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Resumo 

 

A presente dissertação tem por objetivo avaliar empiricamente a aplicabilidade da Lei de 

Thirlwall para a economia brasileira no período de 1948 a 2013 considerando a especificação 

proposta por Carvalho e Lima (2009) que contempla individualmente todos os componentes 

do balanço de pagamentos: comércio internacional, termos de troca, fluxos de capital 

(considerados sem limites à entrada) e pagamentos de juros. Ao fazê-lo evidencia-se a 

contribuição de cada um destes componentes ao crescimento agregado do produto. A 

especificação de Carvalho e Lima (2009) para o período 1948-2013 será confrontada com a 

aplicação desenvolvida pelos próprios autores para os períodos 1930-2004 e 1994-2004. Uma 

vez que o modelo permite identificar a contribuição de cada componente do balanço de 

pagamentos para o crescimento da renda, este comparativo objetiva avaliar a sua evolução nos 

últimos vinte anos. O comportamento individual destes parâmetros possibilitará ao trabalho 

discutir aspectos do comércio internacional brasileiro e especialização de sua estrutura 

produtiva no período. É possível observar que está em curso um processo contínuo de piora 

da razão das elasticidades-renda exportação/importação que impõe maiores restrições ao 

crescimento econômico dadas por desequilíbrios estruturais no balanço de pagamentos. 

Palavras-chave: Restrição externa; Crescimento econômico; Estrutura produtiva. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

 

This thesis aims to evaluate empirically the applicability of Thirlwall's Law for the Brazilian 

economy in the period from 1948 to 2013 whereas the specification proposed by Carvalho 

and Lima (2009) that includes individually all the components of the payments balance: 

international trade, terms of trade, capital flows (considered without limits the entry) and 

interest payments. In doing so it shows the contribution of each of these components to the 

aggregate growth of the product. The specification of Carvalho and Lima (2009) will be test 

for the period 1948-2004 and faced with the application developed by the authors for the 

periods 1930-2004 and 1994-2004. Since the model allows to identifying the contribution of 

each component of the payments balance for income growth, this analysis aims to evaluate its 

evolution in the past twenty years. The individual behavior of these parameters will allow 

work to discuss aspects of international trade in Brazil and specialization of its productive 

structure in the period. It is possible to observe an ongoing process of continuous worsening 

of reason of income-elasticities export/import that imposes greater restrictions on economic 

growth given by structural imbalances in the balance of payments. 

Key words: External constraint; Economic growth; Productive structure. 

JEL E23, O11, E10 
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Introdução 

 

A economia brasileira vivenciou uma importante transformação nos últimos vinte anos 

quando, a partir da adoção do Plano Real, no ano de 1994, o país iniciou um processo 

contínuo de reformas institucionais, melhora de seus fundamentos macroeconômicos, e maior 

integração comercial e financeira à economia mundial. A reinserção financeira externa, 

viabilizada a partir da assinatura do Plano Brady no ano de 1989, foi complementada por 

medidas de abertura comercial, privatizações e desregulamentação da economia que deram 

suporte ao processo de estabilização monetária de 1994. 

A combinação entre menores restrições de divisas, apreciação cambial e maior abertura de 

comércio intensificou importações e permitiu que se cumprissem dois importantes objetivos 

do Plano Real. O primeiro, o combate ao processo inflacionário, devido a maior concorrência 

externa. O segundo, a modernização do parque produtivo brasileiro, através do acesso 

facilitado a insumos e bens de capital dotados de maior tecnologia e melhor desempenho. Em 

conformidade com algumas proposições do “Consenso de Washington” e a teoria das 

vantagens comparativas, o novo modelo econômico buscava a superação da estagnação do 

crescimento dos anos 1980 com maior especialização da estrutura produtiva e obtenção de 

ganhos de produtividade e competitividade. Como resultado observou-se uma mudança 

estrutural na composição do comércio internacional brasileiro que determinou uma nova 

estratégia de desenvolvimento e inserção externa para o país. 

Embora tenha proporcionado efetivamente importantes ganhos de produtividade às cadeias 

produtivas domésticas, a nova estratégia de especialização registrou uma expressiva 

deterioração dos saldos comerciais, fragilizando as condições de equilíbrio externo e 

determinando menores taxas de crescimento do PIB já a partir da segunda metade da década 

de 1990. 

Nos primeiros anos da década de 2000, beneficiado pelo crescimento da economia 

internacional e valorização de sua pauta de exportações, com forte participação das 

commodities, o Brasil reverteu a perda de dinamismo econômico, fortalecendo seus 

indicadores de liquidez externa e intensificando o processo de integração comercial e 

financeira à economia mundial. 
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Após a crise financeira global dos anos 2008 e 2009 e um período de fugaz recuperação no 

ano de 2010, o quadro geral da economia do país voltou a apresentar deterioração dos 

indicadores externos e maiores desequilíbrios macroeconômicos, entre os quais a aceleração 

das taxas de inflação, instabilidade das taxas de juros e diminuição do ritmo de crescimento 

econômico. A reversão destes indicadores recoloca a questão de sua excessiva dependência 

em relação aos condicionantes externos, determinando uma condição de vulnerabilidade 

comercial e financeira de caráter estrutural que teria sido amenizada, mas não superada, pelo 

país no período virtuoso da economia mundial entre os anos de 2003 e 2007. 

A hipótese a ser verificada neste trabalho é a de que, embora beneficiada pelo bom momento 

do comércio internacional a partir do início dos anos 2000, e talvez justamente por isso, a 

condução da economia neste período não reverteu este quadro, senão o intensificou, 

perpetuando o caráter perverso do novo padrão de especialização do comércio internacional 

brasileiro e de sua estrutura produtiva iniciado na década de 1990. Para tanto, o trabalho 

pretende utilizar a abordagem de crescimento sob restrição externa na tradição de Thirlwall 

(1979) e verificar sua validade para a economia brasileira no período entre 1948 e 2013. 

A abordagem proposta por Thirlwall, argumenta que a piora da razão das elasticidades-renda 

exportações/importações, a qual traduz a competitividade estrutural de um país, compromete 

os saldos em conta corrente e consequentemente o equilíbrio do balanço de pagamentos a 

longo prazo. Desequilíbrios recorrentes no balanço de pagamentos geram escassez de divisas 

em moeda estrangeira impondo restrições à capacidade de importar. Estas, por sua vez, 

condicionam o crescimento da demanda agregada e da renda para os países envolvidos nesta 

situação. 

Tais restrições se observam no âmbito da demanda e podem atuar como limitadoras do 

crescimento da renda antes mesmo que se manifestem restrições do lado da oferta conforme a 

disponibilidade dos fatores de produção. Ao mesmo tempo, a abordagem das elasticidades-

renda da demanda por exportações e importações permite, na verdade impõe, que também 

sejam discutidos, a partir do modelo, elementos relacionados à oferta agregada1. 

                                                 
1 McCombie e Thirlwall (1994) assinalaram esta relação conforme expresso: “Income elasticities determine the 

balance-of-payments constrained growth rate, but the supply characteristics of goods (such as their technical 

sophistication, quality, etc.) determine relative income elasticities. In this important respect, there can be a 

marrying of the demand and supply side explanations of the comparative growth performance of nations” (p. 

391). 
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De acordo com a abordagem de Thirlwall, eventuais movimentos nos preços relativos dos 

itens de comércio, corresponderiam apenas a deslocamentos sobre a curva de demanda por 

exportações e importações, não correspondendo ao deslocamento da curva em si, sem 

contribuir, portanto, de maneira permanente para a competitividade externa. Somente 

alterações na razão das elasticidades-renda corresponderiam ao deslocamento da própria 

curva de demanda por exportações e importações, refletindo ganhos (ou perdas) permanentes 

do ponto de vista do comércio exterior e traduzindo-se em resultados estruturais em conta 

corrente, ampliando (reduzindo) a capacidade de crescimento compatível com o equilíbrio 

externo. 

Alterações na medida das elasticidades correspondem a adequações de longo prazo na 

estrutura produtiva e devem responder aos objetivos traçados por uma estratégia de inserção 

externa. 

A aplicabilidade da Lei de Thirlwall e suas especificações para o Brasil refere-se, neste 

sentido, não apenas às evidências empíricas, que indicam uma situação recorrente de escassez 

divisas e maior vulnerabilidade do país aos períodos de menor crescimento e liquidez 

mundiais. Sua aplicabilidade contribui também, e fundamentalmente, como ambiente de 

reflexão sobre o padrão de especialização do comércio exterior e adequação de sua estrutura 

produtiva visando a aceleração do crescimento econômico e melhora dos níveis de renda de 

forma mais autônoma e consistente no longo prazo. O tema se mostra pertinente dadas as 

intensas transformações no padrão de comércio exterior experimentadas pela economia 

brasileira após os anos 2000 e os desafios que se colocam ao país frente ao novo cenário 

internacional após a crise financeira de 2008. 

O trabalho se desenvolve em oito capítulos. O primeiro capítulo faz uma apresentação concisa 

do processo de industrialização da economia brasileira iniciado nos anos 1930 com o modelo 

de substituição de importações. Tal processo tinha como desafio a melhora dos termos de 

intercâmbio e o relaxamento das restrições impostas pelo equilíbrio das contas externas. O 

capítulo também apresenta elementos relativos ao esgotamento deste modelo no final dos 

anos 1970 e o comportamento das contas externas do país nos anos 1980 e 1990. 

O segundo capítulo trata especificamente do período após a década de 2000 discutindo 

aspectos do balanço de pagamentos em um cenário de valorização internacional das 

commodities e mudanças importantes na composição da pauta de exportações do país. O 
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capítulo trata da situação de vulnerabilidade das contas externas e de alguns desafios que se 

colocam para sua superação. 

O terceiro capítulo trata dos aspectos financeiros da inserção internacional brasileira 

identificando uma situação de fragilidade externa que se soma aos elementos relacionados ao 

padrão de comércio no sentido de criar uma situação de dependência da economia brasileira 

aos ciclos de liquidez internacional para concretizar seus objetivos de expansão econômica. 

O quarto capítulo apresenta o modelo de Thirlwall de 1979 que propõe a discussão sobre o 

equilíbrio das contas externas de um país e sua estratégia de inserção comercial na economia 

mundial, relacionando a maior disponibilidade de divisas em moeda estrangeira a maiores 

taxas de crescimento da economia. 

O quinto capítulo apresenta aplicações do modelo original de Thirlwall testadas em diferentes 

economias e contextos, bem como novos modelos desenvolvidos a partir do modelo seminal 

de 1979. 

O sexto capítulo apresenta o modelo de Carvalho e Lima que incorpora ao modelo original 

todos os itens do balanço de pagamentos sendo testado para a economia brasileira no período 

de 1930 a 2004. 

O capítulo sétimo traz a aplicação do modelo de Carvalho e Lima para a economia brasileira 

no período 1948 – 2013 e propõe um comparativo com os resultados do modelo original 

destes autores. 

Finalmente o capítulo oitavo apresenta as considerações finais do trabalho incorporando 

resultados recentes da economia brasileira que apontam para uma deterioração importante do 

das contas externas e desestabilização de alguns indicadores macroeconômicos do país. 
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1. Industrialização, Substituição de Importações e Restrição Externa no 

Brasil: 1930 - 2000   

 

O Brasil experimentou a partir da década de 1930 um intenso processo de transformação, 

quando transitou de uma economia agrária para uma economia industrial. Impulsionado pelas 

próprias características inerentes a este processo, como a urbanização, formalização das 

relações de trabalho e desenvolvimento da infraestrutura, o país cresceu a uma taxa média 

anual de 6,32% no período de cinquenta anos compreendido entre as décadas de 1930 e 1970. 

Do ponto de vista de sua estratégia de inserção internacional, este período foi caracterizado 

pelo processo de substituição de importações que teve incentivos explícitos por parte do 

Estado atuando de forma direta e indireta para a constituição do tecido industrial do país. O 

fortalecimento e diversificação da estrutura produtiva tinha como inspiração a teoria da 

Cepal2, a qual propunha a internalização da produção de bens com maior conteúdo 

tecnológico e dinamismo ante a produção de itens primários. Ao fazê-lo o país poderia 

melhorar os rendimentos de seus termos de intercâmbio e os resultados em conta corrente de 

forma a equacionar a condição estrutural de transferência de renda para o exterior. Em última 

instância buscava-se o relaxamento da restrição externa e maiores taxas de crescimento para a 

economia doméstica. 

Os bons resultados em termos de diversificação da indústria, fortalecimento da posição 

externa e crescimento do PIB tiveram como contrapartida um ambiente econômico 

excessivamente protegido e regulado que contribuiu para a superação dos desafios daquele 

período mas criou desequilíbrios que se manifestariam futuramente como a baixa 

competitividade e produtividade da produção local quando confrontada ao ambiente externo. 

Os choques do petróleo dos anos 1970 e a forte elevação das taxas de juros internacionais a 

partir de 1979, levaram ao esgotamento do modelo de substituição de importações brasileiro. 

A não adequação aos novos patamares de preços do petróleo, em descompasso com os ajustes 

contracionistas que predominaram na economia internacional, permitiu ao país a manutenção 

de suas elevadas taxas de investimento e crescimento ao longo de toda a década de 1970. 

                                                 
2 A Comissão Econômica para América Latina – CEPAL, foi criada no ano de 1948 como parte da atuação da 

Organização das Nações Unidas – ONU para promover o desenvolvimento econômico nos países da região. A 

principal contribuição teórica da CEPAL foi no sentido de identificar e discutir as características da divisão 

internacional do trabalho entre os países produtores de bens com maior conteúdo tecnológico (centrais) e países 

produtores de bens primários, com menor tecnologia e efeitos dinâmicos (periféricos). 
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Como consequência o país viu crescer seus déficits comerciais e seu estoque de dívida 

externa, retrocedendo parte dos avanços ora conquistados no sentido de reduzir a 

vulnerabilidade de seu balanço de pagamentos. 

O aumento do passivo externo aliado ao choque dos juros internacionais, bem como a abrupta 

interrupção dos fluxos financeiros na virada da década de 1980, determinaram sérios 

desequilíbrios nas contas externas os quais também se refletiram nas contas públicas, com 

forte deterioração fiscal e importantes desarranjos macroeconômicos, dentre os quais o 

descontrole inflacionário. Situação semelhante foi experimentada por diversas economias em 

desenvolvimento e culminou numa sequência de crises de liquidez deflagradas pela moratória 

mexicana no ano de 1982.  

O cumprimento das obrigações externas, impuseram ao governo brasileiro o redirecionamento 

das políticas cambial, fiscal e monetária que tiveram como prioridade medidas de estímulo às 

exportações, restringindo importações, de forma a gerar divisas em moeda estrangeira através 

de expressivos superávits comerciais. Medidas restritivas sobre a demanda agregada somadas 

à transferência de recursos reais ao exterior, reduziram as taxas de investimento do país. 

Estas, intensificaram sua defasagem tecnológica e determinaram menores níveis de 

crescimento da renda ao longo de toda a década de 1980 e nas duas décadas posteriores, como 

pode ser verificado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

 

 Fonte: BCB – Elaboração própria 
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A reestruturação da dívida externa definida pelo o Plano Brady em 1989, corresponde à 

superação da crise de liquidez dos anos 1980 e possibilita a reinserção financeira e comercial 

da economia brasileira junto aos mercados internacionais. Esta situação estabelece as 

condições para implementação do plano de estabilização monetária, “Plano Real”, no ano de 

1994, que foi acompanhado por um conjunto de reformas econômicas e institucionais que 

determinaram uma nova estratégia de desenvolvimento para o país. 

O modelo adotado correspondeu a uma resposta à desaceleração econômica da década 

anterior e ao esgotamento do projeto desenvolvimentista de substituição de importações. 

Inspirado pelas recomendações do documento intitulado “Consenso de Washington” as 

reformas implementadas tinham por meta a maior liberdade de atuação para as forças de 

mercado, que passariam a contribuir mais intensamente para o dinamismo da economia em 

detrimento da atuação do Estado. Seguiu-se um processo de intensa desregulamentação, 

privatizações e abertura comercial e financeira, visando a retomada do crescimento 

econômico com base em ganhos de produtividade, redução dos custos de investimento e 

maior concorrência nos negócios. 

A abertura comercial associada à apreciação da taxa de câmbio contribuiu decisivamente para 

o combate ao processo inflacionário. Como consequência houve uma rápida reversão dos 

saldos da balança comercial e intensificação dos déficits em transações correntes. Por outro 

lado, a elevação das taxas de juros domésticas juntamente às privatizações, 

desregulamentação e maior reconhecimento dos direitos de propriedade, fortaleceram a 

posição das contas capital e financeira que receberam aportes significativos na forma de 

investimentos diretos e em carteira3, conforme indica o gráfico 2: 

                                                 
3 A política de juros elevados manteve o país atrativo aos capitais especulativos estrangeiros. Em contrapartida 

esta política apresentou reflexos extremamente negativos no montante da dívida interna do setor público. 
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Gráfico 2 

 

Fonte BCB – Elaboração própria 

O equilíbrio das contas externas com base na combinação de déficits correntes e superávits 

financeiros incorpora um elevado nível de incerteza, uma vez que sua manutenção depende 

das condições de liquidez nos mercados internacionais. 

De acordo com a abordagem de crescimento compatível com a restrição externa, os influxos 

de capitais estrangeiros exigem uma estratégia de utilização destes recursos voltada ao 

fortalecimento das condições estruturais de competitividade e melhora da qualidade de 

inserção externa do país. Esta estratégia deve considerar medidas que reforcem o sistema 

nacional de inovações, gerando ganhos tecnológicos à produção nacional, bem como evolução 

na infraestrutura e ambiente de negócios que promovam maior eficiência e menores custos 

aos produtos locais. A ausência de contrapartida em termos de ganhos de comércio implicará 

em menores taxas de crescimento da renda, uma vez que os capitais ingressantes geram novos 

compromissos correntes na forma de remessas de rendimentos, lucros e dividendos 

demandando recursos adicionais em moeda estrangeira. 

Pode-se dizer que o Brasil beneficiou-se das reformas adotadas nos anos 1990 evoluindo em 

objetivos fundamentais como a estabilização monetária, maior integração internacional, 

melhora das condições de concorrência, ganhos de produtividade em alguns setores e 

elevação da prudência macroeconômica na gestão pública. 

O novo modelo de desenvolvimento, contudo, piorou a qualidade da inserção internacional do 

país, que manteve excessiva dependência de fluxos financeiros externos e reduziu seus saldos 
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de comércio ao se especializar em produtos de menor conteúdo tecnológico e menores 

requisitos de capital4. Houve piora da relação das elasticidades renda de exportação e 

importação fragilizando o equilíbrio das contas externas. O gráfico 3 informa o 

comportamento das transações correntes, destacando a situação individual da balança 

comercial e das contas de serviços e rendas do capital nas décadas de 1980 e 1990: 

Gráfico 3 

 

Fonte: BCB – Elaboração própria 

 

O não enfrentamento da situação latente de restrição externa através de medidas de reforço 

das condições de competitividade, manteve o país exposto aos ciclos de liquidez 

internacional. As crises financeiras da Ásia (1997) e Rússia (1998) viriam comprovar esta 

constatação. No ano de 1999 em um ambiente externo de aversão ao risco e diante de 

seguidos déficits em transações correntes, o Brasil enfrentou, igualmente, um cenário de fuga 

de capitais. A substituição da política de câmbio administrado, que dera sustentação ao plano 

de estabilização monetária, por um sistema de taxas flutuantes, não foi suficiente para conter a 

saída de divisas fragilizando o estoque de reservas em moeda estrangeira. O país se viu 

novamente recorrendo do Fundo Monetário Internacional, explicitando sua condição de 

vulnerabilidade estrutural do balanço de pagamentos. 

Na década seguinte, especialmente se considerada a partir do ano de 2003, o país foi 

beneficiado pelo crescimento da economia internacional e a valorização de sua pauta de 

                                                 
4 Uma discussão mais aprofundada sobre o tema está desenvolvida em Carvalho, V. R. (2005). 
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exportações, que teve ampliada a participação das commodities. A retomada de expressivos 

superávits comerciais e o novo ciclo de expansão do crédito e liquidez nos mercados 

financeiros globais aliviou consideravelmente as restrições das contas externas do país. A 

economia brasileira registrou elevadas taxas de crescimento e fortaleceu suas reservas em 

moeda estrangeira. O tema da vulnerabilidade externa ganhou outros contornos assim como o 

debate sobre o modelo de desenvolvimento a ser adotado pelo país, conforme será tratado no 

próximo capítulo. 
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2. Balanço de Pagamentos e Vulnerabilidade Externa nos Anos 2000 

 

O início da década de 2000, marcado pelo período de recuperação da economia mundial e 

expressiva valorização das commodities nos mercados internacionais, trouxe benefícios 

imediatos no sentido de distender a restrição externa que caracteriza a economia brasileira. 

Tal situação conduziu a interpretações demasiadamente otimistas sobre a real condição da 

posição externa.5 Mais do que isso, fez com que, praticamente, se tenha retirado o tema da 

discussão quanto aos principais desafios a serem superados pelo país. 

Evidências recentes, contudo, recolocaram o assunto em pauta, especialmente quando 

consideradas aforte deterioração do saldo em transações correntes a partir do ano de 2011, 

somada à perspectiva de mudança nos fluxos de capitais internacionais, motivada pela 

paulatina redução dos estímulos monetários da economia americana. 

As condições macroeconômicas internas também registraram piora, dentre as quais níveis de 

inflação acima da meta, taxas de juros em elevação, deterioração da situação fiscal e perda 

significativa de dinamismo da economia. Considerados ambos os resultados, internos e 

externos, o tema da restrição no balanço de pagamentos retorna em 2011 em contornos mais 

amplos e volta a ser abordado como vulnerabilidade estrutural imposta pelos determinantes do 

padrão de inserção no comércio internacional e por fragilidades de ordem financeira6. 

 

2.1 Transações Correntes 

Componentes de vulnerabilidade externa estrutural referem-se não apenas a indicadores de 

fluxo mas essencialmente a indicadores de estoque, como as grandezas dos ativos e passivos 

do balanço de pagamentos e seu comportamento futuro. Como aponta Gonçalves (2012) a 

                                                 
5 Alguns analistas manifestaram-se afirmando que a questão da vulnerabilidade externa já não impunha riscos ao 

país, conforme apresentado por Gonçalves (2012).  
6 Entende-se por vulnerabilidade externa a maior ou menor exposição da economia brasileira a choques externos, 

fatores desestabilizadores e desequilíbrios de ordem financeira que tenham impacto sobre os fluxos monetários e 

que venham a criar pressões sobre a taxa de câmbio. O componente estrutural associa-se a permanente incerteza 

quanto à capacidade de solvência da economia brasileira no contexto internacional, impondo maiores riscos e 

custos ao endividamento junto aos mercados de crédito internacionais. Este quadro responde não apenas a 

fatores próprios ao país mas também às condições de liquidez da economia mundial impondo frequentemente 

condicionamentos ao manejo da gestão macroeconômica brasileira. Esta, tende a assumir posições mais 

restritivas em situações de maior vulnerabilidade e crise de confiança, resultando em políticas governamentais 

pró-cíclicas que acabam por intensificar a perda de dinamismo da economia. 
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situação de vulnerabilidade externa estrutural deve considerar “(...) características estruturais 

da economia como: estrutura produtiva, padrão de comércio exterior, eficiência sistêmica, 

dinamismo tecnológico, robustez financeira e institucional”. 

De acordo com Gonçalves (2012), houve melhora inequívoca de alguns indicadores de 

estoque entre os anos de 2003 e 2007. A posição das reservas em moeda estrangeira teve o 

desempenho mais exuberante tendo se expandido consistentemente no período de 2003 até 

2013. A mesma partiu de US$ 49,3 bilhões em 2003, chegando a US$ 206,8 bilhões em 2008 

e se mantendo na casa dos US$ 375,0 bilhões entre 2012 e 2013. Este desempenho, 

paralelamente à redução da dívida externa,7 atuou no sentido de diminuir a importância 

relativa de outros indicadores de estoque das contas externas do país. Exemplo disso foi a 

soma do passivo financeiro quando, ao final do ano de 2010, correspondia a praticamente três 

vezes o valor das reservas internacionais, representando um montante aproximado de US$ 

600 bilhões. Tal passivo não apresentava cobertura cambial, indicando um alto grau de 

exposição em caso de enfrentamento de um cenário internacional desfavorável. 

A crise financeira internacional de 2008 evidenciou elementos importantes que configuravam 

uma situação de vulnerabilidade externa estrutural que fora relaxada mas não superada pelo 

bom desempenho de comércio dos anos precedentes. A repentina depreciação cambial de 

aproximadamente 60%, entre os anos 2008/2009 saindo de um patamar de R$/US$ 1,60 para 

R$/US$ 2,50 entre julho e dezembro de 2008, e a forte elevação do spread dos títulos 

brasileiros no mesmo período que saltou de 179 para 425 pontos base (passando por um pico 

de 509 pontos ainda no mês de dezembro) são exemplos desta situação. 

Outra demonstração da vulnerabilidade latente se manifestou através do saldo em transações 

correntes que em 2007 registrara um superávit de US$ 2 bilhões invertendo-se para um déficit 

de US$ 28 bilhões em 2008. Os efeitos da crise e da fragilidade do país também se 

manifestaram na redução de 23% no valor exportado em 2009 e um PIB negativo de 0,3% 

neste mesmo ano ante um resultado de 5,2% no ano anterior. 

O saldo positivo na balança comercial, que vinha se acelerando ano-a-ano desde 2003, 

registrou igualmente uma forte inflexão caindo à metade entre 2006 e 2008.8 Também merece 

                                                 
7 Ao final de 2007 a posição em reservas internacionais superou em dólares o valor total da dívida externa 

fortalecendo a ideia de superação da vulnerabilidade externa de nossa economia. 
8 Já no ano de 2007 pode ser percebida a inflexão de alguns indicadores das contas externas brasileiras como a 

redução do superávit comercial e da conta transações correntes. Uma vez que estes indicadores se alteram antes 

da manifestação da crise financeira internacional de 2008, cabe o questionamento se estes números já não 
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destaque os saldos negativos da conta de serviços e rendas que cresceram em 50% entre 2004 

e 2006 passando de negativos US$ 25,2 bilhões para US$ 37,1 bilhões e dobrando de valor 

entre 2006 e 2010 alcançando expressivos US$ 70,6 bilhões negativos. O resultado das duas 

contas combinadas foi um forte déficit de US$ 28,2 bilhões na conta transações correntes no 

ano de 2008 (considerando o saldo positivo de US$ 4,2 bilhões na conta transferências 

unilaterais que amenizou tal resultado). Após cinco anos de saldos positivos, a conta 

transações correntes do balanço de pagamentos passaria a operar, após a manifestação da crise 

financeira, com déficits crescentemente negativos registrando no ano de 2013 um déficit 

recorde de US$ 81,1 bilhões, conforme indica a tabela 1: 

 

Tabela 1 - Brasil: Transações Correntes 2002 - 2013 

Fonte BCB – Elaboração própria 

 

O intervalo de excepcionais resultados comerciais entre os anos de 2003 e 2006, assim como 

a forte inflexão das contas correntes a partir de 2007 podem ser melhor percebidos a partir do 

gráfico 4. Se de um lado foi possível, entre os anos de 2003 e 2006, acumular montantes 

expressivos de divisas, fortalecer a posição externa e ampliar as alternativas de financiamento 

da economia brasileira; de outro lado muito pouco foi feito no sentido de enfrentar os 

condicionantes estruturais das contas externas, redefinindo estratégias de especialização 

produtiva que proporcionassem ganhos de eficiência, elevação da competitividade e 

fortalecimento da produção de bens com maior intensidade de capital e tecnológica como 

forma de consolidar e ampliar os resultados comerciais. 

 

                                                                                                                                                         
estariam refletindo possíveis erros na gestão macroeconômica, especialmente a excessiva apreciação cambial e 

manutenção das taxas de juros em patamares elevados. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balança Comercial (FOB) 13.1 24.8 33.6 44.7 46.5 40.0 24.8 25.3 20.1 29.8 19.4 2.6

   Exportações 60.4 73.1 96.5 118.3 137.8 160.6 197.9 153.0 201.9 256.0 242.6 242.2

   Importações 47.2 48.3 62.8 73.6 91.4 120.6 173.1 127.7 181.8 226.2 223.2 239.6

Serviços e Rendas -23.1 -23.5 -25.2 -34.3 -37.1 -42.5 -57.3 -52.9 -70.3 -85.3 -76.5 -87.0

   Serviços -5.0 -4.9 -4.7 -8.3 -9.6 -13.2 -16.7 -19.2 -30.8 -37.9 -41.0 -47.2

   Rendas -18.2 -18.6 -20.5 -26.0 -27.5 -29.3 -40.6 -33.7 -39.5 -47.3 -35.4 -39.8

Transferências Unilaterais 2.4 2.9 3.2 3.6 4.3 4.0 4.2 3.3 2.9 3.0 2.8 3.4

Transações Correntes -7.6 4.2 11.7 14.0 13.6 1.6 -28.2 -24.3 -47.3 -52.5 -54.2 -81.1

Balanço de pagamentos do Brasil - conta de transações correntes (US$ Bilhões): 2002 - 20013
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Gráfico 4 

 

Fonte BCB – Elaboração própria 

 

O gráfico 4 também indica, a partir do ano de 2007, a mesma tendência de deterioração dos 

resultados da conta serviços. Portanto, a piora generalizada das contas correntes, a partir do 

ano de 2007, antes ainda da manifestação da crise financeira de 2008, pode ser interpretada 

como indicativo da estagnação competitiva estrutural que se mostrou apenas suavizada mas 

não superada devido ao afrouxamento da restrição externa associada ao ambiente de maior 

liquidez internacional, crescimento da economia mundial e melhora nos termos de troca da 

balança comercial brasileira. 

 

2.2 Conta Financeira 

Como contrapartida aos saldos negativos em transações correntes acima discutidos, surge a 

necessidade de compensá-los através da absorção de recursos externos via conta financeira. 

Conforme indicado por Ribeiro (2013): “Países que registram déficits crônicos em conta 

corrente, como o Brasil, acumulam um passivo externo que implica a contratação de despesas 

em moeda estrangeira no futuro, seja na forma de amortizações e retornos de capitais 
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investidos, seja na forma de juros (incidentes sobre a dívida) e lucros e dividendos 

(remuneração dos investimentos)”.9 

O crescimento e a composição do passivo externo brasileiro também são discutidos por 

Gonçalves (2012). Segundo este autor o volume do passivo triplicou partindo de US$ 343 

bilhões no ano de 2002 para US$ 1,1 trilhões em meados de 2008. Por outro lado, neste 

período, também ocorreu a diminuição relativa da dívida externa como percentual do passivo 

total, tendo aumentado ainda a participação do investimento direto estrangeiro (que tem baixa 

volatilidade e, portanto, caráter positivo). O gráfico 5 indica o desempenho da conta 

financeira entre os anos 1990 e 2013, ilustrando conjuntamente o comportamento do saldo em 

transações correntes. 

Gráfico 5 

 

Fonte: BCB – Elaboração própria 

 

Gonçalves (2012) também analisa a diferença entre as taxas de retorno dos ativos no exterior 

de propriedade de brasileiros, frente as taxas de retorno dos ativos no Brasil em propriedade 

de estrangeiros. Estas últimas são sempre maiores criando pressões permanentes sobre a conta 

rendas que tende a apresentar déficits crônicos tanto maiores quanto maiores os volumes de 

comércio, evidenciando-se como outro elemento de vulnerabilidade externa estrutural da 

economia do país. 

                                                 
9 Ribeiro (2013) p.15. 
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A contratação do passivo externo, conforme assinalado por Ferreira (2001) implica em 

despesas futuras a ela relacionadas. Desta forma, exigem a conquista de contrapartidas 

virtuosas em termos de crescimento da razão entre volumes exportados e importados, ou 

alterando positivamente a razão das elasticidades-renda dos produtos de comércio. Do 

contrário, o saldo da entrada de recursos financeiros será negativo a longo-prazo. Portanto, de 

acordo com este autor, somente elevando a capacidade de geração de divisas futuras tais 

passivos poderão apresentar efeitos líquidos favoráveis que venham a distender os 

determinantes financeiros da restrição externa. 

Tal situação impõe desafios à balança comercial que, de acordo com Ribeiro (2013), 

continuará a exercer um papel decisivo para resgatar e manter o equilíbrio das transações 

correntes e, mais do que isso, deverá gerar superávits crescentes ao longo do tempo 

conquistados pela melhora na razão das elasticidades de exportações e importações. 

Impõe-se como desafio estratégico redesenhar o padrão de desenvolvimento brasileiro 

caracterizado nos últimos vinte anos pela diminuição paulatina da intensidade tecnológica da 

pauta de exportações e sinal exatamente oposto verificado na pauta de importações. Em 

última instância, deve-se discutir a constituição de um sistema nacional de inovações (SNI) 

mais dinâmico e direcionado no sentido de reverter a deterioração estrutural das contas de 

comércio. 

O hiato entre os coeficientes de importação e exportação manifesto na elasticidade-renda da 

demanda de exportação, tendencialmente inferior à elasticidade-renda da demanda de 

importação, perpetua a situação de escassez crônica de divisas impondo restrições ao 

crescimento sustentável do produto do país, tal como se manifesta na proposição básica da 

abordagem da Lei de Thirlwall. O gráfico 6 apresenta a redução da participação percentual 

dos produtos manufaturados e semi-manufaturados na pauta de exportações entre os anos 

1994 e 2013.      
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Gráfico 6 

 

Fonte: Funcex – Elaboração própria 

 

Nos últimos anos as escolhas de comércio exterior definidas pela especialização na 

exportação de commodities, caminharam no sentido de tornar mais difícil esta situação, 

determinando um padrão retrógrado de inserção internacional iniciado, de acordo com 

Carvalho e Lima (2009), em meados dos anos 1990.  

Há um elemento importante de interação entre os aspectos de comércio e financeiros a ser 

considerado no front externo. A fragilização da posição comercial tende a deprimir o processo 

de atração de capitais produtivos e o consequente ciclo de investimentos necessários ao 

fortalecimento da competitividade das economias menos desenvolvidas (como a brasileira) 

em termos de inovação e tecnologia. Cria-se um processo circular que impõe a estes países 

uma situação de maior dependência em relação aos ciclos de liquidez internacional para 

experimentarem períodos de crescimento e dinamismo econômico, sem que consigam superar 

de forma definitiva sua condição estrutural de restrição externa. Tal se manifesta pelo vetor 

financeiro, dada sua maior exposição aos ciclos de liquidez internacional, e pelo um vetor 

comercial-tecnológico, dadas as condições competitivas e o perfil de inserção no comércio 

mundial que delas resulta. 
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3. Aspectos Financeiros e Inserção Internacional Brasileira nos Anos 2000 

 

Nesta seção pretende-se complementar a compreensão da situação de vulnerabilidade externa 

estrutural brasileira analisando sua interação com outra restrição estrutural de sua economia 

que caracteriza as economias periféricas: deficiências no sistema financeiro. Tal se manifesta 

especialmente no mercado de capitais onde o financiamento privado de longo prazo não existe 

e os mercados de títulos e ações não são adequados para articular mecanismos de finance-

funding de acordo com a perspectiva pós-keynesiana que estabelece o circuito: finance-

investimento-poupança-funding. Como consequência tem-se uma situação de dependência em 

relação ao financiamento externo via crédito e a arranjos financeiros alternativos que, dada 

sua situação de vulnerabilidade externa estrutural, tendem a atrelar seus ciclos de crescimento 

aos ciclos de liquidez internacional. 

Conforme apresentado por Resende (2005) ao discutir o padrão dos ciclos de crescimento da 

economia brasileira, o país apresenta deficiências em seu Sistema Nacional de Inovações 

(SNI) resultando, do ponto de vista da literatura neo-schumpeteriana, em um menor 

dinamismo tecnológico que se traduz em menor produtividade e menor competitividade frente 

às economias cujo SNI é mais desenvolvido. Também é menor sua capacidade de produção de 

bens que estejam na fronteira tecnológica, ou próximos a ela, sendo menor a diversificação de 

sua estrutura produtiva e tendencialmente maior seu coeficiente de importação em relação ao 

coeficiente de exportação, especialmente nas fases ascendentes dos ciclos de crescimento 

econômico. Neste sentido Resende (2005) identifica uma situação de vulnerabilidade externa 

estrutural fundamentada nos diferenciais de competitividade e nos parâmetros de elasticidade-

renda e preço das importações frente às exportações, tema este já debatido por Raul Prebisch 

e desenvolvido no âmbito da Cepal.  

O autor destaca uma interação entre os vetores “espacial-tecnológico” e “financeiro” das 

economias periféricas estabelecendo “(...) um processo de causação circular onde o SNI 

relativamente menos desenvolvido inibe a entrada líquida de capitais para o país (seja através 

da balança comercial, de serviços ou de capital) e, por conseguinte, as decisões de 

investimento, inviabilizando o desenvolvimento tecnológico e da competitividade 
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(desenvolvimento do SNI) dessa economia no ritmo observado nos países desenvolvidos, e 

assim por diante”. Resende (2005)10. 

A menor capacidade de geração de divisas externas destes países via transações correntes lhes 

impõe menores condições para honrar seus compromissos internacionais o que os colocaria, 

frente ao sistema financeiro internacional, em uma categoria tipo especulativa/ponzi tendo 

como referência o esquema minskyano num contexto onde as unidades devedoras seriam 

países. 

Conforme Resende (2005): “O sistema financeiro internacional se comportaria conforme 

esquema semelhante ao proposto por Minsky (1986). Em função do aumento cíclico da 

liquidez internacional, em grande parte endogenamente gerada através de inovações 

financeiras, os mercados financeiros externos aceitam financiar países com características de 

unidade especulativa e mesmo ponzi. Todavia, nos períodos de reversão cíclica das condições 

de liquidez mundial o sistema financeiro internacional teria um comportamento assimétrico: o 

racionamento de crédito seria mais intenso para as economias especulativas/ponzi vis-à-vis as 

economias hedge, aguçando, ao invés de contornar, a escassez de divisas externas daquelas 

economias. A crise cambial que então se instala nessas economias, muitas vezes amplificada 

pela sua abertura financeira, alimenta as expectativas quanto à desvalorização de suas taxas de 

câmbio e, assim, o decorrente aumento da preferência pela liquidez é satisfeito através da 

demanda de moeda externa, provocando fuga de capitais”. 11 

Portanto, a interação entre os vetores espacial-tecnológico e financeiro nas economias em 

desenvolvimento se dá em três dimensões: a primeira na qual a escassez de divisas externas 

estrutural as coloca em uma classificação especulativa/ponzi perante o sistema financeiro 

internacional; a segunda na qual esta mesma escassez de divisas externas enseja a contratação 

da oferta de finance por estas economias repercutindo no aumento da incerteza quanto ao 

crescimento econômico e disponibilidade futura de divisas para honrar os compromissos 

contratados que irão se manifestar nos períodos de reversão dos ciclos de liquidez do sistema; 

e a terceira na qual, uma vez que o sistema financeiro das economias periféricas não apresenta 

um sistema de financiamento privado de longo prazo bem desenvolvido, bem como os 

mercados de ações e títulos se mostram pouco adequados para articular os mecanismos de 

finance-funding, são criados “arranjos financeiros alternativos” com mecanismos de créditos 

                                                 
10 Resende (2005) p. 50. 
11 Resende(2005), p.31. 
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públicos. Estes, por sua vez, aos primeiros sinais de reversão cíclica e de escassez de divisas 

se veem limitados pelas restrições macroeconômicas impostos pelo quadro externo. Como 

consequência, tais arranjos alternativos tendem a ser desmontados, retirando-se o suporte 

financeiro ao crescimento destas economias (que contribuíam para mitigar a ascensão da 

fragilidade do sistema) reforçando os condicionamentos no sentido da reversão de seu ciclo de 

crescimento. 

Ainda de acordo com o autor: “O citado processo de causação circular não é linear, e a 

vulnerabilidade externa das economias em desenvolvimento (doravante periferia) pode ficar 

camuflada enquanto os resultados positivos do balanço de pagamentos, proporcionados por 

elevado nível da liquidez mundial, podem resultar, inclusive, em apreciação da taxa de 

câmbio real em países periféricos. Ademais, nesses períodos, os resultados positivos do 

balanço de pagamentos denotam ampliação da oferta de finance e amenizam a incerteza 

quanto à disponibilidade futura de divisas externas, mitigando aumentos na preferência pela 

liquidez. Deste modo, ao mesmo tempo em que desequilíbrios em conta corrente acumulam-

se, a redução temporária da preferência pela liquidez (e da escassez de moeda externa) 

viabiliza o aumento dos investimentos e do crescimento econômico periférico”.12 

Desta forma, nos períodos de elevação da liquidez internacional verifica-se uma entrada 

líquida positiva de divisas nos países em desenvolvimento, com saldos positivos na balança 

comercial e principalmente na conta capital, relaxando a condição de restrição externa 

estrutural destas economias, bem como as deficiências em seus sistemas financeiros. A 

validade deste circuito para a economia brasileira parece evidente quando são observados os 

indicadores do balanço de pagamentos no período recente compreendido entre 2003 e 2006, 

conforme discutido na seção anterior.  

Também ficam evidentes as consequências da reversão do ciclo de liquidez internacional 

verificada a partir da crise de 2008, com a forte elevação do spread dos títulos brasileiros e 

racionamento do crédito por parte dos bancos internacionais; súbita reversão do saldo em 

transações correntes; pressões sobre a taxa de câmbio e imposição de constrangimentos à 

política macroeconômica; especialmente em relação à elevação das taxas de juros e 

exigências de maior rigidez fiscal. Estes arranjos determinaram em seu conjunto menores 

taxas de crescimento da renda nos últimos anos. O gráfico 7 indica as taxas anuais de 

crescimento do PIB brasileiro e a taxa média dos dez anos precedentes entre 1948 e 2013. 

                                                 
12 Resende (2005) p.33. 
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Gráfico 7 

 

Fonte: Ipeadata 
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4. O Modelo de Thirlwall - 1979 

 

A moderna abordagem do mainstream sobre o crescimento econômico remete ao modelo 

neoclássico desenvolvido por Solow em 1956, o qual considera como pressuposto 

fundamental a causalidade na qual a oferta tende a criar sua própria demanda, fazendo com 

que o crescimento econômico seja determinado pelo crescimento dos fatores de produção, 

capital/trabalho, e pelo progresso tecnológico, ambos dados exogenamente. O crescimento da 

demanda não recebe nenhum constrangimento, assim como não exerce qualquer influência 

sobre o crescimento da renda no longo prazo. O balanço de pagamentos, por sua vez, é 

compreendido como auto-ajustável, uma vez que o comércio, fundamentado nas vantagens 

comparativas e na especialização, sempre buscará o equilíbrio baseado na melhor alocação 

dos recursos entre os países adequando a relação entre os termos de troca (incluindo correções 

nas taxas de câmbio). 

De inspiração keynesiana, ao considerar o crescimento da renda sendo determinado 

endogenamente pela demanda efetiva, o modelo proposto por Thirlwall (1979) ocupa-se, 

justamente, dos impactos sobre os níveis de demanda ocasionados por desequilíbrios 

observados nas contas externas, especificamente nas transações correntes. Partindo do 

pressuposto quanto à não efetividade dos ajustes dos preços relativos no longo prazo, o 

modelo considera a possibilidade de desequilíbrios permanentes no balanço de pagamentos 

conduzirem à escassez estrutural de divisas, a qual deverá impor restrições ao crescimento das 

importações e, portanto, ao crescimento da demanda agregada e da renda. No modelo 

proposto, o ajuste rumo ao equilíbrio do balanço de pagamentos será dado pelo lado da 

demanda, impondo restrições ao crescimento do PIB antes que sejam atingidos os limites 

estabelecidos pela disponibilidade dos fatores de produção, conforme proposição dos modelos 

de crescimento que enfatizam o lado da oferta. 

O modelo apresentado por Thirlwall no ano de 1979 é formulado a partir de uma situação de 

equilíbrio no balanço de pagamentos, no qual são especificadas as funções de exportação e 

importação. Considerando-se que o crescimento das importações é uma função do 

crescimento da renda doméstica, o modelo é trabalhado de forma a indicar a taxa de 

crescimento da renda compatível com o equilíbrio de longo prazo do balanço de pagamentos. 
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O modelo original, ou modelo básico da regra simples yeald basic simple rule (ybsr ou 

simplesmente yb) correspondente ao que ficou estabelecido como "Lei de Thirlwall", parte do 

equilíbrio em conta corrente: 

Pd X = Pf ME         (1) 

 

No qual a variável X representa a quantidade de exportações de bens e serviços não-relativos a 

fatores de produção; M representa a quantidade de importações de bens e serviços não 

relativos a fatores de produção; Pd representa o preço das exportações em moeda nacional; Pf 

representa o preço das importações em moeda estrangeira; e E representa a taxa de câmbio 

medida como o preço doméstico da moeda estrangeira. 

 

Apresentando as variáveis em logaritmos através da equação (1), as letras em minúsculo 

representam as respectivas taxas de crescimento, têm-se: 

 

pd + x = pf + m + e         (2) 

 

Assumindo as funções de demanda por importação e exportação especificadas como 

multiplicativas com elasticidades constantes, têm-se: 

     

       (3) 

 

       (4) 

 

Y representa a renda doméstica e Z representa o nível da renda mundial; ɑ e b são constantes; 

𝜓 representa a elasticidade-preço da demanda por importações (𝜓 ˂ 0); π representa a 

elasticidade-renda da demanda por importações; 𝜂 representa a elasticidade-preço da demanda 

por exportações (𝜂 < 0); ɛ representa a elasticidade-rendada demanda por exportações. 

Tomando os logaritmos das equações (3) e (4) em suas taxas decrescimento têm-se: 

 

m = 𝜓(pf + e - pd) + πy        (5) 
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x = 𝜂(pd - e - pf) + ɛz        (6) 

Substituindo o crescimento das exportações (6) e importações (5) da equação (2) em taxas de 

crescimento e resolvendo para o crescimento da renda, obtém-se: 

yb = [(1 + η + 𝜓) (pd - e - pf) + ɛz] / π      (7) 

Onde as letras minúsculas representam as taxas de crescimento das variáveis. 

A equação (6), de acordo com Thirlwall representa algumas proposições econômicas: 

(i) Uma melhora nos termos de troca (ou na taxa real de câmbio) por si mesma, 

(pd - e - pf) ˃ 0, deverá elevar o crescimento da renda consistente com o 

equilíbrio do balanço de pagamentos. 

(ii) Se a soma das elasticidades-preço de demanda por exportações e importações 

for maior do que -1, contudo, uma melhora nos termos de troca, (pd - e - pf) ˃ 

0, deverá piorar o crescimento consistente com o equilíbrio do balanço de 

pagamentos.  

(iii) Uma deterioração na competitividade deverá piorar o crescimento consistente 

com o equilíbrio do balanço de pagamentos. 

(iv) A depreciação da taxa de câmbio, e ˃ 0, deverá melhorar a taxa de crescimento 

se (𝜂 + 𝜓) ˃ -1. Este movimento equivale a condição de Marshall-Lerner para 

uma desvalorização bem sucedida. Observe-se, contudo, que uma depreciação 

(ou desvalorização) única da taxa de câmbio não irá colocar um país em uma 

rota de maior crescimento permanente. Para tanto, as depreciações deveriam 

ser contínuas, ou deveriam ser capazes de produzir alterações nos parâmetros 

do modelo em sentido favorável ao crescimento. 

(v) O crescimento de um país depende do crescimento dos demais países com os 

quais transaciona (z), mas a velocidade relativa deste crescimento será dada 

pela elasticidade-renda da demanda por exportações, ɛ. Esta, por sua vez, 

depende da estrutura de produção e exportação, a qual determina a 

competitividade não preço do país13. 

                                                 
13 O termo competitividade não-preço é utilizado por alguns autores para especificar aspectos estruturais de 

competitividade, associados a conteúdos tecnológicos e de inovação que garantam a diferenciação do produto 

distanciando seu mercado da concorrência perfeita. 
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(vi) A taxa de crescimento de um país consistente com o equilíbrio do balanço de 

pagamentos é inversamente relacionada com seu apetite (ou dependência) por 

importações, π. Ela também é uma função da estrutura de produção e 

importação e igualmente representa fatores de competitividade. 

Se os preços relativos no comércio internacional, ou as taxas reais de câmbio, são constantes 

no longo prazo14, 

pd = pf + e         (8) 

A equação (7) será reduzida a: 

yb* = ɛ z/ π         (9) 

Assumindo ɛ (z) = x, a equação (7) se apresenta: 

yb** = x/ π         (10) 

O termo ybsr expressa a taxa de crescimento do produto consistente com o equilíbrio do 

balanço de pagamentos e corresponde ao crescimento das exportações dividido pela 

elasticidade renda da demanda por importações. Esta equação é conhecida na literatura como 

Regra Simples da Lei de Crescimento de Thirlwall. 

Observe-se que a aplicabilidade do modelo para determinar a restrição ao crescimento do 

produto imposta pela restrição ao crescimento da demanda que, por sua vez, relaciona-se à 

manutenção do equilíbrio das contas externas, não se aplica a situações onde um país já tenha 

atingido a plena ocupação de seus fatores de produção. Neste caso, o crescimento estará sendo 

restringido pelo lado da oferta. Tal exemplo pode ser verificado quando a taxa de crescimento 

de pleno emprego situa-se abaixo da taxa de crescimento de equilíbrio. Inversamente, quando 

a plena ocupação dos fatores de produção não pode ser alcançada devido às restrições 

impostas pelo equilíbrio do balanço de pagamentos o modelo tende a demonstrar evidências 

empíricas válidas quando aplicado a diferentes países, grupos de países e períodos. Sua 

aplicabilidade, caso comprovada para economia brasileira, indicará as restrições impostas 

pelo equilíbrio externo para alcance de maiores taxas de crescimento, como demonstraram os 

trabalhos de Ferreira (2001), Carvalho e Lima (2009) e Gouveia e Lima (2011), entre outros. 

                                                 
14 Thirlwall observa que no longo prazo a variação nos termos de troca, se alguma, é negligenciável. No curto 

prazo, contudo, é reconhecido o papel do ajustamento dos termos de troca no sentido de corrigir eventuais 

desequilíbrios externos podendo, inclusive, contribuir na determinação do crescimento econômico.  
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Conforme indica Ferreira (2001, p. 26) podem ser observadas diferentes combinações quando 

são relacionadas à taxa de crescimento da renda observada (atual) (Ya), a taxa de crescimento 

de pleno emprego (Ype) e a taxa de crescimento com equilíbrio do balanço de pagamentos 

(Ybp), conforme disposto abaixo: 

1) Ybp = Ya = Ype :equilíbrio no BP e pleno emprego; 

2) Ybp = Ya < Ype :equilíbrio no BP e desemprego crescente; 

3) Ybp< Ya = Ype :crescente déficit no BP e pleno emprego; 

4) Ybp < Ya < Ype :crescente déficit no BP e desemprego também crescente; 

5) Ybp> Ya = Ype :crescente superávit no BP e pleno emprego; 

6) Ybp > Ya < Ype :crescente superávit no BP e crescente desemprego. 

 

Do ponto de vista das elasticidades-renda da demanda por exportações e importações e sua 

relação com o crescimento da renda doméstica e mundial pode-se escrever a seguinte relação 

a partir da equação (9): 

ybπ = ɛz          (11) 

ou ainda: 

yb / z = ɛ/ π         (12) 

Portanto, a razão das elasticidades-renda da demanda por exportação e importação e a razão 

entre o crescimento da renda doméstica e mundial, também poderão ser relacionadas a partir 

de três combinações: 

1) se ɛ > π, então yb > z; 

2) se ɛ < π, então yb < z; 

3) se ɛ = π, então y = z; 

Cabe uma ponderação com relação às combinações acima indicadas. De acordo com Thirlwall 

(2011), a equação (9) teria sido chamada por Perraton (2003) de “strong version” e a equação 

(10) de “weak version” da lei de Thirlwall, uma vez que a elasticidade-renda da demanda por 

exportações ɛ não foi estimada a partir da equação (4), desta forma o crescimento das 

exportações (x) deverá também incluir o efeito da mudança dos preços relativos bem como o 



 

27 

 

 

 

efeito do crescimento da renda mundial, os quais enfraqueceriam de algum modo o argumento 

de que o balanço de pagamentos sempre retornaria ao equilíbrio através de ajustes na renda 

doméstica. O autor observa que a versão “forte” do modelo, equação (9), poderá apresentar 

melhor desempenho, desde que estimações robustas possam ser feitas para determinar o valor 

de ɛ. 

Ainda assim, como afirma Thirlwall (2011) (p. 325), os testes empíricos aplicados a partir do 

modelo original, baseados na equação (10), correspondente a “weak version”, demonstraram 

notável correspondência entre as taxas de crescimento observadas e as taxas de crescimento 

estimadas pelo modelo. Os resultados da estimação para uma seleção de países desenvolvidos 

nos períodos 1951-1973 e 1953-1976, reproduzidos a seguir na tabela 2, atestam o 

pressuposto do modelo quanto à estabilidade dos preços relativos no longo prazo, indicando, 

portanto, que o principal mecanismo de ajuste para o equilíbrio do balanço de pagamentos de 

fato se dá ao nível da demanda agregada. 

Tabela 2 – Resultados do modelo original de Thirlwall (1979) 

Cálculos da taxa de crescimento consistente com o equilíbrio do balanço de pagamentos 

1951-1973 

 

País 
Mudança no 

PIB % 

Mudança nas 

Exportações % 

Elasticidade 

renda da 

demanda por 

importações 

(π)  

Taxa de 

Crescimento 

com equilíbrio 

do Balanço de 

pagamentos % 

Áustria 5.10 10.70 n.a --- 

Bélgica 4.40 9.40 1.94 4.84 

Canadá 4.60 6.90 1.20 5.75 

Dinamarca 4.20 6.10 1.31 4.65 

França 5.00 8.10 1.62 5.00 

Alemanha 5.70 10.80 1.89 5.71 

Itália 5.10 11.70 2.25 5.20 

Japão 9.50 15.40 1.23 12.52 

Holanda 5.00 10.10 1.82 5.55 

Noruega 4.20 7.20 1.40 5.14 

Reino Unido 2.70 4.10 1.51 2.71 

Estados Unidos 3.70 5.10 1.51 3.38 
Fonte: Thirlwall (2011) 

Embora evidências empíricas tenham fundamentado a validade dos pressupostos do modelo, 

seja quanto à estabilidade dos preços relativos (termos de troca) no longo prazo, seja quanto à 

estabilidade das elasticidades-renda da demanda por exportações e importações, as diferentes 
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aplicações do modelo foram submetidas, em tempos mais recentes, a diversos testes 

paramétricos15. Dentre estes Thirlwall(2011) destaca McCombie (1989) e Alonso (1999) 

como metodologias mais adequadas para validação do modelo.  

McCombie propõe que seja calculada a elasticidade-renda da demanda por importações (π*) 

que permita a igualdade entre o produto observado (y) e o produto estimado (yb* ou yb**). 

Caso não ocorra diferença estatisticamente significativa entre a elasticidade-renda de 

importações do modelo (π*) e a estimação (π), então (yb* ou yb**) será um bom preditor da 

renda (y). 

Alonso propõe o uso de técnicas de cointegração para estimar (π*), partindo de níveis de 

variáveis presentes nas funções demanda de exportações e importações. Calcula-se o nível de 

renda consistente com o equilíbrio do balanço de pagamentos. O crescimento atual da renda é 

regredido sobre este nível de equilíbrio encontrado. Se a constante não se mostrar 

significativamente diferente de zero e o coeficiente de regressão não for significativamente 

diferente da unidade, ambos indicarão uma evolução paralela das duas séries, validando o 

modelo. 

 A fim de elucidar a dinâmica das variáveis do modelo em uma visualização gráfica e de 

forma igualmente concisa, Thirlwall (2011) apresenta a figura 1. 

 

Figura 1: Balanço de pagamentos e crescimento 

 

Fonte: Thirlwall (2011) 

                                                 
15 Na formulação original Thirlwall utiliza o coeficiente de correlação de Spearman para testar os resultados do 

modelo, tendo encontrado correlação bastante significativa entre as taxas de crescimento da renda estimada e 

observada. 
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O crescimento do produto (PIB) é medido no eixo horizontal. O crescimento das exportações 

(x), e importações (m), é medido no eixo vertical. O crescimento das exportações é autônomo 

em relação ao crescimento do PIB. O crescimento das importações é uma função do 

crescimento do PIB de acordo com a elasticidade-renda da demanda por importações (π), a 

qual é estimada a partir da equação (3) e controlada para o efeito de mudanças nos preços 

relativos. A taxa de crescimento de equilíbrio do PIB (Yb**) consistente com o equilíbrio do 

balanço de pagamentos é definida no ponto de cruzamento das curvas m e x. A elevação da 

curva x e rebaixamento da curva m, deslocam o ponto de cruzamento para a direita, indicando 

um maior nível de taxa de crescimento com equilíbrio no balanço de pagamentos e vice-versa. 

A discussão a respeito dos determinantes dos movimentos de “elevação da curva x e 

rebaixamento da curva m”, no sentido de deslocar positivamente as possibilidades de 

crescimento da renda com equilíbrio externo no longo prazo, corresponde à etapa seguinte a 

partir da aceitação do modelo. 

Esta é, sem dúvida, a principal contribuição de Thirlwall à reflexão sobre estratégias de 

desenvolvimento a serem adotadas por países identificados com a condição de restrição 

externa. Se, de um lado, a razão das elasticidades-renda da demanda por importações e 

exportações impõe-se como variável principal para superação estrutural desta restrição; de 

outro lado, a mesma aponta para a necessidade de se discutir a natureza dos produtos 

exportados e importados pelos países. Esta por sua vez, remete ao padrão de inserção na 

divisão internacional do trabalho e às estratégias de especialização de suas estruturas 

produtivas. De maneira ainda mais específica, impõe que sejam discutidas políticas voltadas 

ao desenvolvimento industrial, uma vez que produtos manufaturados se caracterizam por 

proporcionarem retornos crescentes de escala e maior elasticidade-renda da demanda nos 

mercados internacionais. 

Estes elementos aproximam o modelo de Thirlwall aos modelos Centro-Periferia e Norte-e-

Sul os quais tomam como base a teoria da deterioração dos termos de troca desenvolvida por 

Prebisch e pela Cepal, conforme indicado anteriormente. De acordo com esta última, os países 

periféricos são caracterizados pela exportação de produtos primários, cuja elasticidade renda é 

inferior àquela relativa aos produtos manufaturados, exportados pelos países do centro. Nestes 

modelos já se fazia presente a crítica à abordagem das vantagens comparativas que estabelecia 

ganhos mútuos incondicionais devido ao livre comércio entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 
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De acordo com Prebisch os ganhos de especialização trazidos pela maior integração comercial 

poderiam ser suplantados pelas perdas em termos de subutilização de fatores de produção 

impostas pelo acirramento da restrição externa. Seu diagnóstico apontava para uma política de 

substituição de importações com objetivo de interferir sobre a razão das elasticidades entre as 

pautas de importação e exportação. 
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5. Aplicações a Partir do Modelo Original 

 

Ao discutir contribuições feitas a partir da formulação original do modelo de 1979, o qual 

prima pela concisão, Thirlwall (2011) destaca algumas abordagens que permitiram aplicações 

mais específicas ao modelo. Desagregando as variáveis fundamentais ou incorporando novas 

variáveis, tais como fluxo de capitais, estoque de endividamento, despesas com juros ou, 

ainda, aplicando o modelo a determinados países ou grupos de países, tais desdobramentos 

permitiram maior aderência das estimativas e também resultados qualificados de acordo com 

cada especificação. 

Nell (2003) foi lembrado por ter proposto desagregar a variável do crescimento mundial (z) 

considerando elasticidades-renda de demanda por exportações e importações relativas a 

parceiros de comércio específicos. Desta forma pôde estimar o modelo para a África do Sul 

frente a Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África - “Southern African Development 

Community (SADC)” e para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Bagnai, Rieber e Tran (2011) utilizaram a mesma especificação para aplicar o 

modelo a um grupo de vinte países da África Subsaariana e suas relações de comércio com a 

própria região, alguns países asiáticos e o resto do mundo no período entre 1990 a 2008. 

Este tipo de recorte permitiu avaliar como a restrição imposta pelo balanço de pagamentos se 

aplica de acordo com diferentes especificidades de comércio. No caso, a melhoria dos termos 

de troca com o resto do mundo se mostrou como a principal fonte de aceleração do 

crescimento no grupo de países estudado. 

O modelo multi-setorial de Araújo e Lima (2007) propõe que sejam desagregadas as 

elasticidades de demanda de exportações e importações por setores da economia tomando por 

base a abordagem de Pasinetti (1981) quanto ao papel relevante da demanda para guiar o 

processo de mudança estrutural que sustenta o crescimento. Ao incorporar as contribuições 

individuais por setores ao modelo de Thirlwall a equação original se apresenta como: 

 y =
∑ 𝑊𝑥𝑖ɛ𝑖(𝑧)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜋𝑖

       (13) 

Onde εi corresponde à elasticidade renda da demanda por exportações da indústria i (i 

= 1,.,n); πi corresponde à elasticidade renda da demanda por importações da indústria i; Wxi é 
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a participação da indústria i na exportação total e Wmi é a participação da indústria i na 

importação total. 

A principal contribuição desta abordagem deve-se à percepção de que políticas de promoção 

de exportações e substituição de importações devem ser estabelecidas em conformidade com 

as elasticidades renda dos produtos transacionados de forma a aumentar a participação 

proporcional de produtos com maior elasticidade de demanda na pauta de exportações, e 

reduzir a participação dos mesmos na pauta de importações. Por este caminho, mesmo com 

elasticidades setoriais constantes e estabilidade no crescimento da renda mundial, um país 

poderá acelerar seu crescimento e distender sua restrição externa. Em momentos favoráveis de 

aceleração do crescimento da renda mundial os benefícios daí advindos serão potencializados. 

A partir do modelo depreende-se a discussão a respeito da identificação e fortalecimento dos 

setores identificados com estas características. 

Gouveia e Lima (2010) testaram o modelo multi-setorial para Argentina, Brasil, Colômbia e 

México na América Latina, e para Coréia do Sul, Malásia, Filipinas e Singapura, na Ásia no 

período compreendido entre 1962 e 2006 comparando seus resultados ao modelo original de 

Thirlwall. Foram distinguidos seis setores: produtos primários, insumos básicos 

manufaturados; manufaturas de baixa, média e alta tecnologia, e outros produtos. Foram 

estimadas as funções exportação e importação para cada setor, bem como a função de 

demanda agregada de importação. Os autores encontraram, em geral, nos setores de maior 

intensidade tecnológica, maior elasticidade renda de demanda por exportações. Já para as 

importações não se verificou nenhum setor em destaque. Após aplicarem o modelo original e 

o modelo multi-setorial para determinar a restrição imposta pelo balanço de pagamentos em 

cada país, observou-se que o modelo multi-setorial apresentou um erro médio absoluto menor, 

embora em alguns países o modelo tenha se mostrado menos aderente que a versão original. 

Mais importante do que esta primeira contribuição foi o desdobramento do modelo feito pelos 

mesmos autores para identificar a evolução ano-a-ano da elasticidade renda agregada das 

exportações e importações a partir das elasticidades setoriais identificadas separadamente16. 

Desta forma evidenciaram como mudanças estruturais podem impactar na taxa de crescimento 

com restrição externa. Enquanto que na América Latina – exceto México – a razão das 

elasticidades renda de exportações e importações se manteve estável, na Ásia ela elevou-se, 

impactando favoravelmente nas taxas de crescimento dos países estudados.  

                                                 
16 Gouveia e Lima (2010). 



 

33 

 

 

 

Cimoli, Porcile e Rovira (2010) puderam constatar, em um estudo com vinte e nove países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, que países em desenvolvimento que transformaram sua 

estrutura econômica no sentido de intensificar a participação dos setores com maior 

elasticidade renda de demanda na pauta de exportações relativamente à sua participação na 

pauta de importações, obtiveram melhor desempenho para elevar seus níveis de renda e 

diminuir a distância em relação aos países desenvolvidos. 

Quando da formulação de seu modelo original no ano de 1979, Thirlwall afirma que já 

vislumbrara a possibilidade do mesmo não se aplicar adequadamente aos países em 

desenvolvimento uma vez que muitos destes países apresentavam uma condição de déficits 

em seus balanços de pagamentos, sendo financiados em períodos duradouros por entradas 

líquidas de capitais17. Esta constatação levou a uma extensão do modelo desenvolvida 

conjuntamente por Thirlwall e Hussain (1982) que incorporava justamente a variável relativa 

aos fluxos de capitais. Seguindo o mesmo princípio de equilíbrio geral do balanço de 

pagamentos, conforme presente na formulação original do modelo, a inclusão da conta capital 

se somaria à condição inicial de equilíbrio em conta corrente conforme equação (1): 

Pd X + C= Pf ME        (14) 

Onde C ˃ 0 representa o fluxo líquido de capitais. Considerando a equação acima em taxas de 

variação e utilizando taxas de crescimento das exportações e importações conforme nas 

equações (3) e (4), tem-se a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio geral do balanço 

de pagamentos (em Thirlwall “overall balance”): 

yob = [(1 +Ө η + 𝜓) (pd - e - pf) + Ө ɛ(z) + (1 -Ө) (c -pd)] / π   (15) 

Onde Ө corresponde à participação dos recebíveis de exportação no total recebível para saldar 

as contas de importações; c é o crescimento da entrada líquida nominal de capitais e portanto 

(c - pd) é o crescimento do fluxo real de capitais. 

A partir da equação (15) observa-se que a taxa de crescimento com equilíbrio geral do 

balanço de pagamentos (yob) de qualquer país pode ser desagregada em quatro partes: 

(i) Crescimento associado aos movimentos nos termos de troca: (pd - e - pf) /π 

                                                 
17 Após o período de desregulamentação dos fluxos de capitais internacionais a partir do início dos anos 1980, tal 

abordagem se mostrará relevante, considerando que em muitas situações os fluxos financeiros se mostraram 

maiores do que as próprias transações de mercadorias. 
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(ii) Crescimento associado aos movimentos dos termos de troca combinados às 

elasticidades preço das exportações e importações: 

[(1 + Ө η + 𝜓) (pd - e - pf)] / π 

(iii) Crescimento devido a mudanças exógenas associadas ao crescimento da renda 

no exterior: Өɛ (z) 

(iv)  Crescimento devido a efeitos dos fluxos reais de capitais (1 - Ө) (c - pd)] / π 

Retomando-se o pressuposto de estabilidade dos preços relativos no longo prazo e retomando 

a correspondência entre a taxa de crescimento das exportações e a elasticidade renda das 

exportações multiplicada pelo crescimento da renda internacional x = ɛ(z), a equação (15) 

reduz-se a: 

 

yob = [Ө x + (1 – Ө) (c - pd)] / π      (16) 

 

Esta equação representa a taxa de crescimento com equilíbrio geral do balanço de pagamentos 

considerada como a soma ponderada entre o crescimento das exportações e do fluxo real de 

capitais divididos pela elasticidade renda das importações. Observe-se que, se o fluxo de 

capitais é zero, a equação retorna à equação básica do modelo original (10), ou seja: 

ybsr = x/ π. 

Como observa Thirlwall, a diferença entre as taxas de crescimento da renda observadas e as 

estimadas pelo modelo a partir da equação (16) serão uma medida dos efeitos dos termos de 

troca ao crescimento real da renda, considerando as variações nos volumes de importação 

associadas às mudanças nos preços relativos (justamente as variáveis assumidas como 

constantes) e seus impactos positivos ou perversos no sentido de distender ou tencionar a 

restrição externa de um país. 

Ao aplicarem este modelo incluindo os fluxos de capitais a uma seleção de países em 

desenvolvimento entre 1950 e 1970, Thirlwall e Hussain (1982) observaram que os países que 

cresceram mais rapidamente do que as estimativas encontradas no modelo original tiveram 

como causa o fluxo de capitais, enquanto países que cresceram menos tiveram como principal 

causa o efeito negativo de movimentos nos preços relativos18. Porém os autores destacam que 

                                                 
18 Ferreira (2001) observa que não existe uma relação direta e incondicional entre os ingressos de capital e 

maiores taxas de crescimento da renda, como sugere o senso comum. Tais ingressos podem apenas distender no 
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a principal fonte de diferenças nas taxas de crescimento entre os países permanecia associada 

ao desempenho das exportações. Esta mesma conclusão foi obtida por Hussain (1999) quando 

aplicou esta versão estendida do modelo para uma seleção de 29 países Africanos e 11 países 

Asiáticos. Praticamente toda a diferença de 3 pontos percentuais nas taxas de crescimento 

entre os dois grupos de países pode ser explicada pelas diferenças no crescimento das 

exportações ante diferenças nos fluxos de capitais ou mudanças nos termos de troca. 

A inclusão do fluxo de capitais nesta primeira tentativa não considerava limites à entrada, ou 

a possibilidade de interrupção destes fluxos, o que viria a ser melhor trabalhado 

posteriormente por McCombie e Thirlwall (1997), Moreno-Brid (1998) e Barbosa Filho 

(2001). Moreno-Brid (1998) propõe uma abordagem da taxa de crescimento compatível com 

o equilíbrio do balanço de pagamentos incorporando uma relação de estabilidade entre 

endividamento externo e PIB de forma a incluir no modelo uma condição de limite à entrada 

irrestrita dos fluxos de capitais.  

Se os déficits correntes passavam a ser financiados por entradas líquidas de capitais 

associadas a criação de dívidas, o endividamento externo, considerando os compromissos com 

juros, apresentava-se como uma via de mão dupla. A constatação era de que, num primeiro 

momento, os fluxos líquidos de capitais poderiam de fato atuar no sentido de distender a 

restrição externa imposta por déficits comerciais proporcionando a manutenção de taxas 

elevadas de crescimento a despeito dos desequilíbrios manifestados nas transações correntes. 

Num momento posterior, dado que o endividamento tem custos e não poderá ser financiado 

indefinidamente, deverá ocorrer a neutralidade da entrada líquida de capitais, ou mesmo sua 

reversão, determinando impactos negativos sobre as taxas de crescimento da renda19. 

Como assinala Thirlwall (2011) diversos autores desenvolveram estudos sobre a dinâmica do 

endividamento externo como Elliot e Rhodd (1999), Ferreira e Canuto (2001), Moreno-Brid 

(2003), Vera (2006) e Alleyne e Francis (2008). De modo geral, o resultado básico do modelo 

original permanece inalterado, ou seja, prevalece o papel do crescimento das exportações 

frente ao fluxo de capitais como variável mais importante para explicar as performances de 

                                                                                                                                                         
curto prazo a restrição imposta pelo equilíbrio externo, perpetuando déficits em transações correntes e elevando 

os compromissos futuros de remuneração do capital. Para que proporcionem um resultado positivo na taxa de 

crescimento econômico os ingressos de capital deverão estar associados necessariamente ao aumento da 

proporção das exportações sobre importações, ou ao crescimento da razão entre as elasticidades renda do 

comércio exterior, configurando mudanças estruturais nas condições de competitividade do país. 
19 Moreno-Brid observa que a remessa de juros ao exterior é uma função do estoque acumulado de 

endividamento externo e, portanto, em algum momento no longo prazo, superávits comerciais deverão financiar 

os serviços da dívida contraída. 
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crescimento da renda compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos, mesmo 

considerando seus componentes comercial e financeiro. Tal se verifica uma vez que a 

estabilidade do nível de endividamento como proporção do PIB, determinando a solvência 

externa do país devedor, impõe limites ao crescimento do estoque da dívida e 

consequentemente aos seus custos. Contudo, ao separar a parcela das contas correntes 

referente ao pagamento dos serviços da dívida, estes modelos proporcionaram um melhor 

entendimento da dinâmica do endividamento externo para as taxas de crescimento a longo 

prazo, obtendo melhores instrumentos para compreenderem as consequências das crises da 

dívida externa dos anos 1980 que se abateu sobre diversas economias em desenvolvimento 

restringidas pelo equilíbrio dos balanços de pagamentos. 

Estes modelos também tiveram por mérito colocar em pauta a qualidade dos fluxos 

financeiros como sendo determinantes para avaliar seu impacto futuro no sentido de 

intensificar ou suavizar a condição de crescimento restrito pelo equilíbrio externo. 

Ferreira (2011) desenvolve um modelo aplicado ao Brasil que nomeou como “Modelo da 

Regra Simples Financeira”, o qual incorpora as receitas e despesas com serviços relativos aos 

fatores de produção, lembrando que o país se destaca por apresentar um déficit estrutural em 

sua conta serviços (relativos aos fatores de produção) devido à forte penetração de capitais 

estrangeiros em sua economia. Também contribuem para este déficit as taxas de juros 

internacionais, a percepção de risco do país e a rentabilidade do capital exigida pelas 

empresas multinacionais. Tais componentes determinam o custo do passivo externo e os 

compromissos do país com juros, lucros e dividendos.  

Ferreira propõe decompor o saldo líquido da conta capital em seus três componentes 

considerando entradas e saídas do país: investimentos financeiros, investimento direto 

estrangeiro e investimento em portfólio. Também inclui as amortizações da dívida externa e 

outras obrigações, considerando igualmente suas entradas e saídas. 

Neste sentido, procura demonstrar que movimentos de curto e médio prazo na conta capital, 

que provocam um relaxamento da restrição à demanda por importações, apresentam 

simultaneamente efeitos na conta de serviços que deverão elevar as despesas líquidas futuras 

na forma de rentabilidade do capital entrante. Somente quando estes capitais proporcionam 

resultados líquidos positivos na proporção das exportações sobre importações, ou na razão das 

elasticidades-renda do comércio exterior, pode-se argumentar em favor da diminuição da 

restrição externa sobre a taxa de crescimento do país. 
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Caso contrário, passados os efeitos a curto e médio prazos da entrada líquida positiva de 

capitais externos, o que se verá, no longo prazo, será a intensificação da restrição ao 

crescimento, uma vez que a demanda por importações sofrerá constrangimentos ainda 

maiores, dada a drenagem de divisas em moeda estrangeira estabelecida pelos novos 

compromissos financeiros recentemente assumidos. 

De acordo com Ferreira, a contrapartida virtuosa aos ingressos de capital do ponto de vista da 

redução da restrição externa ao crescimento, em conformidade com a abordagem de 

Thirlwall, passa, essencialmente, pela melhoria das condições de competitividade da 

economia, e as características dos capitais ingressantes tendem a determinar a efetividade de 

sua contribuição para a transformação da estrutura produtiva. 
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6. O Modelo de Carvalho e Lima (2009) 

 

O modelo desenvolvido por Carvalho e Lima apresenta uma especificação do modelo original 

de Thirlwall na qual todos os itens do balanço de pagamentos são contemplados: comércio 

internacional, termos de troca, fluxos de capital (sem colocação de limites à entrada) e o 

pagamento de serviços do capital, ao qual inclui, além das despesas com juros, todos os itens 

desta conta. O modelo se propõe a decompor a taxa de crescimento compatível com o 

equilíbrio externo para cada um destes componentes de forma a identificar sua contribuição 

individual à taxa de crescimento da renda compatível com o equilíbrio do balanço de 

pagamentos. 

Ao fazê-lo os autores pretendem discutir aspectos relacionados ao comportamento das 

elasticidades-renda de exportações e importações comparando-os a indicadores da estrutura 

produtiva brasileira e condições de competitividade da economia. 

Uma vez que, com base em vasta literatura empírica, consideram a validade das abordagens 

na tradição da lei de Thirlwall para o país, os autores a utilizam como instrumento de 

verificação de sua hipótese central, qual seja: a perda de dinamismo do crescimento da 

economia brasileira a partir da década de 1980 e 1990 esteve associada à piora das condições 

de equilíbrio das contas externas do país. 

Especificamente nos anos 1990, com as reformas liberalizantes e a adoção de uma estratégia 

de especialização produtiva perversa, observou-se um crescimento significativo da 

elasticidade-renda das importações, determinando uma quebra estrutural da competitividade, 

com saldo fortemente negativo do ponto de vista do equilíbrio externo e das taxas de 

crescimento. 

Pode-se dizer que os autores dão prosseguimento a um conjunto de abordagens que se 

utilizam do modelo de Thirlwall para discutir a necessária melhora da medida das 

elasticidades-renda de exportação e importação da economia brasileira como estratégia 

sustentável de elevação das taxas de crescimento do produto via superação das restrições 

impostas pelas contas externas. Tal discussão exige uma avaliação das condições de 

competitividade do país identificando os setores com maior dinamismo potencial e sua 

capacidade de gerar ou poupar divisas estrangeiras. 
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Para definição do modelo partiram da seguinte especificação de equilíbrio do balanço de 

pagamentos:  

𝑃𝑑𝑋𝑡 + 𝑃𝑑F + 𝑃𝑑𝑅 = 𝑃𝑓𝑀𝑡𝐸𝑡      (17) 

Onde F é o valor real dos fluxos de capital e R é o valor real dos serviços de capital, ambos 

medidos em moeda estrangeira. Xt, Mt, e Et, correspondem respectivamente às exportações, 

importações de bens e serviços não fatores; e taxa de câmbio real em R$/US$ deflacionadas 

pelas taxas de inflação doméstica e estrangeira. Os termos pd e pf correspondem aos preços 

em moeda doméstica e estrangeira, respectivamente. Adotando as funções importação e 

exportação das equações (5) e (6), expressando as variáveis em (17) em termos de taxa de 

crescimento e substituindo as equações (5) e (6) chega-se à seguinte expressão para o modelo: 

 

𝑦=Ө1𝑥+(1+ 𝜓)(𝑝𝑑−𝑒−𝑝𝑓)− Ө2𝑟+(1− Ө1+ Ө2)𝑓

𝜋
  (18) 

Onde as letras minúsculas indicam as taxas de variação das respectivas variáveis, e 1 e 2 

indicam as seguintes razões medidas no período inicial das séries de dados: 

𝛳1 =  
𝑃𝑑 𝑋

𝑃𝑓 𝐸𝑀
         (19) 

𝛳2 =
𝑃𝑑 𝑅

𝑃𝑓 𝐸𝑀
         (20) 

Foi adotada a metodologia proposta por McCombie (1989) para realização do estudo 

empírico. Considera-se a elasticidade-renda hipotética como sendo aquela que iguala a taxa de 

crescimento observada e a taxa de crescimento teórica dada pelo modelo original conforme 

equação (18).  

Conforme indicam os autores: 

“Caso essa elasticidade-renda hipotética não seja estatisticamente diferente daquela estimada 

a partir da função importação efetiva, não se pode, então, refutar a hipótese de que o 

crescimento do país é restrito pelo equilíbrio externo”. Carvalho e Lima (2009, p. 44). 

 

Uma maneira equivalente para utilização da mesma metodologia se dá comparando as taxas 

de crescimento real e a estimada pelo modelo. Estima-se inicialmente as elasticidades-preço e 

renda efetivas com base em uma função importação. Em seguida, utilizam-se essas 
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estimativas para calcular a taxa de crescimento compatível com o modelo teórico, conforme 

indicado pela equação (18). 

 

A primeira etapa do teste consistiu em estimarem uma função importação afim de obterem os 

parâmetros π (elasticidade-renda das importações) e 𝜓 (elasticidade-preço das importações) 

necessárias para cálculo da taxa de crescimento compatível com o equilíbrio externo, 

conforme indicado em (18). Conforme proposto por McCombie, os autores utilizaram a 

função importação em logaritmo representada pela equação (5). A partir dela chega-se à 

seguinte função importação: 

 

log 𝑀𝑡 = π logYt + 𝜓log (Pf + E -Pd)      (21) 

 

Desta equação os autores estimaram a relação de longo prazo para o período de 1930 a 2004 

entre importações, renda e câmbio real identificando os valores para as elasticidades-renda e 

preço de π = 1,21 e 𝜓 = 0,93. 

Finalmente ambas foram substituídas na equação (18) para o cálculo do crescimento da renda 

compatível com o equilíbrio externo. De acordo com a formulação proposta, estabeleceram a 

decomposição da taxa de crescimento estimada entre os componentes individualizados do 

balanço de pagamentos obtendo para o período 1930–2004 os seguintes resultados reportados 

na tabela 3: 

 

Tabela 3 - Contribuição dos componentes do BP no crescimento 1930 – 2004 

            (a) (b) c = (d + e) (d) (e)   

Período 
Crescimento 

do Modelo Comércio 
Termos 

de Troca Financeiro 
Serviço 

da dívida 
Fluxo de 

Capital 
Crescimento 

Efetivo 

                

1930-2004 4.5% 4.3% 1.4% -1.2% -1.2% 0.0% 5.0% 

*Resultados obtidos em Carvalho e Lima (2009) 

     

Com base em momentos específicos da história econômica brasileira os autores testaram 

algumas quebras estruturais nas décadas de 1980 e 1990 com intuito de comparar a magnitude 

das elasticidades-renda de importações em cada momento selecionado. De modo geral os 
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autores observam que a elasticidade-renda de importações teria respondido a variações da 

renda de maneira mais intensa a partir dos anos 1990. A elasticidade-renda das importações 

que era de 1,22 no período 1930-1993 teria subido para 4,46 no período 1994-2004. 

Paralelamente os autores identificaram uma razoável estabilidade no componente 

elasticidade-preço da demanda de importações nos mesmos períodos, respectivamente - 0,34 e 

-0,14. Ao proporem uma quebra estrutural na série de dados no ano de 1994 os autores 

puderam comprovar a hipótese quanto à perda de dinamismo da economia brasileira associada 

principalmente à mudança do componente comercial do balanço de pagamentos. De acordo 

com os mesmos: 

“Com base nos resultados acima, torna-se claro que a quebra estrutural dos anos 1990 ocorreu 

no lado comercial, ou seja, na razão de elasticidades-renda do comércio exterior. O 

componente representado pela razão entre o crescimento das exportações e a elasticidade 

renda das importações ponderada pelo desequilíbrio inicial contribuiu para um crescimento de 

7% entre 1931-1993 e 1,3% entre 1994-2004, resultado que explica a enorme perda de 

dinamismo do crescimento”. Carvalho e Lima (2009) (p.50). 

 

A confirmação desta hipótese permite que os autores discorram a respeito das estratégias de 

inserção no comércio internacional pelo Brasil. O modelo de Thirlwall se mostra uma 

abordagem pertinente para que sejam discutidas as transformações estruturais que permitam 

alterar de forma virtuosa a razão das elasticidades do comércio exterior e os termos de 

competitividade do país, assegurando maiores taxas de crescimento econômico. Tal discussão 

não pode prescindir da melhoria da eficiência produtiva, como objetivado pela estratégia 

liberalizante dos anos 1990, nem da adequação do padrão de especialização da estrutura 

produtiva, segundo abordagem de cunho estruturalista. 
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7.  Investigação empírica e resultados 

  

Desde o desenvolvimento original, o modelo de Thirlwall e suas especificações posteriores 

vêm sendo validado por diferentes metodologias de testes empíricos. O primeiro teste, 

utilizado pelo próprio Thirlwall, fez uso do coeficiente de “rank correlation” de Spearman 

para testar o grau de associação entre a taxa de crescimento estimada pelo modelo e a taxa 

observada. Outra metodologia utilizada posteriormente por Thirlwall consistiu em avaliar o 

desvio médio entre a taxa de crescimento encontrada e a taxa de crescimento estimada pelo 

modelo. Se a diferença entre as taxas não se mostra muito significativa, valida-se o modelo. 

Será utilizada nesta estimação um comparativo entre o crescimento real da renda no período e 

os resultados obtidos para o período do modelo, 1948 - 2013, com a proximidade entre as 

taxas validando. Também serão comparados os resultados da estimação do modelo de 

Carvalho e Lima (2009) para os períodos de 1930-2004 e 1994-2004. Em todos eles serão 

considerados o componente individual de cada item decomposto do balanço de pagamentos a 

partir da substituição das elasticidades renda e preço das exportações na equação (18). 

A definição do início da série no ano de 1948 deveu-se a dois fatores, um de ordem estatística 

e outro de ordem histórica. Do ponto de vista estatístico, a série atualizada de inflação nos 

preços do atacado dos Estados Unidos, PPI, inicia-se no ano de 1947. A mesma foi utilizada 

para correção dos valores nominais das séries em dólares utilizadas no modelo. As contas de 

receitas e despesas de serviços, do balanço de pagamentos brasileiro também estão atualizadas 

pelo Banco Central do Brasil a partir do ano de 1947. Do ponto de vista do fator histórico, o 

ano de 1948 corresponde ao período do pós guerra a partir de quando se deu a reorganização 

da economia internacional. 

A primeira etapa do teste empírico consiste em estimar a função importação afim de obter 

parâmetros π (elasticidade-renda das importações) e 𝜓 (elasticidade-preço das importações), 

ambos necessários ao cálculo da taxa de crescimento da renda compatível com o equilíbrio 

externo de acordo com o modelo de Carvalho e Lima (2009), conforme equação (18). A 

estimação do parâmetro π também oferece a possibilidade de se avaliar o resultado do modelo 

original de Thirlwall substituindo o mesmo na equação (10) e comparando as taxas de 

crescimento observada e estimada. 
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A função importações foi estimada de acordo com a forma mais tradicional dos modelos de 

restrição externa, conforme proposto originalmente por McCombie (1989) e expressa na 

equação (5). A expressão logarítmica desta função é dada conforme equação (21) reproduzida 

novamente abaixo e também segue a tradição de estimações dos modelos de restrição externa: 

log 𝑀𝑡 = π logY𝑡 + 𝜓log (Pf + E -Pd)      (21) 

A formulação adotada contempla apenas as duas variáveis estruturais do modelo original, ou 

seja, as elasticidades renda e preço, sem adição de controles ou outras variáveis.20 Se utiliza a 

igualdade (Pf + E -Pd) como medida de preço relativo, equivalendo à taxa de câmbio real. 

Foram utilizadas séries anuais entre os anos 1948 e 2013 totalizando 65 observações. As 

bases de dados para esta estimação utilizaram séries estatísticas do BCB (Banco Central do 

Brasil) para importações (M) e para taxa de câmbio real. A série de PIB (Y) foi obtida no 

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), conforme especificadas no anexo 2.21 

Considerando que a Lei de Thirlwall se refere a uma relação de longo prazo entre as variáveis, 

técnicas de cointegração se mostraram como opção natural para estimação da elasticidade 

renda de importações, conforme estabelece o modelo. 

Inicialmente foram realizados os testes de raiz unitária de cada variável do modelo, a saber: 

importações, renda e taxa de câmbio real, bem como a verificação gráfica para avaliação do 

comportamento de cada série de dados. Todas as séries foram trabalhadas em logaritmos. Os 

testes de raiz unitária indicaram que não houve rejeição da hipótese nula segundo a qual as 

séries não são estacionárias. Quando testadas em sua primeira diferença as mesmas se 

mostraram séries estacionárias sendo, portanto, integradas de ordem um. Conforme testes 

ADF reproduzidos no Anexo 1. 

Em seguida foram realizados os testes de seleção de Lag, bem como a verificação do número 

de vetores de cointegração. Os testes indicaram existência de dois Lags e um vetor de 

cointegração, conforme reproduzidos no mesmo anexo 1. A existência de apenas um vetor de 

                                                 
20 Conforme observaram Carvalho e Lima 2009), existe na tradição dos modelos de restrição externa diversas 

possibilidades de estimação da função importação. Algumas delas propõem a inclusão de outras variáveis além 

da renda interna e de uma medida de preço relativo das importações. É importante notar que os vários resultados 

da função importações são bastante sensíveis à periodicidade e especificações adotadas. 
21 Importações foram consideradas sem frete e somadas a despesas com Serviços. A série de importações (M), 

disponível em US$ pelo BCB, foi transformada em moeda brasileira (R$) uma vez que a série do PIB (Y) estava 

disponível em (R$). Utilizou-se a mesma taxa de câmbio real (em R$/US$) fornecida igualmente pelo Banco 

Central do Brasil 
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cointegração significante indica apenas uma relação de longo prazo entre as variáveis 

importações, renda e câmbio. Tal conclusão apresenta-se em conformidade com os resultados 

encontrados por Carvalho e Lima (2009) ao estimarem o mesmo modelo para o período de 

1930-1948. Com este resultado, optou-se por trabalhar um VEC para estimação do modelo. 

Os resultados do VEC, conforme reportado no anexo 1, indicaram que o coeficiente de erro é 

significativo e demonstra a existência de uma relação de longo prazo dado seu sinal negativo. 

O mesmo coeficiente está posicionado a menos de 5%, e seu “p-valor” também foi aceito em 

um intervalo de confiança de 5%. Todos os estimadores se mostraram significantes a 5% e o 

modelo apresentou um R2 elevado, acima de 80%. Os coeficientes de elasticidade renda e 

preço das importações foram identificados, conforme indicado: 

π = 3,22 e 𝜓 = 1,33. 

Em seguida, foram feitos os testes de correlação dos resíduos. O teste de Lagrange rejeitou a 

hipótese nula nos Lags 1 e 2 uma vez que ambos os coeficientes ficaram posicionados acima 

de 5%, indicando, portanto, que não há correlação entre os resíduos. 

Os testes de Jarque-Bera, Skewness e Kurtosis indicam normalidade nos resíduos; em todos 

eles a variável explicada encontra-se acima de 5%. 

Uma vez estimadas as elasticidades renda e preço da função importações e validado os testes 

do modelo, as mesmas foram utilizadas para cálculo da taxa de crescimento da renda 

compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos para o período 1948 – 2013 

considerando modelo original de Thirlwall dado pela equação (10) e considerando 

especificação de Carvalho e Lima dada pela equação (18). 

 

Para a regra simples de Thirlwall foi encontrada a taxa de crescimento do modelo em 1,75% 

a.a., onde x = 5,64% (0,0564) e π = 3,127. Lembrando que: yb** = x/ π 

 

O modelo ficou distante da taxa de crescimento real da renda no período equivalente a 5,02% 

a.a. Ao considerar exclusivamente o desempenho de comércio (crescimento das exportações 

dividido pelo crescimento da elasticidade renda de importações) para estabelecer restrições ao 

crescimento da renda, o modelo original de Thirlwall não se mostrou aderente ao período 

estudado. 
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Justamente por incorporar elementos complementares do balanço de pagamentos como, 

remessas relacionadas a serviços do capital, saldo do fluxo de capitais além de valorização 

dos termos de troca, o modelo Carvalho e Lima ofereceu resultados mais consistentes para 

predição da renda no período estudado, conforme desenvolvimento a seguir. 

 

A equação (18) utiliza os parâmetros Ө1 e Ө2 que tiveram seus dois valores definidos a partir 

dos resultados das equações abaixo (19) e (20). Os resultados de Ө1 e Ө2 foram obtidos a partir 

dos valores do primeiro ano de cada série de dados, ou seja 1948, conforme metodologia 

utilizada por Carvalho e Lima (2009). 

 

ϴ1 =  
𝑃𝑑 𝑋

𝑃𝑓 𝐸𝑀
         (19) 

Ө2 =
𝑃𝑑 𝑅

𝑃𝑓 𝐸𝑀
         (20) 

Encontrados os parâmetros Ө1 = 1,073 e Ө2 = 0,090 os mesmos foram substituídos na 

equação (18), reproduzida abaixo, juntamente com os parâmetros estimados pelo modelo, π = 

3,217 e 𝜓 = 1,328. Os valores de x, (pd - e - pf), r e f foram considerados em seu valor médio 

do período de 1948 a 2013, também de acordo com metodologia de Carvalho e Lima (2009).22 

Forma encontrados os valores: x = 0,056, (pd - e - pf) = 0,033, r = - 0,08, e f = 1,547. 

 

 
 

      

 

𝑦=Ө1𝑥+(1+ 𝜓)(𝑝𝑑−𝑒−𝑝𝑓)− Ө2𝑟+(1− Ө1+ Ө2)𝑓

𝜋
  (18) 

A partir da mesma, conforme formulação proposta pelo modelo Carvalho e Lima (2009), se 

operou a decomposição dos itens das principais contas do balanço de pagamentos de forma a 

medir separadamente a contribuição de cada um deles ao crescimento da renda em no período 

estudado. A tabela abaixo incorpora os resultados encontrados por Carvalho e Lima (2009) 

para o período 1930-2004 e 1994-2004, além dos resultados do modelo estimado para o 

período 1948 - 2013: 

  

                                                 
22 Para cálculo dos parâmetros Ө1 e Ө2, bem como os componentes da equação (18) optou-se por trabalhar todas 

as séries em dólares (US$) deflacionados pelo CPI – consumer price index – americano. Uma vez que as séries 

de importações (M), exportações (X); remessas de juros, lucros e dividendos (R); e entrada líquida de capitais 

(F) estavam disponíveis igualmente em dólares. 
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Tabela 4 

Contribuição dos componentes do BP no crescimento em três períodos – comparativo 

        

    (a) (b) c = (d + e) (d) (e)   

Período 

Crescimento 

do Modelo Comércio 

Termos 

de 

Troca Financeiro 

Serviço 

da 

dívida 

Fluxo 

de 

Capital 

Crescimento 

Efetivo 

                

1930-2004* 4,5%* 4,3%* 1,4%* -1,2%* -1,2%* 0,0%* 5,0%* 

1994-2004* 2,8%* 1,3%* 1,7%* -0,2%* -0,3%* 0,02%* 2,7%* 

1948-2013 5,4% 1,9% 2,4% 1,1% 0,3% 0,8% 5,02% 

*Resultados obtidos em Carvalho e Lima (2009) 

 

Conforme observam Carvalho e Lima (2009, p.47) a taxa de crescimento prevista pelo 

modelo por eles testado no período 1930-2004, foi de 4,5% a.a. ante 5% aa. para a taxa 

efetiva. Valor este que pode ser considerado aceitável ao nível de significância de 5%, 

validando desta forma o modelo e por conseguinte a hipótese de que o crescimento brasileiro 

no período foi aquele compatível com a abordagem do crescimento restrito pelo balanço de 

pagamentos na tradição da Lei de Thirlwall. 

 

O período de 1994-2004 testado pelos autores mostrou-se ainda mais adequado ao estimar um 

crescimento de 2,8% a.a. frente a uma renda efetiva de 2,7% a.a. O período 1948-2013, 

estimado neste trabalho, também encontrou resultados próximos ao crescimento efetivo da 

renda ao estimar o crescimento do PIB em 5,4% a.a. contra 5,0% a.a. observado. Fica 

comprovada a hipótese de que a economia brasileira permanece ajustada a uma condição de 

crescimento restrito pelo equilíbrio das contas externas, tendo se beneficiado do cenário 

externo favorável de meados dos anos 2000. Ao mesmo tempo a produção do país se ressentiu 

fortemente devido a reversão deste cenário a partir de meados de 2007. A partir de 2011 este 

quadro se tornou mais agudo e o país registrou nos últimos três anos um crescimento médio 

do PIB de apenas 2,09% a.a., muito abaixo dos anos precedentes e com perspectiva de novo 

recuo do crescimento médio em 2014. 
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Conforme exposto na tabela 4, Carvalho e Lima discorrem sobre os resultados da 

decomposição das contribuições individuais ao crescimento da renda que obtiveram em seu 

modelo comparando os períodos 1930-2004 e 1994-2004. Será acrescido o novo período 

estimado, exposto na mesma tabela, para desenvolvimento deste exercício. 

 

As exportações (comércio) apresentaram forte recuo no período de 1994-2004 e leve 

recuperação quando considerado o período 1948-2013. Este resultado indica uma perda do 

dinamismo exportador pelo país e permite que o mesmo seja discutido de acordo com as 

transformações incorporadas pelo novo modelo econômico a partir do início dos anos 1990, 

conforme propõem os autores Carvalho e Lima (2009). O padrão de especialização de 

comércio apresentou piora ao concentrar-se em menor número de produtos (diminuição da 

diversificação) e em piora da razão das elasticidades renda entre exportações e importações 

(elevação da proporção de produtos com menor conteúdo de capital e tecnologia). 

 

Os termos de troca intensificaram sua participação relativa para o crescimento do PIB no 

período 1948-2013. Esta verificação está de acordo com o esperado, uma vez que após o ano 

de 2004 ocorreu o boom das commodities, fortalecendo justamente este componente externo. 

 

O componente financeiro, que representa a soma dos componentes de serviço da dívida e 

fluxos de capital, também registrou evolução no sentido de deixar de contribuir negativamente 

para o crescimento do PIB no período de 1930-2004, quando respondeu por -1,2%, para ter 

uma contribuição positiva de 1,1% no último período estudado. Este resultado também reflete 

o maior acesso do país aos fluxos financeiro internacionais paralelamente a redução do 

estoque dos juros da dívida externa ocorrido no início dos anos 2000. 

O trabalho de atualização da base de dados, seja aproximando o ponto de partida da série de 

1930 para 1948, quando se tem disponível a série deflacionada dos preços em dólares da 

economia americana23; seja alongando o ponto de chegada de 2004 para 2013, confirmou a 

validade da abordagem da Lei de Thirlwall para a economia brasileira atual, a qual mostrou-se 

bastante aderente ao modelo com especificação proposta por Carvalho e Lima (2009). 

Também foi possível estabelecer alguns comparativos com os resultados obtidos por estes 

autores que defendem a hipótese de que houve piora das condições de inserção internacional 

                                                 
23 O índice CPI “Consumer Price Index” está deflacionado a partir do ano de 1947 conforme dados disponíveis 

no endereço do BLS americano e foi utilizado para deflacionar as exportações em US$. 
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do país, repercutindo negativamente nas taxas de crescimento econômico dada a validade da 

abordagem de Thirlwall. 

 

O necessário encaminhamento destas constatações leva à discussão da estratégia de inserção 

externa do país e adequações de sua estrutura produtiva voltadas a esta estratégia. Trata-se de 

um projeto com características de longo prazo, voltado à implantação de transformações 

estruturais nas condições competitivas da economia brasileira que garantam taxas de 

crescimento mais autônomas ao país. 
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8. Considerações Finais 

 

Este trabalho teve por objetivo a verificar a aplicabilidade da “Lei de Thirlwall”, a qual 

estabelece a condição de crescimento restrito pelo equilíbrio do balanço de pagamentos, para 

a economia brasileira considerando os períodos de 1948-2013. Tal verificação se deu através 

de especificação constante no modelo proposto por Carvalho e Lima (2009), que desenvolve, 

a partir do modelo original de Thirlwall, uma abordagem do crescimento compatível com o 

equilíbrio externo onde os principais componentes do balanço de pagamentos são 

apresentados individualmente. Desta forma, se fez possível medir a contribuição de cada um 

destes parâmetros para compor a taxa de crescimento estimada pelo modelo. Os termos a que 

se faz referência são: comércio internacional, termos de troca, fluxos de capital (sem 

determinação de limites à entrada) e pagamento de juros. 

 

De acordo com o período estudado e tendo como referência as estimações de Carvalho e Lima 

(2009) para os períodos 1930-2004 e 1994-2004, procurou-se identificar relações a partir dos 

resultados encontrados, estabelecendo considerações sobre o desempenho das contas externas 

do país. A corrente de comércio e as características das pautas de exportação e importação, 

refletem a competitividade dos produtos brasileiros no exterior e no mercado doméstico, 

sinalizando para a o perfil de adequação desejada de nossa estrutura produtiva do ponto de 

vista do crescimento do produto compatível com o equilíbrio das contas externas. 

 

Em linha geral, os resultados encontrados e reportados na Tabela 4, indicam que o 

componente de comércio, o qual incorpora efeitos das elasticidades renda e preço das 

exportações e importações e a posição de competitividade externa dos produtos brasileiros 

indicou importante recuo no período 1994-2004 e pequena recuperação considerando-se o 

período 1948-2013. O crescimento expressivo dos volumes e preços da pauta de exportações 

entre os anos 2003 e 2007, viabilizados pelo ciclo de valorização das commodities, foi 

corretamente identificado, conforme os resultados do modelo. Esta resposta positiva pode ter 

sido enfraquecida pela regressividade da pauta de comércio que vem diminuindo, nos últimos 

anos, o componente tecnológico dos produtos exportados, ao passo que vem intensificando o 

conteúdo tecnológico na pauta de importações. Também a partir da Tabela 4, observa-se que, 

dentre os principais componentes do balanço de pagamentos, o componente real, associado 

aos fluxos comerciais, tem determinado de maneira mais intensa o comportamento do produto 
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agregado em termos de taxas de crescimento anual nos períodos analisados. Os termos de 

troca contribuem em média com uma terça parte das taxas de crescimento verificadas nos três 

períodos indicados na Tabela 4. Já o componente financeiro, o qual contribuiu negativamente 

para o crescimento da renda no período de 1930-2004, vem refletindo elementos de maior 

abertura do país aos fluxos de capitais externos, bem como os ciclos recentes de expansão da 

liquidez internacional 

 

Analisando mais detalhadamente o componente de comércio verifica-se que, a despeito dos 

benefícios proporcionados pela situação favorável da economia mundial durante os anos 2000 

até a crise financeira de 2008, a economia brasileira não apresentou evolução estrutural em 

sua estratégia de inserção internacional. Neste sentido, a condição de vulnerabilidade externa 

expressa pelas contas corrente e financeira, sofreu um importante revés a partir do final da 

década que talvez poderia ter sido ser minimizado caso o país tivesse obtido melhor 

desempenho quando do período dos fluxos positivos de divisas externas que marcaram o 

início da mesma década. 

 

A partir do ano de 2007, antes mesmo da manifestação da crise financeira internacional, o 

país já demonstrava o recuo dos indicadores das contas externas que refletem sua condição de 

vulnerabilidade latente dada pela ausência de uma posição competitiva mais dinâmica no 

cenário mundial. O país posiciona-se em uma condição cuja aceleração das taxas de 

crescimento de sua renda fica atrelada aos ciclos de liquidez internacional. 

 

Tal verificação segue em linha com a proposição da Lei de Thirlwall e a mesma permanece 

válida quando aplicada à economia brasileira em diferentes períodos, conforme puderam 

comprovar os testes empíricos. 

 

De acordo com a abordagem do modelo de Thirlwall e as diversas especificações dele 

provenientes, somente um enfrentamento da condição estrutural de competitividade alterando 

a razão das elasticidades renda das exportações e importações, permite aos países mais 

vulneráveis aos fluxos de divisas em moeda estrangeira, minimizar tal exposição e determinar 

maior autonomia ao próprio desempenho em termos de taxas de crescimento do produto. 
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O modelo de inserção de comércio adotado pelo país nos últimos vinte anos, desde a adoção 

do que convencionou-se chamar de “nova estratégia de desenvolvimento”, tem repercutido de 

maneira oposta às considerações que se fazem possíveis a partir da abordagem da Lei de 

Thirlwall. 

 

O resultado se observa na desaceleração das taxas de crescimento, especialmente a partir do 

ano de 2011, a qual vem se intensificando, fazendo com que os resultados em termos de 

dinamismo econômico se descolem da realidade observada por outras economias emergentes. 

Tal quadro sugere a revisão da estratégia de inserção internacional e a readequação da 

estrutura produtiva do país, sob pena de que estudos futuros que pretendam validar, como 

este, a aplicabilidade do modelo de Thirlwall para o Brasil, venham a encontrar ainda 

elevados níveis de aderência, seja a partir do modelo original, que destaca o componente 

comercial; seja em suas especificações posteriores que incorporam efeitos dos fluxos 

financeiros à condição do equilíbrio das contas externas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Testes Empíricos do Modelo (1948-2013) 

 

1.1 Análise gráfica das séries em nível e em primeira diferença 

 

Importações em nível: 

 

 

Importações Primeira diferença: 
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Renda em nível: 

 

 

Renda em primeira diferença: 
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Câmbio em nível: 

 

 

Câmbio em primeira diferença: 
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1.2 Testes de raiz unitária 

Variável Importação: 

 

Variável Renda: 

 

Variável Câmbio: 
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Conclusão: os testes indicam a presença de uma raíz unitária nas três variáveis pesquisadas. 

 

1.3 Critério de Seleção de Lags 

 

 

 

Conclusão: Lag 2 escolhido 

 

1.4 Verificação do número de vetores de cointegração 

 

 

Conclusão: Rank de ordem 1. Identificação de um vetor de cointegração e opção por um 

modelo VEC com 2 lags. 
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1.5 Vec: 

2 

 

Conclusão: encontrados os coeficientes da renda (π) 3,22 e do câmbio real (𝜓) 1,33. 
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1.5 Testes de Correlação dos Resíduos 
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Anexo 2 Bases de dados: 

 

Endereços eletrônicos: 

BCB: 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoca

lizarSeries 

 

IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/default_SCN.shtm 

 

BLS/EUA - Bureau of labor statistics. http://www.bls.gov. 

 

 

As bases de dados utilizadas foram trabalhadas como segue: 

 

Importações - (FOB) - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de 

Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Exportações - (FOB) - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de 

Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Serviços (despesa) - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de 

Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Serviços (receita) - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de 

Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Conta financeira (líquido) - anual - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção 

Balanço de Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Taxa de câmbio - R$ / US$ (comercial - venda - média - R$) - Banco Central do Brasil, 

Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

PIB - variação real anual - (% a.a.) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Sistema de Contas Nacionais Referência 2000 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/default_SCN.shtm
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PIB - R$ (milhões) IPEA - Instituto de Pesquisa econômica Aplicada - IPEA / Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais Referência 2000 

 

Rendas – Juros (líquido) -  Total (receita) / (despesa) US$ (milhões) - Banco Central do Brasil 

Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Rendas - Lucros e dividendos - Exclusive lucros reinvestidos - Total (receita) / (despesa) US$ 

(milhões) - Banco Central do Brasil Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB 

Boletim/BP) 

 

Transferências unilaterais de capital (receita) / (despesa) - anual - US$ (milhões) - Banco 

Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB Boletim/BP) 

 

Bens não financeiros não produzidos - Cessão de marcas e patentes (receita) / (despesa) - 

anual - US$ (milhões) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos 

(BCB Boletim/BP) 

 

Inflação - IPC (FIPE) - (% a.a.) - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – FIPE 

 

CPI – Consumer Price Index – Estados Unidos  

 

PPI – Productors Price Index – Estados Unidos 

 


