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RESUMO  

Este trabalho tem o objetivo de investigar a presença da condição de Marshal-Lerner e da curva 

J para os estados brasileiros. Para tanto, foi realizado um teste de cointegração de Johansen 

(1988) com �to de veri�car a existência de relações de longo prazo positivas sobre a balança 

comercial quando ocorre uma desvalorização da taxa de câmbio. Para a curva J, foi estimado um 

vetor com correção de erros (VEC) e se valeu das relações de curto prazo entre as variáveis, 

expressas gra�camente através das funções de impulso-resposta. A novidade deste trabalho 

está na consideração de impactos regionais sobre a balança comercial devido a variações na 

taxa de câmbio real regional. Constata-se que o efeito de uma desvalorização cambial afeta os 

estados de maneira assimétrica, isto é, pode elevar ou reduzir o saldo da balança comercial.  

PALAVRAS CHAVE: Condição de Marshall-Lerner, Curva J, Cointegração. 
 

ABSTRACT  

This work aim to investigate whether Marshall Lerner Condition (CML) and J curve 

are detected in some Brazilian states. Therefore, it was performed a cointegration test of 

Johansen (1988) in order to verify the existence of positive long-term relationships on the 

trade balance, when a currency devaluation. For the J curve, it was estimated a vector error 

correction (VEC) and we made use of short-term correlations between the variables, 

graphically expressed through the impulse-response functions. What is new about this work is 

the consideration of regional impacts on the trade balance due to variations in regional real 

exchange rate. It appears that the e�ect of an exchange rate devaluation a�ects the states 

asymmetrically, ie, it might increase or decrease the balance of trade. 

KEYWORDS: Marshall-Lerner Condition, J Curve, Cointegration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introdução 
 

A condição de Marshal- Lerner investiga o comportamento do saldo da balança 

comercial devido a desvalorizações cambiais. Marshal (1923) e Lerner (1914) foram os pio-neiros 

ao abordar essa questão. No longo prazo, desde que atendidas algumas condições, tal 

desvalorização trará saldo positivos para a balança comercial. O motivo para este resultado 

é bastante intuitivo: uma desvalorização cambial torna o produto nacional mais barato e o 

produto internacional mais caro, ou seja, há um incentivo a exportação e um desencorajamento 

as importações. Muitos autores tem se dedicado a veri�car a validade empírica de tal condição, 

Bahmami-Oskooee e Ratha (2004) fazem uma revisão desta literatura.  
Moura e Silva (2005) concluíram que uma desvalorização cambial elevaria o saldo da 

balança comercial brasileira. Dessa forma, a desvalorização cambial poderia ser utilizada para 

promover as exportações brasileiras. Todavia, esta possibilidade precisa ser vista com um maior 

cuidado, uma vez que os aspectos regionais de uma política cambial não foram considerados. 

É esperado que o impacto de uma desvalorização cambial sobre a balança comercial 

dos estados brasileiros seja diferente. Isso se deve ao fato de as estruturas produtivas dos 

estados brasileiros serem discrepantes. Assim, pode ser que o estímulo causado por uma 

desvalorização cambial seja contrário em alguns estados daquele constatado para o Brasil. 

Do mesmo modo que os efeitos de longo prazo, os efeitos de curto prazo sobre a 

balança comercial devido a depreciação cambial são relevantes em termos regionais. Segundo 

autores como Krugman e Baldwin (1987), Meade (1988), Junz e Rhomberg (1973), o efeito de 

uma desvalorização cambial no curto prazo pode ser o de piora do saldo da balança comercial 

. Isso é atribuído a fatores como rigidez de preços, hábitos de consumo, 
defasagem na tomada de decisão dos agente, histerese, etc. Esse fenômeno 
�cou conhecido na literatura como curva J.1 
 

A intenção deste trabalho é investigar o que ocorre com o saldo da balança 

comercial dos estados brasileiros, no curto e no longo prazo, quando se implementa uma 

desvalorização cambial. Para tanto foi construido a taxa de câmbio regional, baseada nos 

índices de preços de 9 capitais brasileiras, tomadas como proxies para o índice de preços 

de seus rescpectivos estados. Para investigar a relação de longo prazo foi utilizado o 

teste de cointegração de Johansen. Por sua vez, para o comportamento de curto prazo 

foi utilizado as funções impulso resposta de um Vetor de Correção de Erros (VEC).  
Desde estudos pioneiros de Blanchard e Katz (1992), Carlino e De�na (1998) e 

Carlino e De�na (1999) os aspectos regionais de choques econômicos tem ganhado destaque, 

especialmente por apresentarem características assimétricas. De fato, recentemente, vários 

estudos tem buscado identi�car a presença dessa assimetria, como: , Acconcia, Corsetti e 

Simonelli (2011), Clemens e Miran (2012), Wilson (2012), Nakamura e Steinsson (2013), Silva 

(2014) para choques �scais e Araújo (2004), Bertanha e Haddad (2008), Rocha, Silva e Gomes 

(2011), Beckworth (2010), entre outros para choques monetários.  
Este trabalho contribui para uma literatura ainda incipiente que investiga o 

impacto de choques internacionais sobre aspectos regionais. Diante de choques 

econômicos, as regiões possuem pouco espaço para implementar políticas anticíclicas 

que minimizem o impacto de curto e longo prazo desses choques. De fato, a politica 

anticiclica éChoques externos não são diferentes. Portanto, este trabalho contribui para a 

compressão dos aspectos regionais de mudanças na taxa de câmbio.  
Ambos os aspectos de longo e curto prazo tem relevância para a política regional, 

pois servem como parâmetros para um desenvolvimento mais igualitário. A curva J regional 

é importante para a tomada de decisões politicas, pois a partir do conhecimento de o quão 

 
1 Backus, Kehoe e Kydland (1994) utilizando uma abordagem de ciclos reais de negócios a nomearam 

de curva S. 
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persistente e o quão intenso é o efeito de uma desvalorização cambial, os 
executores de políticas econômicas podem determinar a melhor forma agir, 
evitando com isso a intensi�cação de certos processos de ajustamento.  

Por outro lado, a análise de longo prazo permite identi�car quais os 
efeitos sobre o incentivo as exportações e importações sobre os estados. 
Diante de tal informação os plane-jadores de políticas econômicas podem 
iniciar políticas de inserção internacional com maiores impactos regionais.  

Este trabalho está dividido em mais cinco partes, além desta introdução. Na 
seção dois, será feita uma extensa revisão da literatura sobre o assunto. Na seção 
três, será apresen-tada a metodologia teórica empregada, isto é, será vista a CML 
algebricamente e a teoria da existência da curva J. Na seção quatro, será analisado a 
estratégia econométrica e o método de construção da taxa de câmbio regional. Os 
resultados obtidos, bem como suas implicações gerais, serão feitos na seção cinco. 
Por �m, a última seção tratará das conclusões e das im-plicações políticas. A parte, o 
anexo trará informações mais detalhadas sobre os resultados obtidos. 
 
 

 

2. Revisão de Literatura Empírica 

 

Muitos trabalhos recentemente têm buscado veri�car a presença da condição de 

Marshal-Lerner e da curva J. Magee (1973), Miles (1979), Hilmarios (1985, 1989) e Bahmani-

Oskooee (1985), originariamente testaram tal relação. O problema desta primeira corrente é que 

as séries temporais utilizadas apresentavam fortes indícios de não estacionariedade. Isso pode 

ter gerado resultados irreais, principalmente marcados pela presença de regressão espúria.  

Somente com Bahmani-Oskooee e Alse (1994), que utilizam uma abordagem 

de coin-tegração de Engle-Granger com correção de erros, resultados mais robustos 

foram encontrados. Em tal estudo, foi testado a CML e a curva J para 19 países 

desenvolvidos e 22 países em desenvolvimento. Dos resultados, apenas Brasil e 

Singapura não satis�zeram a curva J e outros seis países não atenderam a CML.  

Rose e Yellen (1989) trabalharam apenas com os EUA, investigando seus seis 

maiores parceiros comerciais. Utilizando um modelo autoregressivo com correção de erros, 

encontraram evidências para a presença da curva J. Trabalho semelhante foi realizado por 

Marwah e Klein (1996) para o Canadá e mais seis países com forte presença comercial, por 

meio da mesma téc-nica. Encontraram evidencia de que a CML é sempre satisfeita, 

entretanto a curva J em alguns casos não foi veri�cada. Bahmani-Oskooee e Broks (1999) 

encontraram evidências semelhantes aos de Marwah e Klein (1996), porém aplicando testes 

de raiz unitária em suas séries, o que aumenta o poder dos seus resultados.  
Bahmani-Oskooee e Kantipong (2001) realizaram testes de cointegração de Pesa-

ram e Shin (1995) e Pesaram et all (1996), conhecido por ARDL, para a Tailândia e seus 

cinco principais parceiros comerciais (EUA, UK, Alemanha, Japão e Singapura). Tal 

abordagem econométrica possui a vantagem de não requerer que as séries sejam I(1). 

Encontraram evidên-cias de que a curva J era satisfeita apenas para o comércio Tailândia-

Japão e Tailândia-EUA. Gupta-Kapoor e Ramakrishnan (1999) usando metodologia com 

correção de erros, investigaram a presença da curva J para o Japão em dados trimestrais 

entre 1975 a 1996. Seus resultados mostram que a curva J é válida nesse período.  
Onafowora (2003) investigou a curva J para os países asiáticos. Usando modelo de 

correção de erros, encontrou evidência para a curva J. Antonnucci (2003) analisou a curva J para 

a economia italiana, não encontrando sustenção para a presença de tal curva. Ahmad e Yang 

(2004), testaram a curva J para a China, utilizando dados de 1974 a 1994, para os parceiros 

comerciais chineses do G-7. Não foi constatada a presença da curva J. Esse último 
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trabalho é interessante devido ao controle sobre a taxa de câmbio nominal 
exercido pelo governo chinês.  

Ardalani e Bahmani-Oskooee (2007) inovaram ao analisar a presença da curva J e da 

CML para dados desagregados em setores industriais da economia americana. Dos 66 setores 

analisados, encontraram evidência da curva J em apenas 6, enquanto que da CML em 22. Na 

mesma linha, segue o trabalho de Bahmani-Oskooee e Mitra (2009), porém, para dados 

desagregados para o setor industrial da Índia. Utilizando uma modelagem de correção de erros 

para 38 setores industriais indianos e em relação aos seus sete maiores parceiros comerciais, 

não foi encontrada evidência da curva J. Sonaglio, Scalco e Campos (2010) realizaram estudo 

similar para o Brasil, desagregando a análise em 21 setores industriais. Com uma metodologia de 

cointegração de Johansen, no periódo de 1994 a 2007, encontraram sustenção para a curva J 

apenas para dois setores, enquanto para os efeitos de longo prazo, o saldo da balança comercial 

respondeu positivamente para a desvalorização cambial.  

Especi�cadamente sobre o Brasil, Moura e Silva (2005), como já inicialmente comen-

tado, utilizando um teste de cointegração de Johansen e um modelo VAR com Markov-Switch 

(MS-VAR), para o período de 1990 a 2003, com frequência mensal, não encontraram evidência 

para a curva J, embora con�rmaram a presença da CML. O interessante deste trabalho deve-se 

ao fato de os autores considerarem um período de ajuste macroeconômico na economia brasi-

leira. Isso justi�ca a utilização do MS-VAR, uma vez que o periodo de ajuste macroeconômico 

provocou uma quebra estrutural nas séries, principalmente sobre a taxa de câmbio real.  

Como se observa dos trabalhos aqui analisados, existe uma grande 

controvérsia com relação a presença da curva J. A CML, por sua vez, encontra consenso 

na literatura quanto a sua validade. Além disso, no aspecto metodológico, parece haver 

uma convergência na utilização de modelos econométricos com correção de erros para a 

veri�cação da curva J e de teste de cointegração para a analise da CML.  

O trabalho aqui proposto, apresenta-se como uma inovação a esta literatura 

por dois motivos: primeiro, por que analisa a curva J e a CML num contexto regional, 

levando em consideração o impacto diferenciado da taxa de câmbio sobre a economia 

brasileira. Segundo, por que veri�ca se uma desvalorização cambial tem semelhante 

impacto de longo e curto prazo para os estados brasileiros e para o Brasil. 
 

 

3. Condição de Marshal-Lerner e a Curva J 
 

3.1. A condição de Marshal-Lerner 
 

A condição de Marshal-Lerner a�rma que uma desvalorização cambial real tem im-

pacto positivo sobre o saldo da balança comercial no longo prazo. Intuitivamente, esse resultado 

é bastante esperado, uma vez que uma desvalorização cambial torna o produto nacional mais 

barato e o produto internacional mais caro relativamente. Dessa forma, há um incentivo as ex-

portações e um desestímulo as importações, melhorando com isso o saldo da balança comercial.  
Os primeiros trabalhos que tratam teoricamente deste assunto datam as primeiras 

décadas do século XX, principalmente: Bickeerdike (1920), Marshal (1923) e Lerner (1914). A 

ideia central destas abordagens é que uma desvalorização cambial provoca um efeito 

substituição sobre o consumo e sobre a produção, sendo desconsiderados os efeitos preço 

cruzados. Dessa forma, o efeito sobre o consumo incentiva a demanda por bens nacionais e o 

efeito sobre o produto desincentiva a produção de produtos estrangeiros, provocando uma 

redução da oferta externa. Isso tudo combinado, faz com que o saldo da balança comercial 

nacional se eleve. Dornbusch (1975) foi responsável por dar uma versão moderna a tal ideia. 2 

 
2 A abordagem aqui analisada é conhecida como abordagem das elasticidades. Existe outra abordagem da 

CML, desenvolvida principalmente por Robinson (1947), Meade (1950) e Alexander (1952), que busca explicar a 
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De�na a balança comercial em termos nominais como sendo a diferença entre as 

exportações de bens e serviços ( X) descontado pelos preços nacionais ( P ) e as importações de 
 
bens e serviços (M) traduzida em termos de moeda nacional pela taxa de cambio nominal ( ), 

preços internacionais (P ) e preços nacionais. Ou seja, 
 

 X 

 

P   

BC = 
    

Z (0.1) P  P   

Ou escrito de forma mais suscinta: 
 

BC = x  QZ (0.2) 
Em que: Q é a taxa de cambio real.  
Devido as exportações serem a oferta nacional para o mercado externo, então, 

des-valorizações cambiais (redução do preço nacional ou aumento do preço externo) 

barateiam o produto nacional, incentivando as exportações, mantido outros fatores isolados: 
 

x = x(Q; :::); 
 @x  

> 0 (0.3) 
@Q    

 

Por outro lado, a mesma desvalorização cambial, desestímula as 
importações, uma vez que essas são demandadas pelo país local, desde que 
mantidos os demais fatores que in�u-enciam as importações constantes. Isto 
é, 
 

Z = Z(Q; :::); 
 @Z 

< 0 (0.4) 
@Q    

 

Dessa forma, o impacto da desvalorização cambial sobre a balança 
comercial pode ser medido por: 
 

@BC   @x 

(Z + Q 

@Z  
 

= 
   

) (0.5) @Q @Q @Q 
 

Pode-se reescrever tal equação (5) por: 
 

 @BC  x       
  

= 

 

x;Q   Z(1 + Z;Q) (0.6)  @Q Q 

Em que:             

 
x;Q = 

@x Q ;
 Z;Q 

= @Z Q 
(0.7) 

          

 @Q x @Q Z 
      

São, respectivamente, a elasticidade da exportação em relação à taxa 
de câmbio e a elasticidade da importação à taxa de câmbio. 
 

Supondo que a balança comercial está inicialmente em equilíbrio, 
então, x = QZ, portanto, a equação (7) pode ser reescrita por: 
 

@BC 

= 

 x 

( x;Q    Z;Q   1) (0.8) 
    

@Q Q 
 

Assim, conclui-se que uma desvalorização cambial afetará a balança 
comercial posi-tivamente, somente se: 
 

x;Q + j Z;Qj > 1 =) 

@BC 

> 0 (0.9) @Q 
 
melhora no saldo da balança de pagamentos através da melhora na renda nacional provocada pela 
desvalorização cambial. Tal abordagem �cou conhecida por abordagem da absorção. 
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Ou seja, para que haja condição de Marshal-Lerner é necessário que a 
soma em módulo das duas elasticidades supere 1. Vale ressaltar que a análise da 
CML, além de descon-siderar os efeitos substituiçoes cruzados, é uma abordagem 
de equilíbrio parcial. Num mundo de equilíbrio geral, a condição de estabilidade da 
balança comercial não é válida (OBSTFELD e ROGOTH, 1996). 

 

3.2. A curva J 
 

A curva J pode ser entendida como um piora no curto prazo do saldo da 
balança comercial quando ocorre uma desvalorização cambial. Assim, após a 
desvalorização cambial, num primeiro momento o saldo da balança comercial 
pioraria, para então no longo prazo se tornar positivo, formando uma espécie de J, 
quando desenhado gra�camente contra o tempo. A ideia desse fenômeno está na 
demora no ajuste dos preços a nova situação com o câmbio desvalorizado.  

Magee (1973) foi o pioneiro em estudar esta deteriorização da balança comercial. 

Em seu trabalho, desconsiderando efeito renda, Magee identi�cou que o saldo da balança 

comercial passaria por três fases distintas em resposta a uma desvalorização cambial. A 

primeira, seria o período de contrato de moedas, em que os contratos fechados antes da 

modi�cação cambial. Nesta fase, uma vez que os contratos não levam em consideração a 

desvalorização cambial e sendo estes fechados em moeda estrangeira para evitar a perda 

cambial, o saldo da balança comercial pioraria, uma vez que o valor das exportações e das 

importações aumentaria na mesma proporção da desvalorização.  
A segunda fase, chamada de pass-through, ocorre quando o preço dos bens começa 

a se modi�car devido a desvalorização, porém as quantidades permanecem constantes, 

devido a algumas restrições a oferta e a demanda de exportações e importações. Por um 

lado, o valor das importações irá aumentar. Por outro, o preço das exportações em moeda 

estrangeira irá diminuir, sem alterar a demanda. Ou seja, a receita com moeda local 

permanecerá constante e a com moeda estrangeira aumentará. Isso dará o formato da curva 

J. Na terceira fase, é válido o livre ajustamento das quantidades e dos preços de exportação 

e de importação, de forma que, é válida a CML, estando em uma situação de longo prazo. 

Nessa fase, a balança comercial respode positivamente a desvalorização cambial.  
A grande questão que se coloca é, que fatores são responsáveis pela 

rigidez na quan-tidade, na fase pass-throug h? Junz e Rhomberg (1973) acreditam 
que essa rigidez se deva a dois tipos de persistência: dos agentes em identi�car o 
novo ambiente pós-desvalorização cambial e com isso tomar decisões adaptadas 
a nova realidade; da produção ao aumentar ou reduzir a oferta de bens.  

Outra hipotese é levantada por Gerlach (1989), todavia, partindo de uma hipótese de 

 

livre ajuste de quantidade e A ideia de Gerlach (1989) é a de que os consumidores ao 

 

veri�carem um aumento no preço relativo dos bens importados, os demandadores se 
antecipam a expectativa de um novo aumento e demandam mais bens importados. A 
balança comercial, então, sofre uma piora, momentânea, em seu saldo, para somente 
depois melhorar. Dependendo do peso deste efeito, a curva J pode se apresentar.  

Mansoorian (1998) argumenta que um outro motivo para a demora no 
ajuste da balança comercial à desvalorização cambial se deve aos hábitos de 
consumo. Segundo tal hipótese, hábitos de consumo são fatores que in�uenciam 
a demanda de bens importados, mas que se modi�cam lentamente. Assim, uma 
desvalorização cambial forçará a modi�cação dos hábitos, entretanto a resposta 
será lenta e o efeito sobre a balança comercial não será instantâneo.  

 sticky price. 



Dixit (1994) aponta outro fator responsável pela demora de ajustamento da ba-lança 

comercial, a histerese. Segundo sua argumentação, os agentes econômicos não realizam novas 

transações comerciais imediatamente após a modi�cação dos preços, por que eles não 
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sabem se essa mudança é permanente ou temporária. Uma vez que haja custos irrecuperáveis 

nas transações comerciais, os agentes valorizam esperar para veri�car o verdadeiro ambiente 

pós-desvalorização. Fatores como volatidade da taxa de cambio, podem elevar o peso da histe-

rese sobre as decisões economicas. Teles (2005) ao analisar o efeito da histerese na economia 

brasileira, constatou que: elevação da taxa de juros reduzem o impacto da desvalorização 

cambial sobre as exportações, aumentando a duração da curva J. 
 

 

4. Metodologia Econométrica 
 

Para veri�car a presença da CML será empregado um teste de cointegração de 

Johansen (1988), posteriormente ampliado por Johansen e Juselius (1990). O teste de coin-

tegração de Johansen possui algumas vantagens em relação a testes de cointegração do 

tipo Engle-Granger (1987), que foram os pioneiros na análise das relações de longo prazo 

entre variáveis não estacionárias. Primeiro, que não requer dois estágios, evitando com isso 

que erros no primeiro estágio sejam carregados para o segundo estágio. Segundo, possibilita 

testes para diversos vetores de cointegração, ao contrário do Engle-Granger (1987) que não 

indenti�ca vetores de cointegração em mais de duas variáveis. Por �m, permite restrições de 

parâmetros no vetor de cointegração (LUTKEPOHL, 2005).  

Comparando o poder do testes de cointegração, Kremers et all (1992) 
mostram que testes do tipo Johansen e Juselius (1990) são mais poderosos 
estatisticamente que os testes do tipo de análise de resíduos, como Engle-Granger 
(1988) ou Phillips e Oularis (1990). O teste de cointegração de Johansen permite, 
além disso, a obtenção da estimativa de um modelo vetorial com correção de erros 
(VEC) simultaneamente a obtenção dos vetores de cointegração (BUENO, 2011).  

Em essência, o método do teste de Johansen utiliza dois testes de razão de máxima 

verossimilhança (LR-Tests), as estatísticas do traço e o do máximo autovalor, para avaliar a 

presença de vetores de cointegração em séries não estacionárias. Considere o seguinte modelo 

vetorial em que Yté um vetor kx1. 

 

Yt = A1Yt  1 + A2Yt  2 + ::: + ApYt  p + t (0.10) 

Em que: Aisão matrizes de coe�cientes k x k, com i = 1; :::; p e  t é um vetor de  
resíduos ruído branco de ordem k x 1. Pode-se, através de uma simples 
reparametrização, obter o vetor de correção de erros, dado por: 

 
p  1 

 Xi   

Yt = AY + i  Yt  i + t  (0.11) 
 =1   

O vetor de correção de erros (VEC) é assim chamado, pois variações em 
Y

t são 
  p  1  
explicad as po r d ois co mpo nent es: u m d e cu rto praz o r epr esen tado  po r  

P
i=1   i  Yt  i 

 

  e outro 
de longo prazo representado por AY . Dessa forma, o teste de cointegração de Johansen (1988) 

consiste em tentar de�nir o posto da matriz A. Isso por que, se A tiver posto nulo, qualquer 
combinação linear de

 
Y

t terá raiz unitária e portanto, não há nenhum vetor de cointegração. 

Por outro lado, se A tiver posto pleno, então todas as variáveis de Yt são estacionárias, não 
fazendo sentido a aplicação da cointegração. Por �m, se o posto de A estiver entre tais 

extremos, haverá cointegração de acordo com o valor do posto.  
Assim, Johansen (1988) utiliza os autovalores estimados da matriz A para 

identi�car 

seu posto, através de dois testes: 
a) O teste do traço, cuja estatística de teste é: 
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 n   

i X ^  

tr(r) =  T 
 

(0.12)  ln(1   i) 
=r+1 

em que: ^ 
i são os autovalores estimados e r é o número de possíveis vetores de  

cointegração. 
b) O teste do máximo autovalor tem estatística: 

 

LR =  T ln(1   r
^

+1) (0.13) 
A equação de longo prazo a ser estimada neste trabalho é: 

 

ln(X=I)it =  0 +  1lneit +  2lnY  +  3lnYit + uit (0.14) 
 t  

Em que X são as exportações e I são as importações do estado i no tempot, res-  
pectivamente. A abordagem da contrução da balança comercial como a razão das exporta-ções 

sobre as importações é feita em vários trabalhos que testam as mesmas relações, como Gupta-

Kapoor e Ramakrishanan (1999), Bahmani-Oskooee e Kantipong (2001), Moura e Silva (2005) e 

Sonaglio, Scalco e Campos (2010), optou-se pela mesma abordagem para permitir a  
comparabilidade entre os estudos. A variável eit é a taxa de cambio real regional, construída para 9 

estados brasileiros. Y é uma proxy para a demanda internacional. A proxy escolhida  
foi importação mundial, de�acionada pelo índice de preço mundiais, ambos obtidos junto ao 

do Fundo Monetário Internacional (FMI).  
Por

 
�m, a variável

 
Y

it é uma proxy para o PIB estadual. Uma vez que tal variável 

encontra-se indisponível na frequência mensal, optou-se pelo índice de atividade 
economica elaborado pelo BACEN. A base de dados extende-se de 2002 a 2013, 
com frequência mensal, totalizando 156 observações para cada variável.  

O procedimento econométrico segue as etapas tradicionais. Primeiramente, 
aplica-se em todas as séries testes de raiz unitária do tipo Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF), com o objetivo de veri�car se as séries são integradas de 1 º ordem, I(1).  

Sendo tais séries I(1) calcula-se a defasagem do VEC usando os critérios 
de infor-mação de Schwartz. Note que a defasagem pode ser escolhida ad-hoc ao se 
examinar a relação número de variáveis a serem estimadas e tamanho da amostra.  

Após, será estimado um VEC para cada estado. Realiza-se o teste de 
cointegração de Johansen, sobre o VEC estimado, obtendo com isso, o vetor 
de cointegração. A CML será satisfeita se houver cointegração entre as 
variáveis balança comercial e a taxa de cambio real regional.  

Por �m, estima-se a função de impulso-resposta para o VEC 
estimado, com a �na-lidade de obter as relações de curto prazo sobre a 
balança comercial devido a um choque na taxa de cambio real regional. 
 
4.1- A construção da variável taxa de cambio real regional 
 

A taxa de cambio real pode ser escrita como a razão entre o preço dos bens 

no mercado internacional, convertida em moeda nacional pela taxa de câmbio nominal, 

pelo preço dos mesmos bens no mercado interno. Uma vez que a taxa de câmbio 

nominal é a mesma para todos os estados brasileiros, a única variação possível na 

construção da taxa de câmbio real regional seria na razão entre os índices de preços 

internacional e nacional. Tal abordagem foi internacionalmente utilizada em outras 

situações, como em Ceccheti et al (2002), Basher and Carrion-i-Silvestre (2011).  
O índice de preços internacional escolhido foi Indice de Preços ao Consumidor (IPC) 

dos EUA. Uma construção mais �deldigna dessa taxa de câmbio regional deveria levar em 

consideração o peso para a região em termos de comércio internacional para a determinação 
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do índice de preço internacional, como feito por Mattos e Teixeira (2010). Três motivos foram 

relevantes para não se optar por esse método: a) Os EUA são banstante signi�cativos em 

termos de comércio internacional para todos os estados brasileiros, como ressalta Vigevani 

(2011); além disso, o comércio externo americano in�uencia quase a totalidade dos 

mercados mundiais, tomando um ambiente de equilíbrio geral; b) Não existe dados sobre o 

peso dos principais parceiros comerciais para todos os estados com frequência mensal e 

mesmo que se utilizasse uma média anual, os dados são de difícil acesso; c) Na comparação 

dos resultados obtidos com o IPC dos EUA e a construção de Mattos e Teixeira (2010) houve 

uma forte correlação entre as duas taxas de câmbio, da ordem de mais de 90%.  

O índice de preços nacional utilizado foi o INPC calculado para 10 capitais 
brasilei-ras. Brasília foi excluída da amostra por se apresentar como uma observação 
aberrante e pouco representativa. Tal índice, assim como a taxa de câmbio nominal 
nacional, foram obtidas junto ao banco de dados do Banco Central do Brasil. 
 
 

5. Resultados 
 

Segundo os resultados, todas as variáveis utilizadas para a estimação do modelo 

se mostraram integradas de 1 º ordem, segundo o teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Tais 

resultados são apresentados no Anexo 1. Com isso, pode-se analisar o relacionamento das 

variáveis quanto a cointegração. Antes, porém, é estimado vários modelos vetoriais autorre-

gressivos (VAR), com intuito de escolher as defasagens de acordo com o critério de 

informação de Schwartz3 (LUTKEPOHL, 2005 e LUTKEPOHL e KRATZIG, 2004).  

Pela análise de cointegração de Johansen (1988), apresentada pelos 
vetores de coin-tegração no anexo 3, percebe-se que a condição de Marshall-Lerner 
é válida para os estados da Bahia, Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Ou seja, nesses estados uma desvalorização cambial tem efeito de 
longo prazo no sentido de melhorar o saldo da balança comercial.  

Quanto presença da curva J, vê-se pelos grá�cos de impulso-resposta 

apresentado na �gura 1, que apenas os estados do Pará e do Paraná atenderam a hipótese 

de curva J. Os demais estados tiveram respostas que contradiz essa hipótese. Ou seja, o 

efeito da taxa de câmbio no curto prazo nesses outros estados não gera problemas de 

ajustamento dinâmico.  
O que se traduz de tais resultados é que a grande maioria dos estados, que 

atendem a condição de Marshall-Lerner, devem estar atentos quanto a valorizações 

cambiais, pois estas reduzem as suas balanças comerciaisPaíses emergentes podem sofrer 

com a valorização cambial sempre que atraem muitos capitais externos, principalmente 

diante de taxas de juros internas elevadas. Os demais estados, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Ceará a preocupação deve-se quanto a desvalorizações cambiais.  
Deve-se ressaltar os efeitos de políticas cambiais no ambito nacional sobre a 

balança comercial dos estados. Uma política de promoção das exportações através de 

desvalorizações cambiais, terá efeito positivo sobre a balança comercial apenas dos 

estados da Bahia, Pernam-buco, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará apresentaram uma piora no saldo da balança 

comercial. Ou seja, uma política cambial nacional tem efeitos adversos sobre o saldo da 

balança comercial desses estados. Dependendo do peso desses para o total da balança 

comercial pode ser que uma desvalorização cambial até mesmo piore o saldo da balança 

comercial brasileira, o que permitiria inferir sobre uma não validade da CML para o Brasil.  
A CML depende de dois efeitos: o efeito da taxa de câmbio sobre as exportações e 

sobre as importações, como mostrado anteriormente. Portanto, ao analisar o efeito da taxa de 

câmbio em cada um dos estados que não atenderam a CML, considerando as exportações e 

 
3  Ver Anexo 2 
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as importações de maneira isolada, veri�ca-se que as importações do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, diminuem quando há uma desvalorização cambial. Ao contrário do Ceará, que 

tem uma resposta atípica, aumentando as importações. Uma possível hipótese sobre esse 

comportamento é que mesmo com aumento de preços (valorização cambial) os produtos do 

Rio de Janeiro e São Paulo ainda encontram demanda, por isso, respondem de maneira 

inesperada à variações no câmbio. Evidentemente, tal hipótese somente pode ser testada 

através de uma pesquisa mais aprofundada sobre a pauta de comercial desses estados. Já 

quanto as exportações, Rio de Janeiro e São Paulo são insensíveis a variações na taxa de 

câmbio, enquanto o Ceará tem comportamento esperado, isto é, eleva as exportações se há 

uma desvalorização cambial. Tais resultados são mostrados isoladamente no anexo 4.  

Genericamente, pode-se a�rmar que os efeitos da taxa de câmbio sobre a balança 

comercial tem impactos assimétricos em termos regionais. Como constatado na revisão de literatura, 

autores como Moura e Silva (2005) evidenciaram que a CML era válida para a economia brasileira. 

Todavia, tal resultado deve ser tratado com cuidado: uma política cambial tem efeitos contrários nos 

dois principais estados exportadores do Brasil. Ou seja, constata-se que o resultado obtido por Moura 

e Silva (2005) ocorre apenas por que o volume de comércio dos estados que atendem a CML é maior 

que o volume de comércio dos estados que não atendem. 
 
 
 
 
 
 

 

6. Conclusões 
 
 

 

Este trabalho buscou veri�car a validade da condição de Marshall-Lerner e 
da Curva J tendo como referência o saldo da balança comercial estadual. Foram 
utilizadas duas metodo-logias econométricas: análise de cointegração de Johansen 
(1988) para efeitos de longo prazo e análise da função impulso resposta, obtida após 
a estimação de um modelo vetorial com correção de erros (VEC), para os impactos 
de curto prazo. A base de dados utilizada teve frequência mensal entre janeiro de 
2002 a dezembro de 2011, computando 120 observações para cada variável.  

Dos resultados encontrados constatou-se que os estados da Bahia, 

Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul atenderam as hipótese da 

condição de Marshall-Lerner, tendo o saldo da balança comercial melhorado devido a 

desvalorizações cambi-ais. Por outro lado, os estados do Ceará, Rio de Janeiro e São 

Paulo, não satis�zeram a condição de Marshall-Lerner e, por isso, uma desvalorização 

cambial pode afetar negativamente o saldo de suas balanças comerciais.  

Quanto a curva J, apenas os estados do Paraná e do Pará 
apresentaram problemas de ajustamento dinâmico. Isto é, nesses estados uma 
desvalorização cambial reduz, num primeiro momento, o saldo da balança 
comercial. Os demais estados não apresentaram evidências para a curva J.  

Com esses resultados, pode-se inferir que há efeitos assimétricos do impacto de 

variações na taxa de câmbio sobre o saldo das balanças comerciais estaduais. Dessa forma, 

políticas nacionais de incentivo as exportações, podendo ser baseadas em argumentos da 

de-sindustrialização nacional (NASSIF, 2008), podem gerar efeitos adversos nos dois 

principais estados brasileiros em termos de PIB estadual. Isso requer uma maior atenção por 

parte dos executores de políticas econômicas, pois, ao se realizar suas opções por políticas 

cambiais, deve-se considerar os incentivos ou não nas exportações e importações de 

estados com grande destaque no comércio exterior brasileiro. 
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