do PIB (em 

%) 

BC_PIBt = 
Saldo da Balança Comercial

PIB
*100 FMI e Banco 

Mundial 

Saldo do Balanço de Rendas 

como proporção do PIB (em 

%) (**) 

BR_PIBt = 
Saldo do Balanço de Rendas

PIB
*100 BEA 
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Posição externa líquida como 

proporção do PIB 
PEL_PIBt = Ativos_PIBt – Passivos_PIBt BEA 

Razão entre ativos externos e 

PIB 
Ativos_PIBt = 

Ativos externos

PIB
 BEA 

Razão entre passivos externos 

e PIB 
Passivos_PIBt = 

Passivos externos

PIB
 BEA 

Taxa de remuneração dos 

ativos externos (**) 
rA = 

Recebimentos de rendas primárias

Ativos externos
 BEA 

Taxa de remuneração dos 

passivos externos (**) 
rP = 

Pagamentos de rendas primárias

Passivos externos
 BEA 

Diferencial entre as taxas de 

remuneração de ativos e 

passivos (**) 

rA – rP BEA 

Taxa de câmbio real Taxa de câmbio real (TCRt) calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor  

FMI e BEA 

Razão entre os preços 

relativos (1ª proxy utilizada do 

Efeito Balassa-Samuelson) 

BSt = 

𝐼𝑃𝐴𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑡

∑ 𝑤𝑖
𝐼𝑃𝐴𝑖,𝑡
𝐼𝑃𝐶𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1

 
Banco Mundial 

Renda per capita relativa (2ª 

proxy utilizada do Efeito 

Balassa-Samuelson) 

BSPIBt = 
Renda per capitaEUA,t

∑ wiRenda per capitaj,t
N
i=1

 Banco Mundial 

Termos de troca TDTt = 
TDTEUA,t

∑ wiTDTj,t
N
i=1

 FMI 

(*) As variáveis em valores reais apresentam valores em dólares de 2010. 

(**) O Balanço de Rendas e as taxas de remuneração de ativos e passivos externos consideram 

apenas rendas primárias, ou seja, não consideram transferências, como pensões, doações e multas. 

IPA – Índice de Preços do Atacado. 

IPC – Índice de Preços ao Consumidor. 

Nota 1: Dados trabalhados pelo autor. 

Nota 2: Para facilitar a visualização dos dados, BC_PIB e BR_PIB são mostrados com os valores 

multiplicados por 100 (por exemplo, 2% é mostrado como 2, e não como 0,02). 

 

O Efeito Balassa-Samuelson, descrito por Balassa (1964) e Samuelson (1964), é um fator exógeno 

que influencia a taxa de câmbio real e relaciona-se, consequentemente, ao comportamento da 

Posição Externa Líquida e do saldo da Balança Comercial. São utilizadas duas proxies desse efeito, 

que são as variáveis BSt e BSPIBt. 
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A 1ª variável, BSt, utiliza o Índice de Preços do Atacado como estimativa do preço dos bens 

transacionáveis e considera que o Índice de Preços ao Consumidor é o índice de preços geral, 

incluindo bens transacionáveis e não-transacionáveis. A razão entre esses 2 índices de preços em 

um determinado país (os EUA, no caso), comparada com a média ponderada dessa mesma razão 

no conjunto dos países do mundo, permitiria identificar o quanto os bens não-transacionáveis são 

mais caros ou mais baratos frente aos bens transacionáveis nesse país em comparação com o 

restante do mundo. 

A 2ª variável, BSPIBt, utiliza a diferença de renda per capita entre os EUA e os demais países do 

mundo para estimar o Efeito Balassa-Samuelson. A utilização dessa razão como proxy do Efeito 

Balassa-Samuelson é explicada pelo modo como esse Efeito é gerado: a produtividade na 

elaboração de bens transacionáveis eleva-se e causa um aumento na renda per capita do país, e é 

esse aumento na renda per capita que causa o aumento no custo da mão-de-obra e nos preços do 

setor de bens não-transacionáveis, que por sua vez impacta a taxa de câmbio real do país. 

Outra variável exógena incluída nos testes de cointegração é a variável TDTt, que informa os 

Termos de Troca entre os países. Essa variável compara a razão entre os preços dos bens exportados 

e importados no país em análise (os EUA) e nos demais países do mundo. 

As demais variáveis já foram explicadas em maiores detalhes nas seções anteriores deste estudo. 

Cabe ressaltar que este trabalho utiliza, em algumas ocasiões, os logaritmos naturais e as primeiras 

diferenças das variáveis, e não apenas os seus valores em nível. No 1º caso, será acrescentada a 

letra “L” no início do nome da variável; no 2º caso, será acrescentada a letra “D”. A primeira 

diferença do logaritmo será representada com o acréscimo de “DL” no início do nome da variável. 

 

 

3.3 Estatísticas descritivas dos dados 

 

A tabela 5 exibe as principais estatísticas descritivas das principais variáveis no período analisado. 
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Tabela 5 – Estatísticas descritivas dos dados 

Variável Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-Padrão 

BC_Real (*) -722,46  4,96  -226,76  254,31  

BR_Real (*) 1,41 243,72 52,83 74,88 

PEL_Real (*) -9.168,65  138,91  -1.538,93  2.506,97  

Ativos_Real (*) 36,74  31.036,27  7.607,93  9.499,26  

Passivos_Real (*) 27,17  39.848,42  9.146,86  11.844,35  

BC_PIB -5,56% 0,95% -2,11% 1,67% 

BR_PIB 0,05% 1,36% 0,65% 0,37% 

PEL_PIB -0,439 0,104 -0,086 0,149 

Ativos_PIB 0,151 1,455 0,664 0,453 

Passivos_PIB 0,112 1,830 0,751 0,588 

rA 3,12% 10,39% 5,74% 2,10% 

rP 1,91% 8,85% 4,25% 1,78% 

rA – rP 0,56% 3,67% 1,48% 0,85% 

TCR 94,772 147,590 110,280 12,879 

BS 90,537 108,350 100,100 4,487 

BSPIB 99,673 125,070 113,030 6,832 

TDT 93,876 192,910 121,010 24,213 

(*) Valores em US$ Bilhões de 2010. 

 

A análise gráfica do comportamento das principais variáveis do modelo permite visualizar o 

cenário que se pretende analisar por meio deste trabalho. 

O primeiro ponto a ressaltar é a trajetória declinante da posição externa líquida dos EUA, mostrada 

no gráfico 1. O país tem aumentado tanto os seus ativos quanto os seus passivos (gráfico 2), mas 

os passivos crescem mais rápido que os ativos, e os EUA passaram da posição de credores externos 

para o papel de devedores externos em meados dos anos 1980. 

Os gráficos destacam em cor cinza os períodos de contração da economia norte-americana, de 

acordo com a cronologia do NBER (National Bureau of Economic Research). Cabe destacar que a 

crise de 2008 foi acompanhada de redução dos ativos externos e aumento dos passivos externos, 

acentuando a trajetória negativa da Posição Externa Líquida nesse período. 
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Gráfico 1 – Comportamento da posição externa líquida dos EUA como proporção do PIB no 

período analisado 

 

 

Gráfico 2 – Comportamento dos ativos e passivos externos dos EUA como proporção do PIB no 

período analisado 
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O crescente endividamento externo americano serviu para financiar, através de superávits na Conta 

Capital, os déficits da Conta Corrente do país. O déficit da Conta Corrente dos EUA é causado pelo 

déficit na Balança Comercial do país, demonstrado no gráfico 3. Porém, esse déficit da Conta 

Corrente é atenuado por um recorrente superávit nas rendas decorrentes da Posição de Investimento 

Internacional do país, também mostrado no gráfico 3. Os EUA têm conseguido manter, e até 

aumentar, o fluxo positivo de rendas do exterior para o país mesmo depois de se tornar um devedor 

externo líquido nos anos 1980. 

 

Gráfico 3 – Comportamento do saldo da Balança Comercial e do Balanço de Rendas (*) dos EUA 

como proporção do PIB no período analisado (valores em %) 

 

 

(Novamente, os períodos de contração econômica são destacados em cinza no gráfico, sendo 

perceptível a recuperação do saldo da Balança Comercial logo após as crises de 1974 e 2008, no 

início do período de expansão subsequente.) 

A explicação para o crescimento do fluxo positivo de rendas apesar da posição líquida de 

investimentos negativa é o diferencial expressivo entre as taxas que remuneram os passivos e os 

ativos externos do país, com as taxas remuneratórias dos passivos externos sendo substancialmente 

mais baixas do que as taxas dos ativos externos. O comportamento das taxas de remuneração dos 

ativos e passivos externos e do diferencial entre elas é mostrado no gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Comportamento das taxas de remuneração dos ativos e passivos externos dos EUA no 

período analisado 

 

 

O gráfico deixa claro que, durante o período analisado, houve um gap expressivo entre as taxas de 

remuneração dos ativos e passivos externos do país, gerando o diferencial que permitiu a 

manutenção de saldos positivos do Balanço de Rendas mesmo em uma situação de Posição Externa 

Líquida negativa. 

Com relação às recessões da NBER, destacadas em cinza, cabe ressaltar que, na maior parte das 

vezes, as recessões corresponderam a altas das taxas de remuneração tanto dos passivos quanto dos 

ativos, embora os ativos tenham altas mais expressivas. 

Outras variáveis relacionadas ao saldo da Balança Comercial e à Posição Externa Líquida também 

são utilizadas na análise deste trabalho. O comportamento volátil da Taxa de Câmbio Real é 

mostrado no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Comportamento da taxa de câmbio real dos EUA no período analisado 

 

 

 

3.4 Limitações e próximos passos 

 

Originalmente, cogitou-se estimar um modelo VECM (Vectorial Error Correction Model) que 

descrevesse o comportamento das contas externas norte-americanas nesta dissertação. 

Porém, a existência de comportamento explosivo em uma das variáveis do modelo, demonstrada 

na seção 4.2, faz com que a estimação de um modelo de correção de erros exija o desenvolvimento 

de novos procedimentos matemáticos e técnicas econométricas, o que está fora do escopo deste 

trabalho. 

Desta forma, não foi possível desenvolver o referido modelo. Futuramente, as conclusões desta 

dissertação poderão ser usadas como ponto de partida para esses desenvolvimentos adicionais, que 

seria o próximo passo em relação ao que foi analisado aqui. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Testes de Estacionariedade 

 

Utilizou-se o teste Augmented Dickey-Fuller (teste ADF) para avaliar se as variáveis utilizadas no 

estudo eram ou não estacionárias. O nível de significância adotado no teste foi de 5%. As 

conclusões são sumarizadas abaixo, e os testes completos são apresentados no Anexo B. 

 

Tabela 6 – Resultados dos testes de estacionariedade (Teste Augmented Dickey Fuller) 

Variável Em nível 1ª Diferença 

BC_Real Não estacionária Estacionária 

PEL_Real Não estacionária Estacionária 

Ativos_Real Não estacionária Estacionária 

Passivos_Real Não estacionária Estacionária 

BC_PIB Não estacionária Estacionária 

PEL_PIB Não estacionária Estacionária 

Ativos_PIB Não estacionária Estacionária 

Passivos_PIB Não estacionária Estacionária 

LTCR Não estacionária Estacionária 

LBS Não estacionária Estacionária 

LBSPIB Não estacionária Estacionária 

LTDT Não estacionária Estacionária 

 

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que nenhuma das variáveis analisadas é 

estacionária, ao passo que todas as suas primeiras diferenças são estacionárias. 

Geralmente, esse resultado (variável não-estacionária e 1ª diferença estacionária) é interpretado 

como uma indicação de que a variável em análise é integrada de ordem 1 – variável I(1). Porém, 

dada a trajetória mostrada por algumas variáveis nos gráficos apresentados na seção 3, decidiu-se 

dar um passo além e verificar a hipótese destas variáveis terem comportamento explosivo, ou seja, 

raiz maior que 1. 
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4.2 Testes para verificação de comportamento explosivo 

 

A primeira indicação de que algumas das variáveis estudadas apresentavam comportamento 

explosivo foi obtida estimando um modelo vetorial autorregressivo (VAR) das variáveis BC_PIB, 

PEL_PIB, Passivos_PIB e LTCR, com 1 defasagem e sem tendência1. Nesse modelo, o coeficiente 

da 1ª defasagem da variável Passivos_PIB apresentou valor superior a 1 no modelo autorregressivo 

dessa mesma variável. Os resultados do VAR são apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados do VAR das variáveis BC_PIB, PEL_PIB, Passivos_PIB e LTCR 

Variável Dependente BC_PIB PEL_PIB Passivos_PIB LTCR 

Variável Explicativa 
Coef. EP 

P-
valor Coef. EP 

P-
valor Coef. EP 

P-
valor Coef. EP 

P-
valor 

BC_PIB [t-1] 0,88 0,08 0,00 -0,01 0,01 0,13 -0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 

PEL_PIB [t-1] -0,86 1,72 0,62 0,58 0,11 0,00 0,18 0,16 0,26 0,19 0,17 0,28 

Passivos_PIB [t-1] -0,44 0,51 0,40 -0,13 0,03 0,00 1,03 0,05 0,00 0,08 0,05 0,11 

LTCR [t-1] -1,87 0,90 0,04 -0,06 0,06 0,33 -0,03 0,08 0,75 0,84 0,09 0,00 

Constante 8,73 4,34 0,05 0,31 0,28 0,27 0,12 0,39 0,76 0,73 0,43 0,09 

 

Para avaliar de modo mais assertivo a existência de comportamento explosivo nas variáveis, foram 

utilizados os testes desenvolvidos nos artigos de Phillips et al. (2011 e 2015) e descritos na seção 

2 deste trabalho: SADF, GSADF e BSADF. 

Os testes de verificação de comportamento explosivo foram realizados tanto com as contas externas 

em termos reais (expressas em dólares de 2010) quanto com as mesmas contas externas expressas 

em proporção do PIB. O resultado mais relevante, e que foi levado em consideração nas conclusões 

finais do trabalho, é o resultado do teste em que as variáveis são divididas pelo PIB. Os testes das 

variáveis em termos reais, que eliminam apenas o efeito da inflação, servem como evidência 

adicional do comportamento das variáveis e como confirmação da robustez dos testes envolvendo 

as variáveis em proporção do PIB. 

                                                 
1 Também foi realizada a regressão de um VAR com as mesmas variáveis, mas com tendência. Nesse caso, não 

houve indícios de comportamento explosivo. Mesmo assim, considerou-se que o resultado do teste sem tendência era 

indício suficiente para justificar uma investigação mais detalhada da hipótese de comportamento explosivo. 
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Primeiramente, foram testadas as variáveis BC_Real, PEL_Real, Ativos_Real e Passivos_Real. 

Para estas variáveis, os resultados dos testes SADF e GSADF são mostrados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resultados dos testes SADF e GSADF para as variáveis BC_Real, PEL_Real, 

Ativos_Real e Passivos_Real 

 Estatística-Teste Valores Críticos 

 BC_Real PEL_Real Ativos_Real Passivos_Real α = 10% α = 5% α = 1% 

SADF 2,95 5,59 7,96 17,34 0,89 1,21 1,87 

GSADF 4,93 5,59 7,96 17,34 1,60 1,97 2,67 

 

A hipótese nula do teste é de raiz unitária, e a hipótese alternativa é de que a variável apresenta 

comportamento explosivo. Sendo assim, tanto o teste SADF quanto o teste GSADF indicam que 

as variáveis têm comportamento explosivo, mesmo para um alfa rigoroso de 1%. A variável 

Passivos_Real, ou seja, a dívida bruta norte-americana em moeda de 2010, é a que apresenta essa 

característica com mais nitidez, com uma estatística-teste de 17,34 frente a valores críticos de 1,87 

(teste SADF) e 2,67 (teste GSADF) para um nível de significância de 1%. 

O comportamento ano a ano, descrito pelo teste BSADF, é mostrado no gráfico 6 e na tabela 9, 

mostrados em seguida. O gráfico destaca em cor cinza os períodos de contração da economia norte-

americana, de acordo com a cronologia do NBER (National Bureau of Economic Research). 

Como era de se esperar, dados os resultados obtidos nos testes SADF e GSADF, as variáveis 

Ativos_Real e Passivos_Real apresentam comportamento explosivo em quase todos os anos da 

série; só ficam de fora os anos de 2001 e 2002 para ambas as variáveis, e o ano de 2009 para 

Passivos_Real. Cabe ressaltar que esses três anos com comportamento não-explosivo são anos de 

recessão (2001) ou de início de recuperação (2002 e 2009); outro ano recessivo (1990) também 

assiste a uma redução no valor da estatística de teste dessas duas variáveis, embora a redução, nesse 

caso, não seja suficiente para fazer com que o comportamento deixe de ser explosivo. 

As outras duas variáveis têm trajetórias mistas: PEL_Real tem é explosiva em metade dos anos 

apresentados (em 18 anos dos 37 analisados pelo teste), enquanto BC_Real só tem trajetória 

explosiva no biênio 1983-1984 e no período que vai de 1999 a 2006 (com exceção do ano de 2001). 

Estas análises consideram o nível de significância de 5%.  
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Gráfico 6 – Resultados do teste BSADF para as variáveis BC_Real, PEL_Real, Ativos_Real e Passivos_Real 
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Tabela 9 – Resultados do teste BSADF para as variáveis BC_Real, PEL_Real, Ativos_Real e 

Passivos_Real 

Ano 
Estatística-Teste Valores Críticos 

BC_Real PEL_Real Ativos_Real Passivos_Real α = 10% α = 5% α = 1% 

1981 -1,24 -1,39 2,52 7,46 N/A (*) 0,10 0,90 

1982 -0,97 0,00 3,22 9,18 N/A (*) 0,21 1,01 

1983 0,58 0,19 3,45 9,87 N/A (*) 0,32 1,04 

1984 0,94 -1,18 2,42 7,46 N/A (*) 0,27 1,02 

1985 -0,51 -1,49 3,27 9,98 N/A (*) 0,38 1,33 

1986 0,32 -1,55 4,62 13,37 0,05 0,44 1,08 

1987 0,28 -1,52 4,83 11,44 0,05 0,40 1,15 

1988 -1,54 -1,47 3,84 14,32 0,03 0,40 1,19 

1989 -1,46 -1,17 7,96 17,34 0,04 0,42 1,27 

1990 -1,37 -0,30 2,85 3,17 0,08 0,48 1,36 

1991 -1,73 0,02 4,23 7,49 0,13 0,52 1,23 

1992 -1,51 1,33 3,00 6,75 0,08 0,49 1,20 

1993 -1,49 -1,33 4,50 7,79 0,06 0,41 1,21 

1994 -1,41 -1,36 4,51 7,03 0,08 0,40 1,10 

1995 -1,60 -0,87 6,01 4,95 0,19 0,49 1,21 

1996 -1,44 -0,59 5,38 8,71 0,19 0,56 1,21 

1997 -1,38 1,22 5,56 10,32 0,12 0,50 1,26 

1998 -0,19 2,24 5,83 12,54 0,20 0,51 1,26 

1999 0,65 1,28 6,18 15,12 0,14 0,47 1,38 

2000 1,17 3,15 4,49 10,38 0,21 0,52 1,22 

2001 -0,61 5,59 -0,13 0,20 0,22 0,57 1,35 

2002 1,32 3,71 0,21 -1,06 0,18 0,57 1,46 

2003 1,96 0,57 2,30 3,05 0,21 0,57 1,31 

2004 2,83 0,89 2,24 2,76 0,24 0,57 1,35 

2005 2,95 -0,69 2,16 2,61 0,23 0,56 1,31 

2006 2,11 -0,25 2,19 2,40 0,23 0,57 1,12 

2007 -0,43 -1,08 2,30 2,29 0,19 0,54 1,42 

2008 0,51 1,19 3,95 1,92 0,23 0,56 1,21 

2009 -2,60 1,27 0,83 -2,48 0,24 0,60 1,37 

2010 -0,41 -0,14 2,08 2,30 0,27 0,68 1,37 

2011 -0,16 1,04 1,69 2,65 0,18 0,55 1,40 

2012 -0,23 1,48 1,52 1,99 0,17 0,50 1,05 

2013 -0,54 2,10 2,06 3,06 0,27 0,58 1,29 

2014 -0,48 3,33 1,90 3,24 0,24 0,54 1,38 

2015 -0,45 3,62 0,69 1,77 0,27 0,59 1,26 

2016 -0,47 3,87 1,16 2,55 0,23 0,56 1,32 

2017 -0,37 2,80 2,19 3,37 0,25 0,66 1,34 

(*) Foram calculados valores críticos negativos, provavelmente devido ao tamanho reduzido da 

amostra. 
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Em seguida a estes testes, todos apontando na direção de que as variáveis em análise apresentam 

trajetória explosiva, testaram-se as variáveis BC_PIB, PEL_PIB, Ativos_PIB e Passivos_PIB. 

Os resultados dos testes SADF e GSADF são mostrados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultados dos testes SADF e GSADF para as variáveis BC_PIB, PEL_PIB, 

Ativos_PIB e Passivos_PIB 

 Estatística-Teste Valores Críticos 

 BC_PIB PEL_PIB Ativos_PIB Passivos_PIB α = 10% α = 5% α = 1% 

SADF 0,14 1,875 4,42 5,50 0,89 1,21 1,872 

GSADF 1,27 1,87 4,42 5,50 1,60 1,97 2,67 

 

No caso do saldo da Balança Comercial, a divisão pelo PIB faz com que a variável deixe de 

apresentar comportamento explosivo; tanto no teste SADF quanto no teste GSADF, não é possível 

rejeitar a hipótese nula. O comportamento da variável PEL_PIB é menos nítido: o teste SADF 

indica que a variável apresenta comportamento explosivo mesmo para α = 1%, mas o teste GSADF 

só permite chegar a essa conclusão se for usado um alfa de 10%, enquanto que um alfa de 5%, mais 

usual, levaria à conclusão de que variável não tem trajetória explosiva. Por fim, os Ativos e 

Passivos externos como proporção do PIB apresentam trajetória claramente explosiva. 

O comportamento ano a ano, descrito pelo teste BSADF, é mostrado no gráfico 7 e na tabela 11, 

com os períodos de contração econômica da cronologia do NBER destacados em cinza. 

Novamente, a trajetória dos passivos externos é a mais nitidamente explosiva: o comportamento 

explosivo vai de 1982 até 2017, ininterruptamente. A variável Ativos_PIB não mostra 

comportamento explosivo no período que vai de 1981 até 1995; por outro lado, de 1996 até 2014, 

um período de 19 anos, a variável é explosiva em 16 anos. Os últimos 3 anos, porém, mostram uma 

nova alteração de comportamento, com o fim do episódio de comportamento explosivo e o retorno 

à situação anterior, não-explosiva.  
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Gráfico 7 – Resultados do teste BSADF para as variáveis BC_PIB, PEL_PIB, Ativos_PIB e Passivos_PIB 
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Tabela 11 – Resultados do teste BSADF para as variáveis BC_PIB, PEL_PIB, Ativos_PIB e 

Passivos_PIB 

Ano 
Estatística-Teste Valores Críticos 

BC_PIB PEL_PIB Ativos_PIB Passivos_PIB α = 10% α = 5% α = 1% 

1981 -1,89 -1,33 -0,83 -0,83 -0,24 0,10 0,90 

1982 -1,94 -1,40 -0,06 0,95 -0,15 0,21 1,01 

1983 -1,55 -1,46 0,21 1,35 -0,10 0,32 1,04 

1984 -0,49 -1,66 -0,83 0,76 -0,04 0,27 1,02 

1985 -0,51 -1,44 -0,67 1,42 -0,04 0,38 1,33 

1986 -0,40 -1,39 -0,08 2,50 0,05 0,44 1,08 

1987 -0,44 -1,13 -0,06 2,51 0,05 0,40 1,15 

1988 -1,15 -0,90 0,06 2,67 0,03 0,40 1,19 

1989 -1,39 -0,64 0,42 3,42 0,04 0,42 1,27 

1990 -1,48 -0,16 -0,45 1,47 0,08 0,48 1,36 

1991 -1,53 0,17 -0,36 1,80 0,13 0,52 1,23 

1992 -1,57 0,80 -0,84 1,26 0,08 0,49 1,20 

1993 -1,64 -0,82 -0,14 1,34 0,06 0,41 1,21 

1994 -1,67 -0,88 -0,33 0,77 0,08 0,40 1,10 

1995 -1,72 -0,64 0,32 1,71 0,19 0,49 1,21 

1996 -1,76 -0,60 0,90 2,39 0,19 0,56 1,21 

1997 -1,80 0,14 1,36 3,50 0,12 0,50 1,26 

1998 -1,75 0,50 1,87 4,31 0,20 0,51 1,26 

1999 -1,46 0,10 2,75 4,97 0,14 0,47 1,38 

2000 -0,88 0,80 1,06 3,26 0,21 0,52 1,22 

2001 -1,04 1,87 -0,04 2,36 0,22 0,57 1,35 

2002 -0,80 1,46 -0,42 1,36 0,18 0,57 1,46 

2003 -0,51 0,70 0,17 1,90 0,21 0,57 1,31 

2004 -0,10 0,43 0,88 2,60 0,24 0,57 1,35 

2005 0,14 -0,37 1,87 3,30 0,23 0,56 1,31 

2006 0,04 -0,51 2,92 4,29 0,23 0,57 1,12 

2007 -0,49 -0,84 4,42 5,50 0,19 0,54 1,42 

2008 -0,57 -0,03 1,77 5,20 0,23 0,56 1,21 

2009 -1,46 -0,96 1,60 2,87 0,24 0,60 1,37 

2010 -1,39 -1,06 1,95 3,15 0,27 0,68 1,37 

2011 -1,34 -0,43 1,42 3,43 0,18 0,55 1,40 

2012 -1,42 -0,53 0,97 2,36 0,17 0,50 1,05 

2013 -1,53 -0,27 1,04 2,62 0,27 0,58 1,29 

2014 -1,56 0,31 0,73 2,62 0,24 0,54 1,38 

2015 -1,59 0,31 -0,01 1,24 0,27 0,59 1,26 

2016 -1,63 0,42 -0,12 1,12 0,23 0,56 1,32 

2017 -1,65 0,02 0,24 1,43 0,25 0,66 1,34 
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A variável PEL_PIB só tem comportamento explosivo no período que vai de 2000 a 2003, bem 

como um caso pontual no ano de 1992. Por fim, a Balança Comercial não apresenta comportamento 

explosivo em nenhum dos períodos analisados. Estas análises consideram o nível de significância 

de 5%. 

Novamente, os períodos recessivos mostram uma redução da intensidade do comportamento 

explosivo dos ativos e passivos externos. Diferentemente da variável Passivos_Real, porém, a 

variável Passivos_PIB não deixa de apresentar comportamento explosivo nos anos de 2001, 2002 

e 2009. 

 

 

4.3 Testes de Cointegração entre as variáveis 

 

Em seguida, foi verificada a existência de cointegração entre as variáveis do modelo. A 

possibilidade de usar os testes usuais de cointegração mesmo na presença de variáveis com 

comportamento explosivo foi demonstrada por Nielsen (2010), conforme explicado na seção 2 

deste trabalho. 

Assim como nas equações (1) a (5), optou-se por usar as variáveis BC, PEL e Passivos como 

proporção do PIB, e não estas mesmas variáveis em valores brutos reais (em moeda de 2010). Os 

Ativos não foram incluídos nos testes porque esta variável é o resultado de uma relação linear entre 

PEL e Passivos, logo, as 3 variáveis não podem participar simultaneamente do mesmo modelo; 

optou-se por usar PEL_PIB e Passivos_PIB e deixar Ativos_PIB de fora. 

Os testes foram realizados em pares. Em cada par, o 1º teste verifica a existência de relações de 

cointegração entre as variáveis sem incluir a variável Passivos_PIB; isso pressupõe um modelo 

com as equações (3) e (4), ou seja, um modelo que não leva em conta o diferencial de taxas entre 

ativos e passivos externos. O 2º teste, por sua vez, repete as variáveis do 1º teste e inclui, além 

delas, a variável Passivos_PIB; se a inclusão desta variável for determinante para a existência de 

relações de cointegração, isso implica que o diferencial de taxas entre ativos e passivos externos é 

relevante, e o modelo correto utilizaria a equação (5) ao invés da equação (3). 
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Inicialmente, foi utilizado o teste de Johansen para verificar a existência de cointegração entre as 

variáveis. 

Os resultados dos testes de Johansen são apresentados na tabela 12. O valor da coluna “Cenário 

Inicial” mostra o número de relações de cointegração estimado no 1º teste de cada par (sem a 

inclusão da variável Passivos_PIB), ou seja, só com as variáveis listadas na coluna “Variáveis 

testadas”. O valor da coluna à direita mostra o número de relações de cointegração quando, a essas 

variáveis, acrescenta-se a variável Passivos_PIB. 

 

Tabela 12 – Número de relações de cointegração - Teste de Johansen 

Variáveis testadas Cenário Inicial 

Com inclusão da 

variável 

Passivos_PIB 

BC_PIB e PEL_PIB 0 1 

LTCR, BC_PIB e PEL_PIB 0 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e LTDT 0 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, LTDT e 

LBS 0 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, LTDT e 

LBSPIB 0 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e 

LBSPIB 0 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e LBS 0 0 

 

Baseando-se nos testes de Johansen, portanto, a conclusão é muito clara: sem a variável 

Passivos_PIB, as variáveis não cointegram, mas a inclusão dessa variável faz com que surja uma 

relação de cointegração (com exceção do último teste). 

Cabe aqui uma ressalva: a análise detalhada dos modelos utilizados nos testes permitiu identificar 

a existência de heteroscedasticidade. Como o teste de Johansen não é robusto em relação à 

heteroscedasticidade, não seria possível confiar inteiramente nos resultados obtidos. 

Por essa razão, para corroborar os resultados dos testes de Johansen, foi realizado um teste 

alternativo, o teste de Cheng & Phillips (2009), que é robusto em relação à heteroscedasticidade. 

Este teste consiste em estimar modelos vetoriais autorregressivos com diferentes combinações de 

variáveis e diferentes números de relações de cointegração, e em seguida verificar qual formato 
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tem o maior poder explicativo, ou qualidade de ajuste. Para verificar a combinação de variáveis e 

o número de relações de cointegração com a melhor qualidade de ajuste, são utilizados os critérios 

de informação tradicionais (Schwarz, Hannan-Quinn e Akaike). 

Os resultados são apresentados na tabela 13. Foram desconsiderados os resultados baseados no 

critério de informação de Akaike, conforme as recomendações dos autores do teste, Cheng e 

Phillips: 

 

BIC, HQ e outros critérios de informação com Cn → ∞ e Cn/n → 0 são todos consistentes para a 

seleção do posto de cointegração sem ter que especificar o modelo paramétrico completo. [...] AIC é 

inconsistente, assintoticamente nunca subestima o posto de cointegração, e favorece sistemas mais 

liberalmente parametrizados. (Cheng & Phillips, 2009, p. 9, tradução nossa). 

 

Tabela 13 – Número de relações de cointegração - Teste de Cheng & Phillips - Por critério de 

informação 

Variáveis testadas 

Critério Schwarz Critério Hannan-Quinn 

Cenário 

Inicial 

Com inclusão 

da variável 

Passivos_PIB 

Cenário 

Inicial 

Com inclusão 

da variável 

Passivos_PIB 

BC_PIB e PEL_PIB 0 1 0 2 

LTCR, BC_PIB e 

PEL_PIB 
0 1 1 3 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB 

e LTDT 
0 1 2 2 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT e LBS 
1 0 1 2 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT e LBSPIB 
0 0 2 2 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB 

e LBSPIB 
0 0 1 1 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB 

e LBS 
0 0 0 1 

 

Os resultados diferem um pouco dos obtidos nos testes de Johansen, e as conclusões para cada 

critério de informação também divergem um pouco. Porém, o que parece claro é que a inclusão da 
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variável Passivos_PIB aumenta o número de relações de cointegração entre as variáveis na maior 

parte dos testes, indicando que a inclusão dessa variável é relevante. Consequentemente, o 

diferencial das taxas de retorno de ativos e passivos externos é relevante para explicar o 

comportamento das contas externas dos EUA. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos com este trabalho, é possível classificar as contas externas dos 

Estados Unidos em um dos 4 cenários apresentados na seção 2, e em seguida formular uma 

explicação para o comportamento do Balanço de Pagamentos norte-americano nos anos analisados. 

Primeiramente, cabe descartar o cenário de estacionariedade das variáveis BC_PIB e PEL_PIB 

(cenário 1), com base nos resultados dos testes ADF, que mostram que essas variáveis são não-

estacionárias. 

O cenário 2, em que as variáveis BC_PIB e PEL_PIB não são estacionárias, mas apresentam uma 

relação de cointegração, também pode ser descartado, com base nos resultados dos testes de 

cointegração de Johansen e de Cheng & Phillips. 

Os dois cenários já descartados utilizam a premissa de que as taxas dos ativos e passivos externos 

do país são iguais. Considerando que esses cenários não são aplicáveis aos EUA, cabe avaliar a 

hipótese de que as taxas dos ativos são diferentes (e superiores) às taxas dos passivos, hipótese esta 

que fundamenta o cenário 3. 

O cenário 3 pressupõe que é a inclusão da variável Passivos_PIB na equação de solvência externa 

do país que faz com que as variáveis (PEL_PIB, BC_PIB e Passivos_PIB) cointegrem e o saldo da 

Conta Corrente seja estacionário e igual a zero no longo prazo. Tanto os testes de Johansen quanto 

os testes de Cheng & Phillips mostram que isso, de fato, ocorre no caso das contas externas norte-

americanas. Assim, dado que a inclusão da variável Passivos_PIB é realmente o fator determinante 

para que as variáveis cointegrem, pode-se concluir que o cenário 3 corresponde à realidade da 

economia dos Estados Unidos no período analisado. 

Como a inclusão dessa variável só é relevante se as taxas de remuneração de ativos e passivos 

externos forem diferentes, provar que é necessário incluir a variável Passivos_PIB para que haja 

cointegração significa também demonstrar que a solvência dos Estados Unidos depende da 

existência de um diferencial de taxas de remuneração entre seus ativos externos e seus passivos 

externos, e que esse diferencial de taxas existe e é estatisticamente relevante. 

Por fim, como as variáveis da equação (5) cointegram, pode-se descartar a hipótese de insolvência 

das contas externas norte-americanas no longo prazo (cenário 4). 
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Até o momento, portanto, é possível afirmar que o saldo da Conta Corrente norte-americana tende 

a zero ao mesmo tempo em que o saldo da Balança Comercial apresenta uma trajetória não-

estacionária (embora não explosiva), que não converge para o equilíbrio em zero, e que essa 

sustentabilidade da trajetória das contas externas norte-americanas deve-se ao fato de que o 

desequilíbrio da Balança Comercial tem sido compensado parcialmente pelo desequilíbrio, com 

sinal inverso, do Balanço de Rendas. O país consegue recorrentes superávits do Balanço de Rendas 

por ser o principal fornecedor de títulos de renda fixa de baixíssimo risco do mundo, os títulos da 

dívida pública americana, que pagam juros bastante reduzidos. Como seus ativos têm taxas de 

retorno bem mais altas, os Estados Unidos sempre recebem mais rendas de juros e dividendos do 

que pagam, e essa receita líquida é utilizada para compensar, em parte, os déficits comerciais. 

Se os ativos do país no exterior continuarem com uma taxa de retorno expressivamente maior do 

que a taxa com a qual o país remunera seus passivos externos, o país conseguirá prosseguir com 

uma Balança Comercial deficitária sem deixar de ser solvente. Isso possui implicações relevantes. 

Se é possível que o saldo da Balança Comercial de um país seja permanentemente deficitário, 

apresentando desequilíbrios mesmo no longo prazo, esse desequilíbrio deve se propagar para outros 

países, dado que, para que um país tenha déficits frequentes na Balança Comercial, é necessário 

que os países que fazem trocas comerciais com este país tenham superávits frequentes. Desta 

forma, o comércio internacional funcionaria em um desequilíbrio permanente e estável. Dada a 

relevância das trocas comerciais entre os países para o desempenho da economia global, entender 

essa dinâmica adquire uma grande importância. 

Outra conclusão obtida com esse trabalho é a clara existência de comportamento explosivo por 

parte dos ativos e passivos externos dos EUA, tanto em termos reais (variáveis Ativos_Real e 

Passivos_Real) quanto em termos de proporção do PIB (variáveis Ativos_PIB e Passivos_PIB). 

Isso gera dúvidas em relação à permanência do comportamento solvente e sustentável identificado, 

já que a explosão da dívida externa norte-americana pode levar a um gradual aumento da percepção 

de risco acerca dos títulos dessa dívida. Se a percepção de risco aumentar, a consequência natural 

será o aumento das taxas de remuneração dos passivos e a redução do diferencial positivo entre as 

taxas dos ativos e passivos externos do país. Com a redução do diferencial de taxas de remuneração, 

os superávits do Balanço de Rendas perderão, parcial ou totalmente, a capacidade de compensar 

os déficits da Balança Comercial, o que pode levar a uma situação de insolvência no longo prazo. 
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Cabe ressaltar, porém, que os momentos de maior explosividade do comportamento da variável 

Ativos_PIB e, especialmente, da variável Passivos_PIB parecem ter passado, com essas variáveis 

retornando a um comportamento mais próximo da normalidade nos últimos anos. De acordo com 

o teste BSADF, a variável Ativos_PIB não apresenta mais comportamento explosivo desde 2015; 

já os valores das estatísticas dos testes referentes à variável Passivos_PIB estão declinando e se 

aproximando do valor crítico que separa o comportamento explosivo do comportamento não-

explosivo, o que caracteriza uma trajetória de “volta à normalidade”. Isso pode impedir o cenário 

de aumento das taxas de remuneração dos passivos externos norte-americanos descrito no 

parágrafo anterior. 

Por fim, cabe destacar que testar a hipótese de existência de comportamento explosivo nos passivos 

externos norte-americanos – e, após confirmada essa hipótese, procurar entender quais as 

consequências desse comportamento para a sustentabilidade das contas externas dos EUA no longo 

prazo – foi uma análise realizada nesta dissertação que ainda não havia sido explorada em outros 

trabalhos acadêmicos. O impacto do comportamento explosivo dos passivos sobre o equilíbrio 

intertemporal das contas externas do país é um tema importante e que merece estudos adicionais; 

essa dissertação visa a dar sua contribuição a esse assunto bastante importante, e ainda não 

suficientemente explorado em trabalhos acadêmicos. 
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APÊNDICE A – ANÁLISES ADICIONAIS DOS DADOS UTILIZADOS 

 

Gráfico 8 – Comportamento da variável BS no período analisado 

 

 

Gráfico 9 – Evolução da variável BSPIB no período analisado 
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Gráfico 10 – Evolução dos Termos de Troca dos EUA no período analisado 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DOS TESTES DE ESTACIONARIEDADE 

 

Foi o utilizado o teste Augmented Dickey Fuller. 

 

B.1 Testes das variáveis 

 

O valor crítico considerado na análise do resultado foi de -2,927, correspondente ao nível de 

significância de 5%. 

 

Teste ADF para BC_Real; regressão de DBC_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

BC_Real [t-1] -0,0180 0,0409 -0,4403 

Constante -1,7304E10 1,7432E10 -1,288 

DBC_Real [t-1] 0,008 0,159 0,048 

DBC_Real [t-2] 0,032 0,159 0,202 

    

Teste ADF para PEL_Real; regressão de DPEL_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

PEL_Real [t-1] 0,219 0,061 3,578 

Constante -8,4008E10 1,0248E11 -0,820 

DPEL_Real [t-1] -0,644 0,198 -3,259 

DPEL_Real [t-2] -0,400 0,185 -2,159 

    

Teste ADF para Ativos_Real; regressão de DAtivos_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

Ativos_Real [t-1] 0,071 0,019 3,720 

Constante 0,000 0,000 - 

DAtivos_Real [t-1] 0,394 0,173 2,272 

DAtivos_Real [t-2] -0,379 0,178 -2,125 
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Teste ADF para Passivos_Real; regressão de DPassivos_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

Passivos_Real [t-1] 0,087 0,018 4,729 

Constante 0,000 0,000 - 

DPassivos_Real [t-1] 0,290 0,162 1,792 

DPassivos_Real [t-2] -0,384 0,166 -2,311 

    

Teste ADF para BC_PIB; regressão de DBC_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

BC_PIB [t-1] -0,098 0,057 -1,712 

Constante -0,256 0,153 -1,668 

DBC_PIB [t-1] 0,148 0,151 0,976 

DBC_PIB [t-2] 0,099 0,152 0,651 

    

Teste ADF para PEL_PIB; regressão de DPEL_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

PEL_PIB [t-1] 0,059 0,052 1,144 

Constante -0,011 0,007 -1,474 

DPEL_PIB [t-1] -0,375 0,172 -2,184 

DPEL_PIB [t-2] -0,243 0,167 -1,460 

    

Teste ADF para Ativos_PIB; regressão de DAtivos_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

Ativos_PIB [t-1] 0,003 0,024 0,106 

Constante 0,023 0,019 1,193 

DAtivos_PIB [t-1] 0,259 0,162 1,597 

DAtivos_PIB [t-2] -0,130 0,164 -0,795 

    

Teste ADF para Passivos_PIB; regressão de DPassivos_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

Passivos_PIB [t-1] 0,018 0,016 1,139 

Constante 0,020 0,014 1,450 

DPassivos_PIB [t-1] 0,301 0,158 1,900 

DPassivos_PIB [t-2] -0,194 0,161 -1,210 

    

Teste ADF para LTCR; regressão de DLTCR sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

LTCR [t-1] -0,287 0,085 -3,388 

Constante 1,345 0,398 3,380 

DLTCR [t-1] 0,508 0,140 3,625 

DLTCR [t-2] 0,001 0,150 0,007 
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Teste ADF para LBS; regressão de DLBS sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

LBS [t-1] -0,192 0,082 -2,337 

Constante 0,885 0,379 2,337 

DLBS [t-1] 0,174 0,149 1,170 

DLBS [t-2] 0,176 0,150 1,173 

    

Teste ADF para LBSPIB; regressão de DLBSPIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

LBSPIB [t-1] -0,018 0,034 -0,519 

Constante 0,079 0,161 0,495 

DLBSPIB [t-1] 0,325 0,156 2,079 

DLBSPIB [t-2] -0,078 0,158 -0,493 

    

Teste ADF para LTDT; regressão de DLTDT sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

LTDT [t-1] -0,098 0,037 -2,647 

Constante 0,451 0,175 2,581 

DLTDT [t-1] -0,157 0,144 -1,094 

DLTDT [t-2] 0,072 0,145 0,497 

 

 

B.2 Testes da 1ª diferença das variáveis 

O valor crítico considerado na análise do resultado foi de -2,929, correspondente ao nível de 

significância de 5%. 

 

Teste ADF para DBC_Real; regressão de DDBC_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DBC_Real [t-1] -1,060 0,273 -3,888 

Constante -1,4793E10 1,0756E10 -1,375 

DDBC_Real [t-1] 0,055 0,224 0,244 

DDBC_Real [t-2] 0,072 0,158 0,457 
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Teste ADF para DPEL_Real; regressão de DDPEL_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DPEL_Real [t-1] -0,640 0,270 -2,371 

Constante -1,4359E11 1,0571E11 -1,358 

DDPEL_Real [t-1] -0,518 0,223 -2,324 

DDPEL_Real [t-2] -0,427 0,148 -2,882 

    

Teste ADF para DAtivos_Real; regressão de DDAtivos_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DAtivos_Real [t-1] -0,418 0,209 -2,000 

Constante 3,4339E11 2,0470E11 1,678 

DDAtivos_Real [t-1] -0,066 0,194 -0,340 

DDAtivos_Real [t-2] -0,493 0,175 -2,819 

    

Teste ADF para DPassivos_Real; regressão de DDPassivos_Real sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DPassivos_Real [t-1] -0,183 0,151 -1,214 

Constante 2,4748E11 1,7944E11 1,379 

DDPassivos_Real [t-1] -0,297 0,152 -1,957 

DDPassivos_Real [t-2] -0,729 0,140 -5,200 

    

Teste ADF para DBC_PIB; regressão de DDBC_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DBC_PIB [t-1] -0,882 0,242 -3,649 

Constante -0,066 0,097 -0,685 

DDBC_PIB [t-1] 0,013 0,207 0,063 

DDBC_PIB [t-2] 0,089 0,155 0,574 

    

Teste ADF para DPEL_PIB; regressão de DDPEL_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DPEL_PIB [t-1] -1,170 0,330 -3,541 

Constante -0,012 0,007 -1,648 

DDPEL_PIB [t-1] -0,087 0,252 -0,345 

DDPEL_PIB [t-2] -0,201 0,156 -1,289 

    

Teste ADF para DAtivos_PIB; regressão de DDAtivos_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DAtivos_PIB [t-1] -0,753 0,242 -3,115 

Constante 0,022 0,013 1,730 

DDAtivos_PIB [t-1] 0,015 0,210 0,074 

DDAtivos_PIB [t-2] -0,147 0,173 -0,849 
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Teste ADF para DPassivos_PIB; regressão de DDPassivos_PIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DPassivos_PIB [t-1] -0,523 0,216 -2,423 

Constante 0,020 0,011 1,776 

DDPassivos_PIB [t-1] -0,128 0,189 -0,678 

DDPassivos_PIB [t-2] -0,399 0,165 -2,419 

    

Teste ADF para DLTCR; regressão de DDLTCR sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DLTCR [t-1] -0,748 0,200 -3,749 

Constante -0,001 0,009 -0,089 

DDLTCR [t-1] 0,214 0,178 1,204 

DDLTCR [t-2] -0,020 0,160 -0,125 

    

Teste ADF para DLBS; regressão de DDLBS sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DLBS [t-1] -0,813 0,246 -3,306 

Constante 0,000 0,004 -0,072 

DDLBS [t-1] -0,106 0,218 -0,487 

DDLBS [t-2] -0,042 0,166 -0,252 

    

Teste ADF para DLBSPIB; regressão de DDLBSPIB sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DLBSPIB [t-1] -0,811 0,225 -3,605 

Constante -0,004 0,002 -1,726 

DDLBSPIB [t-1] 0,126 0,191 0,660 

DDLBSPIB [t-2] 0,036 0,158 0,230 

    

Teste ADF para DLTDT; regressão de DDLTDT sobre: 

  Coeficiente Erro-Padrão Estatística t 

DLTDT [t-1] -0,869 0,263 -3,301 

Constante -0,010 0,007 -1,460 

DDLTDT [t-1] -0,227 0,224 -1,015 

DDLTDT [t-2] -0,053 0,156 -0,339 
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APÊNDICE C – RESULTADOS DOS TESTES DE COINTEGRAÇÃO 

 

Para verificar a cointegração entre as variáveis estudadas, foram utilizados o Teste de Johansen e 

o Teste de Cheng & Phillips, ambos com nível de significância de 1%. 

 

C.1 Testes de Johansen 

 

Foram testadas diversas combinações diferentes entre as variáveis. Os testes de cointegração estão 

apresentados em pares: o teste à esquerda verifica se há relações de cointegração entre um grupo 

de variáveis, e o teste à direita acrescenta a esse grupo de variáveis a variável Passivos_PIB. Em 

quase todos os casos, os testes mostram que, sem a variável Passivos_PIB, não há relações de 

cointegração, ao passo que acrescentar a referida variável faz com que o teste indique a existência 

de 1 relação de cointegração. 

A linha destacada em verde em cada teste é a linha referente ao posto da matriz π (matriz de relações 

de longo prazo), que corresponde ao número estimado de relações de cointegração entre as 

variáveis. 

 

Testes 1 e 2 

Variáveis: BC_PIB e PEL_PIB 

BC_PIB, PEL_PIB e 

Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 3,66 0,922 33,63 0,016 

1 0,07 0,787 8,91 0,381 

2     0,15 0,695 
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Testes 3 e 4 

Variáveis: LTCR, BC_PIB e PEL_PIB 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e 

Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 20,26 0,416 50,64 0,025 

1 5,43 0,761 22,67 0,271 

2 0,11 0,741 10,31 0,262 

3     0,00 0,969 

 

Testes 5 e 6 

Variáveis: 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e 

LTDT 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT e Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 46,25 0,066 77,28 0,010 

1 21,07 0,364 42,59 0,143 

2 6,32 0,662 20,05 0,431 

3 0,27 0,602 8,68 0,403 

4     0,12 0,732 

 

Testes 7 e 8 

Variáveis: 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT e LBS 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT, LBS e Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 67,40 0,075 102,60 0,014 

1 27,43 0,836 60,98 0,207 

2 10,23 0,973 30,82 0,678 

3 4,01 0,897 16,27 0,700 

4 0,24 0,625 3,94 0,902 

5     0,18 0,672 
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Testes 9 e 10 

Variáveis: 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT e LBSPIB 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LTDT, LBSPIB e Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor Estatística Traço P-Valor 

0 61,65 0,188 97,68 0,035 

1 33,27 0,547 61,48 0,193 

2 13,05 0,887 35,19 0,443 

3 5,53 0,751 17,67 0,600 

4 0,69 0,408 6,20 0,676 

5     0,02 0,882 

 

Testes 11 e 12 

Variáveis: 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e 

LBSPIB 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LBSPIB e Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 37,83 0,313 69,71 0,049 

1 17,47 0,615 38,85 0,269 

2 5,15 0,792 21,06 0,364 

3 0,55 0,460 8,47 0,424 

4     0,01 0,929 

 

Testes 13 e 14 

Variáveis: 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB e 

LBS 

LTCR, BC_PIB, PEL_PIB, 

LBS e Passivos_PIB 

Posto da Matriz 

Estatística 

Traço P-Valor 

Estatística 

Traço P-Valor 

0 27,80 0,821 61,10 0,204 

1 10,62 0,965 31,28 0,654 

2 5,19 0,787 17,53 0,610 

3 0,11 0,741 5,18 0,788 

4     0,00 0,959 
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C.2 Testes de Cheng & Phillips 

 

O teste de Cheng & Phillips (2009) também foi utilizado para avaliar a existência de cointegração 

entre as variáveis estudadas. Foram testadas as mesmas combinações de variáveis testadas 

anteriormente por meio do teste de Johansen. 

Os testes de cointegração estão apresentados em pares: o teste de cima verifica se há relações de 

cointegração entre um grupo de variáveis, e o teste de baixo acrescenta a esse grupo de variáveis a 

variável Passivos_PIB. Em quase todos os casos, a inclusão da variável Passivos_PIB aumenta o 

número de relações de cointegração. 

A linha destacada em verde em cada teste é a linha referente ao posto da matriz π (matriz de relações 

de longo prazo), que corresponde ao número estimado de relações de cointegração entre as 

variáveis. 

Apresentamos os resultados com base nos três critérios de informação tradicionais (Schwarz, 

Hannan-Quinn e Akaike), mas consideramos apenas os dois primeiros critérios na análise, 

conforme orientação dos autores do teste (Cheng & Phillips, 2009). 

 

Testes 1 e 2 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

BC_PIB e PEL_PIB 
1 -1,345 -1,468 -1,542 

0 -1,514 -1,564 -1,593 

BC_PIB, PEL_PIB e 

Passivos_PIB 

2 -4,444 -4,714 -4,877 

1 -4,504 -4,700 -4,818 

0 -4,387 -4,461 -4,505 
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Testes 3 e 4 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB e 

PEL_PIB 

2 -4,069 -4,339 -4,502 

1 -4,201 -4,398 -4,516 

0 -4,295 -4,369 -4,413 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB e 

Passivos_PIB 

3 -7,044 -7,510 -7,792 

2 -7,070 -7,463 -7,700 

1 -7,217 -7,487 -7,650 

0 -7,195 -7,293 -7,352 

 

Testes 5 e 6 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB e LTDT 

3 -8,170 -8,636 -8,917 

2 -8,287 -8,679 -8,916 

1 -8,382 -8,652 -8,815 

0 -8,416 -8,514 -8,573 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LTDT e 

Passivos_PIB 

4 -11,006 -11,718 -12,148 

3 -11,070 -11,708 -12,094 

2 -11,238 -11,753 -12,064 

1 -11,332 -11,675 -11,883 

0 -11,331 -11,453 -11,528 

 

Testes 7 e 8 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LTDT e 

LBS 

4 -12,849 -13,561 -13,990 

3 -13,014 -13,653 -14,038 

2 -13,291 -13,807 -14,118 

1 -13,499 -13,843 -14,050 

0 -13,386 -13,509 -13,583 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LTDT, 

LBS e Passivos_PIB 

5 -15,676 -16,682 -17,289 

4 -15,841 -16,774 -17,337 

3 -15,989 -16,799 -17,288 

2 -16,252 -16,891 -17,276 

1 -16,348 -16,765 -17,017 

0 -16,364 -16,511 -16,600 
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Testes 9 e 10 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LTDT e 

LBSPIB 

4 -13,804 -14,516 -14,945 

3 -13,947 -14,585 -14,970 

2 -14,196 -14,712 -15,023 

1 -14,339 -14,683 -14,891 

0 -14,473 -14,596 -14,670 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LTDT, 

LBSPIB e 

Passivos_PIB 

5 -16,677 -17,683 -18,291 

4 -16,791 -17,724 -18,287 

3 -16,956 -17,767 -18,256 

2 -17,157 -17,795 -18,181 

1 -17,335 -17,752 -18,004 

0 -17,466 -17,613 -17,702 

 

Testes 11 e 12 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações 

de cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB e LBSPIB 

3 -9,915 -10,381 -10,663 

2 -10,062 -10,455 -10,692 

1 -10,210 -10,480 -10,643 

0 -10,350 -10,448 -10,507 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LBSPIB 

e Passivos_PIB 

4 -12,840 -13,552 -13,981 

3 -12,905 -13,544 -13,929 

2 -13,047 -13,563 -13,874 

1 -13,242 -13,586 -13,793 

0 -13,323 -13,446 -13,520 
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Testes 13 e 14 

Modelo testado Critério de Informação 

Variáveis testadas 
Nº de relações de 

cointegração Schwarz 
Hannan-

Quinn Akaike 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB e LBS 

3 -8,600 -9,067 -9,348 

2 -8,738 -9,131 -9,368 

1 -9,032 -9,302 -9,465 

0 -9,240 -9,338 -9,397 

LTCR, BC_PIB, 

PEL_PIB, LBS e 

Passivos_PIB 

4 -11,524 -12,236 -12,665 

3 -11,659 -12,298 -12,683 

2 -11,806 -12,322 -12,633 

1 -12,087 -12,431 -12,638 

0 -12,190 -12,313 -12,387 

 

 

 

 


