
Fundamentos	Determinantes	
da	Taxa	de	Câmbio	e	

do	Balanço de	Pagamentos
Troca	de	bens	e	serviços

Paridade	de	poder	de	compra
Paridade	das	taxas	de	juros
Abordagem	pela	Absorção

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/



Definições	de	Taxas	de	Câmbio

• Taxa	de	câmbio	
nominal:	mede	
o	preço	de	uma	moeda	
estrangeira	(ou	divisa)	
em	moeda	nacional.

•P =	e .	P*		onde	
P*	é	o	preço	do	
bem	ou	serviço	em	
moeda	estrangeira.

• Taxa	de	câmbio	real:	
exprime	
o	preço	relativo	de	
produtos	estrangeiros	
face	aos	de	produtos	
nacionais	expresso	em	
moeda	nacional:
er =	e .	p*	/	p onde	
p*/p é	um	relativo	entre	
índices	de	preços	de	
produtos	nacionais	e	de	
produtos	estrangeiros.



Taxa	de	Câmbio	
Real	(er =	e	.	p*	/	p)	e	Efetiva

• TAXA	DE	CÂMBIO	REAL:	
para	medir	a	incidência	da	
taxa	de	câmbio	sobre	
a	competitividade	=	
f(	evolução	da	inflação	externa	/	
interna	)

•Melhora	da	competitividade	=	
f(	>	e [alta	cambial	ou	
depreciação];	
>	P*	[alta	de	preços	
estrangeiros];	
<	P [queda	de	preços	nacionais]	)

• TAXA	DE	CÂMBIO	EFETIVA
DE	UMA	MOEDA:	
é	a	média de	taxas	de	
câmbio	bilaterais	dessa	
moeda	ponderada pelo	
peso	relativo	de	cada	país	
estrangeiro	no	comércio	
exterior	do	país	
considerado.



Primeiro	Fundamento:	
Balanço	de	Transações	Correntes

•Compras	no	exterior
provocam	
a necessidade	de	
divisas	estrangeiras.

•Vice-versa,	
vendas	ao	exterior
fornecem	
maior	oferta	de	
moedas	estrangeiras.

•O	primeiro	fator	
determinante	da	taxa	de	
câmbio diz	respeito	às
trocas	externas	de	bens	
ou	serviços,	
dadas	pela	
diferença	entre	suas	
exportações	e	suas	
importações:	
(XS	- MS).



Níveis	da	atividade	doméstica	Y e	
estrangeira	Y*	afetam	câmbio

• Se	o	crescimento	do	resto	do	mundo (Y*) for	maior	do	que	
o	interno	(Y),	essa	diferença	(Y*	- Y)	resultará,	provavelmente,	em	
valor	da	exportação	(X)	maior	do	que	o	da	soma	das	importações
(M):	(X – M)	>	0.

• O superávit	das	transações	correntes,	no	balanço	de	pagamentos,	
provoca	apreciação da	moeda	nacional	(					e),	
no	mercado	de	câmbio.	

• Inversamente,		o	crescimento	doméstico (Y) mais	rápido	que	
o	crescimento	estrangeiro (Y*) pode	levar	a	
déficit	do	balanço	comercial (X – M	<	0) e	
à	consequente	depreciação da	moeda	nacional	(	 e).

•M	=	f(	Y,	e r );	X =	f(	Y*,	e r )	=>	
dadas	Y e	Y*,	(	X – M	)	=	f(	e	r )



Paridade	dos	Poderes	de	Compra

•Esta	teoria	vê	nos	
movimentos	de	
preços	relativos	dos	
bens	domésticos	e	
bens	estrangeiros	
o	fator	determinante	
essencial	da	taxa	de	
câmbio.

•versão	absoluta:	explica	
o	nível da	taxa	de	
câmbio,	isto	é,	
o	valor	adequado	
da	taxa	de	câmbio.

•versão	relativa:	
explica	as	variações
da	taxa	de	câmbio.



Lei	do	Preço	Único
•A	versão	absoluta da	teoria	PPC	é	baseada	em	suposta	
lei	que	prevaleceria	em	mercado	internacional	
concorrencial,	ou	seja,	são	exigidas	condições	
extremamente	restritivas para	sua	vigência:
1.ausência	de	barreiras	ao	comércio	exterior	
(sem	protecionismo).
2.custos	negligenciáveis	de	frete,	seguro,	impostos,	etc.
3.baixos	custos	de	transação,	inclusive	cambiais.
4.perfeita	substituição	entre	os	produtos	importados	e	
os	produtos	nacionais.

•Os	produtos	não	exportáveis	[no-tradeables],	
através	de	fronteiras,	como	serviços	pessoais,	
educacionais,	energia	elétrica,	habitação,	etc.,	
não	se	submetem	a	essa	lei	do	preço	único.	



Concorrência	e	Arbitragem

• Se	o	mesmo	bem está	disponível	nos	mercados	nacional	
e	internacional	(ou	bens	perfeitamente	substitutos ),	
seu	preço	interno (P)	deve	ser	idêntico	a	
seu	preço	externo (P*)	após	a	conversão	
pela	taxa	de	câmbio	(e):	P	=	e P* ou	e =	P	/	P*.	

• Isto	ocorreria	em	função	da	concorrência e	arbitragem
de	agentes	racionais:	se	P	>	e P*,	ninguém	compraria	
no	país	e	todo	mundo	compraria	fora	
(e	vice-versa	se P	<	e P*)	até	que	P	=	e	P*.	

• Lógico	que	isso	só	seria	possível:	
1. se	os	preços	internos	e	externos	fossem	flexíveis ou
2. em	regime	cambial	flutuante.



índice	Big	Mac

Com a apreciação do dólar em relação ao real, segundo 
o tradicional índice da revista britânica "The Economist", 
o sanduíche valia, em janeiro de 2009, no Brasil, US$ 3,39, 
ante US$ 4,73, em julho de 2008, quando era o sétimo mais caro 
do mundo. Como o Big Mac era vendido nos Estados Unidos por 
US$ 3,54, isso significa, pelo índice, que o real estava depreciado 
em 4,24% em relação ao dólar.



índice	Big	Mac

• Na	metade	do	ano	de	2008,	
boa	parte	dos	países	
também	tinha	moeda	mais	
valorizada	que	o	dólar,	
fazendo	a	comparação	pelo	
preço	do	Big	Mac.	
• Em	janeiro	de	2009,	isso	só	
ocorria	com	a	Suécia,	
a	Dinamarca,	a	Noruega,	
a	Suíça	e	a	zona	do	euro.	
•Mas,	mesmo	nesses	países,	
o	sanduíche	passou	a	valer	
menos	em	dólar	do	que	em	
julho	de	2008.

• O	levantamento	da	revista	
calcula	a	relação	entre	
o	preço	do	Big	Mac	nos	EUA	e	
o	seu	valor	em	dólares	em	
outro	país.	

• Se	o	preço	em	determinado	
país	for	superior	ao	cobrado	
nas	lojas	americanas	do	
McDonald's,	isso	significa	que	
a	moeda	está	apreciada	na	
comparação	com	o	dólar.



Lei	do	Preço	Único
•De	acordo	com	essa	lei	do	preço	único,	
a	mesma	unidade	monetária	não	pode	ter	
poder	de	compra	diferente	em	dois	países,	
naquelas	circunstâncias	de	competição	perfeita.	

•Todas	as	compras	seriam	realizadas	
onde	seu	poder	de	compra	é	mais	elevado.



Versão	Relativa	da	
Teoria	da	Paridade	do	Poder	de	Compra

•Ela	relaciona	a	variação	da	taxa	de	câmbio e	
a	variação	dos	preços,	ou	seja,	a	taxa	de	inflação.	

•A	Lei	do	Preço	Único,	para	todos	bens,	
estabelece	que:	e (p. – p.*),	isto	é,	
a	taxa	de	câmbio	bilateral entre	duas	moedas	
deve	ser	corrigida pelo	diferencial	entre	
inflação	interna	e	inflação externa,	para	manter	
o	poder	de	compra	da	moeda	nacional	estável,	
no	mercado	mundial.



Versão	Relativa	da	PPC

•Por	exemplo,	se	os	preços	dobram	no	Brasil	e	
ficam	imutáveis	nos	Estados	Unidos,	
o	deslocamento	da	demanda	para	os	Estados	Unidos	
propicia	elevação	do	preço	do	dólar (alta	de	e),	
no	mercado	cambial	brasileiro,	
e	aumento	dos	preços	dos	produtos	americanos	
importados.	

• Isto	ocorre	até	que	esses	últimos	(P .*),
uma	vez	convertidos	em	reais	(P =	e P .*),
sejam,	por	sua	vez,	duplicados	 (2P	=	e.	P .*).



Paridade	das	Taxas	de	Juros

• A	Lei	do	Preço	Único,
aplicada	em	mercados	
financeiros	com	
1.	perfeita	
concorrência	e	
2.	fluxos	internacionais	
de	capitais	livres,	
determina	a	paridade	
dos	rendimentos	das	
aplicações	financeiras.

•diferencial	de	
taxas	de	juros	=	
f(	políticas	monetárias	
divergentes )	=>	
movimentos	de	capitais	
até	restabelecer	
a	paridade	das	taxas	de	
rendimento,	
após	conversão	à	
taxa	de	câmbio	corrente.



Abordagem	Monetária	da	Taxa	de	Câmbio
•A	abordagem	monetária	da	taxa	de	câmbio parte	da	
Teoria	Quantitativa	da	Moeda,	ou	melhor,	
de	sua	formulação	através	da	Equação	de	Trocas,	
elaborada	por	Fisher:	MV	=	pY.		
•Dadas	V e	Y,	po=	Mo e	po*	=	Mo*.	
•Deduziu-se,	então,	que:	(po - po*)	=	(Mo - Mo*)

•A	equação	da	paridade	relativa	de	poderes	de	compra,	
na	ótica	monetarista,	juntou	aquela	fórmula	aproximativa	
com	a	dedução	da	Equação	de	Trocas:	
eo =	(po - po*)	=	(Mo - Mo*)

•Postulando	causalidade,	os	monetaristas	consideram	ser
a	divergência	entre	as	políticas	monetárias	(nacional	e	
estrangeira)	o	determinante	direto das	variações	da	taxa	
de	câmbio.



Restrições	à	mobilidade	dos	capitais

•Haveria	diferencial	durável	entre	taxas	de	juros
somente	com	restrições	à	mobilidade	 dos	capitais,	
seja	devido	ao	controle	da	conversão	cambial
e	das	aplicações	dos	estrangeiros,	
seja	decorrência	da	substituição	imperfeita	entre	
instrumentos	financeiros	nacionais	e	estrangeiros,	
por	exemplo,	prazos	distintos	para	as	aplicações.	

•Na	ausência	de	obstáculos	à	mobilidade	 de	capitais,	
o	diferencial	entre	taxas	de	juros	seria	impossível,	
a	não	ser	que	os	agentes	antecipassem	a	variação	
da	taxa	de	câmbio (ê) que	compensasse,	exatamente,	
esse	diferencial	(i*	- i).



Impactos	da	depreciação	cambial	sobre	fluxos	
de	Investimentos	Estrangeiros	em	Carteira

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

17,30 18,17

22,41

14,00 15,05

9,70 8,88

12,23
9,92 9,63

11,76

8,47 8,16

10,97
13,47

Rentabilidade	Anual	do	Cupom	Cambial



Impactos	da	depreciação	cambial	sobre	
fluxos	de	Investimentos	Estrangeiros	

em	Carteira
Impactos	de	Juro	e	Depreciação	da	Moeda	Nacional	sobre	Fluxos	Anuais	de	Ingresso	e	Retorno	de	Investimentos	Estrangeiros	em	Carteira	considerando	o	Cupom	Cambial	=	(I	-i*)	-	ê

Ano

Carteira 
Fluxo de 
Ingresso 

(US$ 
Milhões) (a)

Carteira 
Fluxo de 
Retorno 
(US$ 

Milhões) (b)

Carteira 
(Ingresso - 
Retorno) 

Saldo (US$ 
Milhões) 

(c=a - b))

Fluxos 
Líquidos 

Acumulados 

(d=somatór

ia de c)

Dólar Livre 
Venda 

(R$/US$) 

Fim de 

Período (e)

Fluxos 
Acumulados 
de K* (líq.) 

R$ MM 

(f=dxe)

Taxa de 
Juro Federal 
Funds - Fim 

de Período 

(g)

Taxa de 
Juro 

Over/Selic - 

Fim de 

Período (h)

Juro Interno 
- Juro 

Externo 

[i=(h-

g)/100]

Aplicação 

R$ MM 

(j=fxi)

Hipótese de 

Saída no 

ano em US$ 

MM (k=j/e)

Ganho de 

Capital em      

US$ MM 

(l=k-d)

Rentabilida
de no ano 

em % 

[m=(l/c) x 

100]
2001 9.347,60 10.076,42 -728,81 -728,81 2,32 -1.691,13 17,32 1,173 -1983,70 -854,89 -126,08 17,30
2002 7.565,01 7.901,06 -336,05 -1.064,86 3,53 -3.762,47 1,00 19,17 1,182 -4446,23 -1258,38 -193,52 18,17
2003 11.019,70 8.599,17 2.420,53 1.355,67 2,89 3.916,80 0,94 23,35 1,224 4794,48 1659,45 303,78 22,41
2004 20.218,69 19.948,72 269,97 1.625,64 2,65 4.315,10 2,25 16,25 1,140 4919,05 1853,17 227,53 14,00
2005 36.038,57 35.331,87 706,70 2.332,34 2,34 5.459,31 4,00 19,05 1,150 6280,92 2683,35 351,01 15,05
2006 59.845,02 49.643,79 10.201,23 12.533,57 2,14 26.796,77 5,38 15,08 1,097 29396,54 13749,55 1215,98 9,70
2007 154.642,63 120.765,04 33.877,59 46.411,16 1,77 82.208,09 3,00 11,88 1,089 89504,78 50530,56 4119,40 8,88
2008 218.687,29 219.232,90 -545,62 45.865,54 2,34 107.187,77 0,25 12,48 1,122 120298,28 51475,52 5609,98 12,23
2009 142.533,52 115.406,90 27.126,62 72.992,16 1,74 127.093,95 0,01 9,93 1,099 139704,73 80234,74 7242,58 9,92
2010 128.768,65 94.154,29 34.614,35 107.606,51 1,67 179.293,97 0,10 9,73 1,096 196556,44 117966,90 10360,39 9,63
2011 106.206,38 115.329,57 -9.123,19 98.483,32 1,84 181.209,31 0,04 11,80 1,118 202519,52 110064,96 11581,64 11,76
2012 192.724,10 172.977,67 19.746,43 118.229,75 2,08 245.917,88 0,03 8,50 1,085 266747,12 128243,81 10014,06 8,47
2013 314.214,19 279.636,11 34.578,08 152.807,83 2,34 357.570,32 0,04 8,20 1,082 386748,06 165276,95 12469,12 8,16
2014 397.605,80 350.880,68 46.725,12 199.532,95 2,64 526.766,99 0,03 11,00 1,110 584553,33 221421,71 21888,76 10,97
2015* 123.129,52 90.409,84 32.719,68 232.252,63 3,22 747.853,47 0,13 13,60 1,135 848589,33 263537,06 31284,43 13,47

Fonte:	CVM	e	BCB	(elaboração	do	autor	FNC) *Dados	de	janeiro-maio K*:	Capital	Estrangeiro Rentabilidade	Média/Ano 12,67



Cupom	Cambial
•No	mercado	de	capitais,	metaforicamente,	cupom
é	o	ticket	que	acompanha	as	ações	ou	
as	obrigações	e	é	destacado quando	se	pagam	
dividendos	ou	bonificações.	

•No	mercado	de	câmbio,	o	cupom	cambial é	
a	expectativa	de	depreciação	da	moeda	nacional,	
provocada	pela	saída	líquida	de	capital.	

•É a perda cambial previamente antecipada.



Paridade	não-coberta	das	taxas	de	juros

•A	fórmula	da	paridade	não-coberta	das	taxas	de	juros
(sem	cobertura	do	risco	cambial no	mercado	de	futuros)	é:	
i	– (i*	+	ê)	=	0 ou	ê =	(i	– i*).	

•O	acento	circunflexo	(^)	sobre	a	variável	significa	que	
ela	é	apenas	expectativa.	

•Assim,	ê expressa	o	percentual	da	variação	antecipada	
da	taxa	de	câmbio:	ê	=	(	et – e0	)	/	e0.



Taxa	de	depreciação	esperada
1. i*	=	i	=>	ê =	0.	

A	taxa	de	depreciação da	moeda	nacional	é	
nula,	ou	seja,	não	há	expectativa	de	
variações	na	taxa	de	câmbio,	para	o	período,	
devido	à	paridade	das	taxas	de	juros.



Taxa	de	depreciação	esperada
2. i*	>	i =>	(i – i*)	<	0.	

Nesse	caso,	os	investidores	
brasileiros	têm	de	antecipar,	
com	a	possível	fuga	de	
capital,	a	depreciação da	
moeda	nacional	e	
a	apreciação da	moeda	
estrangeira.	

• O	custo	de	compra	mais	
elevado	da	moeda	
estrangeira terá	de	ser	
descontado	do	rendimento	
de	aplicações	no	exterior,	
propiciado	pela	taxa	de	juros	
mais	elevada.

3. i >	i*	=>	(i – i*)	>	0.	
Nesse	caso,	os	investidores	
estrangeiros	antecipam,	
se	o	movimento	de	capitais	
for	massificado,	
a	apreciação da	moeda	
nacional	(ê <	0),	na	hora	da	
entrada,	e	a	depreciação	
(ê >	0),	quando	acontecer
o	repatriamento	do	capital.	

• A	reconversão	cambial pode	
anular	a	vantagem das	
aplicações	no	mercado	
nacional.



Relação	formal	entre	taxa	de	câmbio	
corrente e	taxa	de	câmbio	a	termo

• Se	o	banco	empresta	ou	imobiliza soma	R	t (em	reais),	
durante	qualquer	período,	o	valor	que	ele	deverá	
reembolsar	ou	terá	imobilizado será,	no	final	do	
período,	igual	a:	R	t+1 = R	t (1	+	i	),onde	imede	a	taxa	de	juros	na	aplicação	em	reais,	
para	a	duração	correspondente	ao	período	
considerado.

• Se	o	banco	utiliza	a	soma	R t para	comprar	dólares,	
como	p*	=	p	/	e,	ele	obtém	R	/	e dólares.

• Exemplo:	se	taxa	de	câmbio	de	curto	prazo	é	
e	c =	R$	1,18	/	US$,	com	R$	1000	se	obtém	
1000	/	1,18	dólares,	ou	seja,	US	t =	US$	847,45.	



Relação	formal	entre	taxa	de	câmbio	
corrente e	taxa	de	câmbio	a	termo

• O	banco	coloca,	em	seguida,	estes	R/e dólares	no	
mercado	norte-americano	à	taxa	de	juros	i*
e	recupera	a	termo	soma	em	dólares igual	a:	
US	t+1 = (R	/	e	c)	.	(1	+	i*).	
• Exemplo:	considerando	i*	= 5,25%	a.a.,	

US$	847,45	x	1,0525	=	US$	891,94	em	um	ano.

• Para	se	cobrir	contra	o	risco	associado	às	flutuações	do	
dólar,	o	banco	aplica,	desde	logo,	seus	dólares	a	termo.	
Se	e	l é	a	taxa	de	câmbio	do	dólar	ao	final	do	período	
considerado	(longo	prazo),	o	banco	recupera	então	
soma	em	reais igual	à:	R	t+1 = (R	/	e	c)	.	(1	+	i*	)	.	e	l .
• Exemplo:	US$	891,94	x	1,23	

(expectativa	do	câmbio	no	futuro)	=	R$	1.097,09



PCJ	– Paridade	Coberta	da	Taxa	de	Juros
• O	custo	da	soma	R em	reais	emprestada	ou	imobilizada	e	

a	rentabilidade	da	aplicação	em	dólares,	
no	mercado	norte-americano,	são	então	equivalentes	se:	
R t (1	+	i)	=	(R t /	e	c)	.	(1	+	i*)	.	e	l ,	ou	então	se:	e	l	=	e	c .	(1	+	i)	/	(1	+	i*).	

• Esta	é	a	fórmula	da	PCJ – Paridade	Coberta	da	Taxa	de	Juros.

• Exemplo:	considerando	i =	41%	a.a.,	
e	l = 1,18	x (1,41	/	1,0525)	=	1,58	=>	R t+1 = US$	891,94	x 1,58	= R$	1.409,26	=	R$	1.000,00	x 1,41,	

• Logo,	deve-se	chegar aomesmo	valor (paridade),	
seja	fazendo a reconversão	cambial pela	taxa	de	câmbio a termo,	
depois	de	aplicar	o	valor	convertido	em	juros	externos,
seja	aplicando a	moeda	nacional	nos	juros	domésticos.



Fundamentos	Macroeconômicos	da	
Taxa	de	Câmbio	em	Curto	e	em	Longo	Prazo

1. A	paridade	das taxas	de	juros	constituem	
o	principal	fator	em	curto	prazo.

2. A	conta	das	transações	 correntes	age	
igualmente	em	curto	e	médio	prazo.

3. A	paridade	dos	poderes	de	compra	age	
somente	em	longo	prazo.



Hierarquia	temporal

•O	argumento	para	essa	hierarquia	temporal
é	que	a	mobilidade	de	capitais,	provocada	por	
fluxos	financeiros,	em	curto	prazo é	maior	do	que	
a	determinada	por	fluxos	comerciais	
de	bens	e	serviços.	

• Isto	porque	os	administradores	 de	portfólio	
reagem	imediatamente a	diferenciais	de	juros	
entre	os	países.	

•Os fluxos	de	trocas	comerciais	adaptam-se
lentamente às	flutuações	das	taxas	de	câmbio.



Hierarquia	temporal

•A	flutuação	cambial,	em	longo	prazo
(após	alinhamentos	dos	juros e	ajustes	comerciais),	
reflete	a	diferença	entre	as	taxas	de	inflação.	

1. ganhar	nichos	de	mercado,	na	economia	mundial,	
2. efetuar	os	contratos	de	exportação	ou	de	importação,
3. executar	o	ciclo	de	produção,	
4. efetuar	os	embarques das	mercadorias,	etc.,	

tudo	isso	leva	mais	tempo do	que	“cliques”	no	mouse	
dos	operadores	de	mesas	de	câmbio	dos	bancos...



Fatores	Determinantes	do
Balanço	de	Pagamentos

Abordagem	pela	Absorção	ou	do
Fundo	Monetário	Internacional	(FMI)



Contabilidade	das	Relações	Externas
• Balanço	de	Pagamentos (BP)	=	
contabilidade de	todos	os	pagamentos	efetuados	entre	
os	agentes	residentes e	os	agentes	não	residentes:	
recebimento =	entrada de	divisas	=	crédito;	
remessas=	saída de	divisas	=	débito;	
saldo	do	BP	=	créditos - débitos.

• Balanço	de	Transações	Correntes (BTC)	=	
todas	as	operações	ligadas	direta	ou	indiretamente	à	
troca	internacional	de	bens	e	serviços.

• Balanço	de	Movimentos	de	Capitais (BCA)	=	aplicações	financeiras
e/ou	investimentos	diretos de	(no)	estrangeiro.	

• BP	=	BTC	+	BCA	=>	saldos podem	eventualmente	se compensar.

• Saldo	do	BP =>	variação	das	reservas	cambiais	=>	
impactos	sobre	a	massa	monetária	(ms)



Saldos	das	Transações	Correntes
•equilíbrio	do	BTC =	
o	país	pode	financiar suas	importações	(	MS	)	
de	bens	e	serviços	com	ajuda	das	exportações	(	XS	)	e	
rendas	líquidas	recebidas	do	resto	do	mundo	(	RLrm	);	

•déficit	do	BTC	=>	endividamento	 externo	da	nação	=	
f(	financiamento	de	parte	das	importações	de	bens	e	
serviços	pelos	empréstimos	em	moeda	estrangeira );	

• superávit	do	BTC	=>	aumento	dos	créditos	
sobre	os	estrangeiros	=	esse	excedente	pode	ser:	
1.	conservado	em	divisas	(moeda	estrangeira),	
2.	aplicado	no	exterior,	
3.	empregado	em	pagamento	da	dívida	externa	passada.



Fatores	Determinantes	do	BTC
• Hipóteses	sobre	os	fatores	determinantes de	

cada	um	dos	componentes	do	BTC	=	X - M	+	RLrm

1. exportações X =	f(	taxa	de	câmbio	real	[	er ];	
evolução	da	renda	real	no	exterior		[Y*])

2. importaçõesM =	f(	1	/	taxa	de	câmbio	real	[	er ];	
evolução	da	renda	real	interna [Y])

OBS.:	fluxos	comerciais dependem	de:	
1. elasticidade-preço
2. elasticidade-renda.



Abordagem	pela	Absorção
•RN	=	C	+	I	+	G	+	
+	X	- M	+	RLrm

•Aborção (A)	=	
a	parte	da	renda	
nacional	(RN)	que	
é	absorvida	pelos	
gastos	internos:	
A	=	C	+	I	+	G

•RN	=	A	+	BTC
BTC	=	RN	- A

•BTC	>	0	=>	A	<	RN	=>	
poupança	nacional	
positiva	=	capacidade	
de	financiamento

•BTC	<	0	=>	A	>	RN	=>	
necessidade	de	
financiamento	
=>	país	usa	poupança	
externa	para	gastar	
mais	do	que	sua	renda.



Aspecto	financeiro	do	saldo	do	BTC
•Sua	origem	está	na	diferença	entre	
a	renda	nacional	(RN)	e	os	gastos	internos	(A):
BTC	=	RN	– A

•RN	=	C	+	S	+	T	L	(impostos	líquidos	de	subvenção)

•A	= C	+	I	+	G

•BTC	=	C	+	S	+	T	L	- C	- I	- G	

•BTC	=	(S	- I)	+	(T	L	- G)



Abordagem	pela	Absorção
•A	dedução	do	enfoque	pela	absorção é	que	
o	déficit	do	balanço	de	transações	correntes
(BTC	<	0)	é	efeito	do:	
1. excesso	do	investimento	privado	sobre	a	poupança	privada	

(	[S - I]	<	0	)	e/ou	
2. déficit	fiscal (	[T L	- G]	<	0	).	

• Logo,	o	excesso	de	gastos (ou	insuficiência	de	poupança),	
correspondente	ao	déficit	externo,	é	devido	
1.	às	escolhas	privadas e/ou	2.	à	política	fiscal.

•Dedução:	política	 fiscal	expansionista (via	déficit	fiscal)	
provoca	déficit	do	balanço	de	transações	correntes.



Saldo	Fiscal	e	Saldo	do	BTC
• Ceteris paribus (RN dada),	(T L	- G)	<	0 =>	BTC	<	0	
versus (T L	- G)	>	0 =>	BTC	>	0

• Economia	fechada:	efeito	deslocamento
(crowding-out	financeiro)	=>	 G =>		 S =>	 I

• Economia	aberta:	supondo	pleno	emprego (Ys dada),	
o	aumento	de	gastos	públicos ( G)	
pode	provocar	a	redução	de	outras	 formas	de	gastos,	
os	privados	(				[C	+	I]),	e	
do	componente	da	DDA	exportações	 líquidas (		 [X – M]).	

• Isso	porque	há	aumento	da	demanda	por	moeda ( [m	d – m	s]),	
dos	juros ( [i – i*]),	
atração	de	capital	estrangeiro ( K*)	e	
apreciação	da	moeda	nacional ( e)	=	crowding-out cambial.



Receituário	do	FMI
• A	mensagem	básica	enfatizadaé	que	a	redução	da	absorção,	
principalmente	através	do	corte	dos	gastos	governamentais ( G),
é	condição	necessária,	para	melhorar	a	conta	corrente	do	
balanço	de	pagamentos.	

• A	queda	no	produto ( PIB),	acompanhada	de	
aumento	do	desemprego ( N),	é,	geralmente,	
o	primeiro	resultado	das	medidas	tomadas	para	essa	redução.

• Esse	enfoque	da	absorção propõe	a	recessão	como	terapia	universal
a	partir	da	transformação	de	identidade	ex-post –
mera	correlação	contábil	– em	relação	causal.	

• Não	tem fundamento	científico a	proposição	de	que	
a	redução	da	absorção	(gastos	internos)	é	a	única	condição
para	a	melhoria	do	balanço	de	transações	correntes.



fercos@eco.unicamp.br

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


