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RESUMO 

Desde o início do Plano Real, em julho de 1994, a razão Dívida Líquida do 

Setor Público sobre o Produto Interno Bruto teve expansão vertiginosa ao sair 

de um patamar de cerca de 30%, no início do período, para montante superior 

a 57% no final de 2002, quando, a partir de então, retomou trajetória 

decrescente. Há de se salientar que no período entre 1994-2002 o país 

atravessou algumas crises tanto no ambiente interno quanto externo o que 

contribuiu para o agravamento desta variável. 

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento desta relação, 

considerada um dos principais indicadores de solvência intertemporal de um 

país. Para tanto, este estudo está dividido em três sub-análises diferentes. A 

primeira visa à modelagem da dívida por meio da metodologia dos mínimos 

quadrados ordinários. A análise seguinte é voltada para a demonstração do 

mecanismo de contágio da dívida pública sob a visão de vetores auto-

regressivos. E, na última, desenvolve-se um modelo de dinâmica da dívida por 

meio de equações diferenciais de onde se obtêm, ainda, a condição de 

solvência de um país. A partir disto, vários exercícios de trajetória desta 

variável são realizados. 

Para a amostra disponível, e considerando as três diferentes análises, os 

resultados corroboram a teoria apresentada. Desta forma, evidencia-se que o 

estudo do comportamento da dívida pública torna-se indispensável para o 

melhor entendimento de algumas políticas econômicas utilizadas até então no 

Brasil. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of the Real Plan, in July 1994, the ratio Public 

Debt/GDP had a vertiginous increase going from a level around 30% in the 

begin of the period to an amount above 57% at the end of 2002. From this 

moment onwards the ratio restarted a new decreasing path. During this period, 

Brazil has gone through some crisis in the internal field as well as in the 

external one which contributed to the aggravation of this relation. 

The goal of this work is to analyze the behavior of this relationship, which 

is considered one of the most important indices of a country�s solvency during a 

period of time. So, this research is divided into three different sub-analyses. The 

first aims to model the debt in the short term through the methodology of the 

minimum ordinary squares. The following analysis demonstrates the 

mechanism of infection of the public debt under the vision of vector 

autoregressions. And in the last one a model of debt dynamic is developed 

using difference equations from which the condition of solvency of a country can 

be obtained. From this point, several exercises of this variable path are tested.  

For the available sample and considering the three different analysis, the 

outcomes corroborate the presented theory. In such case, it is clear that the 

behavior�s study of the public debt is essential for a better understanding of 

some economic policies applied so far in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após a estabilidade monetária ocorrida com a implementação do Plano 

Real (julho de 1994), o Brasil defrontou-se com diversos problemas 

econômicos, tanto no ambiente externo quanto no interno. Tais dificuldades 

restringiram a capacidade de crescimento sustentado da economia brasileira 

ensejando uma trajetória do tipo stop and go. 

Segundo Rodrik (2003), para que um país consiga alavancar 

crescimento no curto prazo é preciso que se criem condições necessárias para 

receber investimentos e que estes sejam aplicados de forma eficiente. Já no 

médio e longo prazo é necessária a construção de instituições como estratégia 

sustentável de crescimento. A chave para isto ocorrer é o desenvolvimento de 

instituições com o intuito de manter o dinamismo produtivo com capacidade de 

gerar poder de recuperação frente a choques na economia tanto internos 

quanto externos. 

No ambiente internacional, as sucessivas crises cambiais (México � 

1994, Sudeste Asiático � 1997, Rússia � 1998 e Argentina � 2000) aliadas aos 

ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos 

impactaram de forma adversa a economia brasileira exacerbando suas 

vulnerabilidades. 

No front interno, após a desvalorização cambial de 1999, o Brasil alterou 

seu regime de câmbio, abandonando as bandas cambiais e adotando a livre 

flutuação. Essa alteração implicou a necessidade dos gestores de política 

macroeconômica em adotar nova âncora nominal para a economia, no caso, o 

regime de metas para inflação. Ainda no ambiente doméstico destaca-se a 
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crise energética ocorrida no primeiro semestre de 2001 e a preocupação com 

as eleições no segundo semestre de 2002 � o efeito Lula. 

A integração aos mercados financeiros globais revelara o risco implícito 

desse processo para países em desenvolvimento, como o Brasil, importador 

líquido de poupança externa. A velocidade e a assimetria dos movimentos de 

capitais causaram rápida fuga de recursos e conseqüente perda de reservas do 

país.  

Nesse contexto, os efeitos indesejáveis dos �choques� econômicos 

negativos vêm sendo minimizados via política monetária restritiva, ou seja, 

aumento da taxa básica de juros (Selic), principal instrumento desta política 

econômica. Como corolário desse mecanismo, observa-se um contágio no 

montante da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), a qual era 

majoritariamente composta por títulos públicos pós-fixados remunerados a taxa 

de juros do mercado e cambiais, sendo este último mais comum nas épocas de 

crise. 

Fischer (1993) revela que para uma amostra composta por países 

emergentes e subdesenvolvidos os seguintes comportamentos empíricos são 

observados relativamente ao crescimento: correlações negativas com inflação, 

déficit orçamentário do governo e distorção no mercado cambial (existência de 

�mercado paralelo�). Portanto, a questão fiscal também é focal na discussão do 

crescimento de países emergentes. 

Considerando que a relação DLSP como proporção do Produto Interno 

Bruto (PIB) é importante indicador de solvência intertemporal de uma 

economia, o aumento significativo desta variável faz com que em períodos de 

crise o país entre em um ciclo vicioso, pois a desconfiança dos investidores faz 
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com que estes exijam prêmios crescentes para manterem títulos da dívida 

pública do país em seu portfólio. 

Este trabalho possui três objetivos centrais. O primeiro é a estimação de 

um modelo através de métodos econométricos para explicar o comportamento 

da dívida. Para esta estimação, utiliza-se o método dos mínimos quadrados 

ordinários, onde de acordo com a teoria a ser abordada espera-se que a dívida 

seja explicada pelo juro real, câmbio real, superávit primário e risco país. 

O segundo objetivo refere-se à análise do mecanismo de contágio da 

dívida o qual é desencadeado por um choque na economia, provocado tanto 

por turbulências internas quanto externas e onde o risco país é a variável 

propulsora desse mecanismo. Iniciado este processo, o câmbio nominal é a 

próxima variável a ser afetada decorrente da desconfiança dos agentes que 

tendem a demandar um ativo mais seguro, o que provoca desvalorização 

cambial. Por sua vez, o Banco Central, para evitar que este processo atinja 

também os níveis de preços, eleva a taxa básica de juros da economia. Com 

isto, a dívida pública é afetada sensivelmente, uma vez que esta era composta 

em sua maioria por títulos públicos indexados à taxa de juros e à variação 

cambial sendo que está última ganha peso expressivo em épocas de crise. 

Para apresentar este fenômeno da economia brasileira, este trabalho usará a 

modelagem de vetores auto-regressivos (VAR) por meio de funções impulso-

resposta, decomposição da variância e causalidade de Granger. 

Já o terceiro objetivo deste estudo baseia-se no desenvolvimento de um 

modelo de dinâmica da dívida por meio de uma equação diferencial de primeira 

ordem e, a partir deste, cria-se um indicador de solvência do país onde se faz 

inferências acerca da economia brasileira. Define-se, ainda, considerando as 
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projeções fornecidas pelo sistema de expectativa de mercado do Banco 

Central, qual o tempo necessário para que o Brasil extinga sua dívida. Além 

disso, realizam-se também exercícios para a trajetória da relação DLSP/PIB. 

Desse modo, este estudo está organizado na forma que se segue. O 

próximo capítulo apresenta um breve histórico sobre a trajetória do 

endividamento brasileiro no período pós-Real. O terceiro capítulo traz a revisão 

da literatura relacionada com trabalhos empíricos e teóricos sobre o tema a ser 

abordado. O quarto capítulo descreve todos os dados amostrais utilizados 

neste trabalho, bem como suas respectivas fontes. O seguinte apresenta um 

modelo teórico capaz de explicar quais variáveis influenciam a dívida pública. 

O sexto capítulo explica o mecanismo de contágio da dívida brasileira a 

partir de um choque no risco país, além de discutir a metodologia de vetores 

auto-regressivos incluindo as funções de impulso-resposta, decomposição da 

variância e causalidade no sentido de Granger e, por fim, apresenta os 

resultados empíricos da teoria demonstrada ao longo do capítulo. O sétimo 

capítulo apresenta um modelo intertemporal para um horizonte infinito da 

dinâmica da dívida, bem como a aplicação de um índice capaz de captar a 

condição de solvência da economia brasileira, além da construção de cenário 

para a trajetória da dívida no país. E, por fim, apresenta-se a conclusão. 



 

 

5

2. TRAJETÓRIA DE ENDIVIDAMENTO BRASILEIRO NO 

PERÍODO PÓS-REAL 

O entendimento das causas do crescimento da dívida pública no período 

pós-Real passa pela análise das mudanças ocorridas nas políticas monetária, 

fiscal e cambial a partir da implementação do Plano. No entanto, faz-se mister 

mencionar um breve histórico sobre o comportamento da economia no período 

antecedente ao Plano para que se possa entender alguns motivos que levaram 

ao crescimento exacerbado da dívida brasileira. 

No final de 1993, o governo federal anunciou o Programa de 

Estabilização Econômica, o qual tinha como meta pôr fim ao processo de 

aceleração inflacionária que o país vinha sofrendo desde a década de 80. Para 

tanto foi criado um indexador na economia chamado de Unidade Real de Valor 

(URV).  

Segundo Barbosa e Loureiro (2003), ao longo do primeiro semestre de 

1994, o governo manteve política de juros reais elevados no intuito de 

combater a inflação numa economia que convivia, simultaneamente, com duas 

moedas (URV e Cruzeiro Real). A abertura da economia e a política de juros 

altos resultaram ingresso de capital externo da ordem de 2% do PIB ao ano no 

período entre 1992 e 1994, o que, dado o equilíbrio em conta corrente, resultou 

num aumento das reservas em torno de 2,5% do PIB a.a. no mesmo período1. 

Conforme Franco (1995) e Llussá (1998), esse processo teve duas 

conseqüências: por um lado, o significativo volume de reservas tornava menos 

provável uma crise cambial, permitindo, inclusive, que a nova moeda pudesse 

                                                
1 No conceito de caixa, as reservas atingiram um valor de US$ 40 bilhões em junho de 1994. 
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se ancorar no câmbio; e, de outro, o crescimento das reservas gerou um 

processo de esterilização das operações externas aumentando a dívida 

pública, que pressionava os juros internos, aumentava o diferencial de juros e, 

finalmente, estimulava mais entrada de capital e acumulação de reservas. 

No entanto, o que se notou foi que a forte apreciação nominal do câmbio 

reduziu drasticamente a competitividade dos produtos exportáveis, diminuindo, 

ainda, os custos dos importáveis. No final de 1994 com a deterioração do saldo 

comercial e com o ensejo da crise mexicana, observou-se no Brasil uma fuga 

maciça de capitais. Entre setembro de 1994 e abril de 1995 as reservas 

internacionais diminuíram cerca de 26%2. 

Até 1998, a política monetária foi conduzida no intuito de impedir que 

possíveis excessos de liquidez pressionassem a demanda agregada e, 

conseqüentemente, o nível de preços. O principal instrumento utilizado foi a 

taxa de juro, que permaneceu elevada para conter o nível da atividade 

econômica nas épocas de maior expansão, tentar impedir fugas de capitais nos 

momentos de crise internacional e ainda manter o câmbio sem que houvesse 

uma abrupta desvalorização cambial. 

Com base nesse cenário o aumento da dívida líquida do setor público 

trouxe consigo a elevação da carga de juros do governo. Já a política cambial 

foi conduzida de forma previsível através do sistema de bandas cambiais. Além 

das causas supracitadas, o aumento da dívida até o final de 1998 está 

relacionado também pelo amplo desequilíbrio fiscal refletido pelo crescimento 

das necessidades primárias de financiamento do setor público e, ainda, pelo 

                                                
2 Fonte: Banco Central do Brasil, cálculo realizado no conceito de liquidez. 



 

 

7

reconhecimento pelo governo federal de dívidas antigas, que até o momento 

não eram contabilizadas, os chamados �esqueletos�. 

Além disso, as crises ocorridas no Sudeste Asiático (1997) e na Rússia 

(1998), corroboraram para o não alongamento dos prazos da dívida por meio 

de colocações inéditas de títulos com vencimento em até 60 meses3. Estes 

choques provocaram reversão nas expectativas e interrupção temporária deste 

processo.  

A partir deste momento, a composição da dívida pública brasileira 

vivenciou uma grande reestruturação. Os títulos pré-fixados tiveram seus 

prazos diminuídos até que sua emissão fosse abandonada temporariamente 

em meados de 1998 e os títulos pós-fixados ao lado de títulos indexados ao 

câmbio, sendo que este último devido principalmente em razão das 

expectativas dos agentes quanto à mudança do regime cambial, aumentaram a 

participação na nova estrutura da dívida pública no país. 

Segundo Velloso (2001) apesar de sua relevância nos primeiros 

momentos do Plano Real, quando se tornou a âncora de sustentação do plano 

de estabilização, em algum momento o regime cambial teria de ser 

flexibilizado. O custo de mantê-lo inalterado por tanto tempo foi se tornando 

aos poucos proibitivo, porque se criou um viés anti-produção de bens 

comercializáveis com o exterior e, a partir daí, produziram vultuosos déficits 

externos, cada vez mais difíceis de serem financiados não fossem os elevados 

ingressos de investimento direto. Em janeiro de 1999 o governo implementou o 

regime de câmbio flutuante. A partir disto, em junho do mesmo ano o governo 

                                                
3 Neste período o governo federal tentava colocar no mercado através do Tesouro Nacional 
leilões de LTN de 730 dias e NTN-D de até 60 meses. 
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adotou a nova âncora nominal da economia � o regime de metas para 

inflação4. 

No âmbito fiscal, medidas importantes foram tomadas como o anúncio 

do Programa de Estabilização Fiscal do governo em 1998. O programa 

compreendia quatro iniciativas: (i) ajuste fiscal inicial objetivando aumentar o 

superávit primário do setor público consolidado; (ii) reforma institucional, 

sobretudo no sistema de seguridade social e uma reforma administrativa; (iii) 

redesenho do federalismo fiscal baseado num grande acordo de 

refinanciamento da dívida com os estados e municípios; e (iv) reforma do 

processo orçamentário e a introdução de regras fiscais.  

O avanço recente alcançado pelo resultado primário do setor público 

mostra a efetividade das reformas. Partindo de um déficit primário em 1997 e 

um ínfimo superávit primário em 1998, o setor público consolidado mostrou 

resultados primários superiores a 3,5% do PIB desde 2000 atingindo em julho 

de 2005 o resultado de 5,15% do PIB conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1: Superávit primário como proporção do PIB 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Para maiores detalhes sobre a adoção do regime de metas para inflação ver Bogdanski, J., 
Tombini, A., Werlang, S. (2000). 
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Um aspecto importante é que as reformas adotadas desde 1998 

resultaram em um superávit primário estrutural para o setor público 

consolidado, compatível com a evolução sustentável da dívida existente5.  

Para explicar esse ajuste, deve-se examinar o impacto de dois conjuntos 

de reformas mencionados anteriormente: o contrato de refinanciamento da 

dívida assinado com os estados e municípios e a introdução de regras fiscais, 

no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) promulgada em maio de 

2000. Essas reformas foram responsáveis por uma profunda transformação no 

comportamento do setor fiscal6. 

Ressalta-se, ainda, que em novembro 1998 o país firmou um acordo de 

ajuda financeira com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Este acordo 

estabelecera metas de cumprimento do superávit primário, as quais foram 

todas devidamente cumpridas até março de 2005, data em que o acordo não 

foi mais renovado. 

Krueger (2005) ressalta o bom desempenho macroeconômico do Brasil 

durante o período de vigência do acordo de ajuda com o FMI �... a 

sustentabilidade do superávit primário permitiu o governo estabilizar e reduzir 

sua dívida. A continuação deste processo fará com que o Brasil diminua ainda 

mais sua dívida e possa aumentar os gastos de alta qualidade em infra-

estrutura�. Sobre a condução da política monetária a diretora cita �... é preciso 

                                                
5 Há de se salientar que esse ajuste fiscal foi maléfico à carga tributária, uma vez que o ajuste se 
deu principalmente pelo aumento das receitas. Em 2004 a carga tributária já era cerca de 35% 
do PIB. 

6 Maiores detalhes sobre o ajuste fiscal ocorrido em todas as esferas do governo central no 
Brasil, ver Ciseski, P.P. (2001). 
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continuar cautelosos uma vez que choques de oferta na economia afetaram o 

país no passado recente� 7.  

Todavia, Kruger (2005) enfatiza que �... a vulnerabilidade da economia 

brasileira tem declinado consistentemente em função dessas políticas. A 

estrutura da dívida pública melhorou sensivelmente com a diminuição da 

participação de títulos indexados ao câmbio�. 

Bresser e Nakano (2002) afirmam que o regime fiscal (intertemporal) é 

fundamental para manter a estabilidade macroeconômica, ou seja, manter a 

taxa de inflação baixa e conter a expectativa de desvalorização cambial. O 

componente fundamental do equilíbrio fiscal é o superávit primário e a 

manutenção da dívida pública em nível sustentável e sob controle. 

A partir da adoção destas medidas a composição da dívida pública 

apresentou-se praticamente inalterada. Desde 2003 o governo iniciou um 

processo de alteração nesta estrutura com a diminuição gradativa dos títulos 

atrelados à variação cambial e simultaneamente com a elevação da 

participação de títulos indexados a índices de preço e pré-fixados, conforme 

apresentado na Tabela 1. Com isso o governo buscou diminuir a 

vulnerabilidade da dívida em relação ao ambiente externo. 

Tabela 1: Participação dos Títulos Públicos Federais por Indexador 

 

 

 

                                                
7 Anne O. Krueger, First Deputy Managing Director do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
desde 2001. Citação contida em documento do Departamento de Relações Externas do FMI. 
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Pastore e Pinotti (2002) abordam que a fragilidade brasileira na área 

fiscal não está apenas no montante da relação DLSP/PIB, mas também em seu 

prazo de maturação, que é extremamente concentrado no curto prazo, além de 

sua composição estar atrelada à moeda norte-americana. Portanto, 

considerando a relação de dependência do país com o capital externo, 

qualquer choque adverso pode mudar a percepção do risco país levando a 

uma acentuada depreciação cambial e tendo como conseqüência uma 

�explosão� na DLSP. 

Goldfajn e Paula (1999) ressaltaram que dado que os mercados são 

incompletos e operam em ambiente de incertezas onde a assimetria de 

informação é dominante, a composição da dívida também atua como 

importante vetor de credibilidade e sinalização sobre a condução da gestão 

macroeconômica. Teoricamente, a composição da dívida pública é permeada 

também pelos seguintes elementos: risco orçamentário, risco de rolagem, risco 

de reindexação, credibilidade e liquidez.  

O risco orçamentário decorre, essencialmente, da correlação da dívida 

com a inflação e com a variação cambial. No primeiro caso a não indexação 

plena resguardaria o governo da distorção gerada pelo processo inflacionário 

em um contexto de receitas constantes. No segundo, a ocorrência de 

desvalorização real do câmbio implicaria aumento real do custo da dívida. 

Quanto ao risco de rolagem, este deriva da freqüência com que acontece o 

refinanciamento da dívida e o pagamento dos encargos a ela inerentes. A 

concentração dessa despesa é o componente adverso que permeia esse 

contexto. 

O risco de reindexação é mais presente naqueles países onde �ainda não 
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há reputação antiinflacionária consolidada�. Em tais países a indexação 

reduziria o incentivo para diminuir a inflação. 

Outro item fundamental na formatação da composição da dívida, já 

explicitado anteriormente, é que a mesma sinaliza o comprometimento com a 

estabilidade econômica, ou seja, ao emitir títulos indexados o gestor da dívida 

ratifica seu compromisso com políticas antiinflacionárias. 

A liquidez constitui outro marco a ser observado quando se trata de avaliar 

a questão da composição da dívida pública. Ao se reduzir as categorias e 

concentrar emissões e vencimentos, a tendência é aumentar a liquidez dos 

ativos públicos ensejando melhor precificação desses e minimizando as 

imperfeições inerentes aos mercados. Neste sentido, aspecto relevante, 

também foi o esforço do Governo na uniformização dos títulos no que diz 

respeito a prazos e  

Nesse contexto, verifica-se que a estratégia de emissão gradual de dívida 

indexada a índices de preços parece ser uma alternativa factível para o Brasil 

neste momento de afirmação do compromisso com a estabilidade monetária e 

responsabilidade fiscal. Os dados da Tabela 1 mostram a tendência 

suavemente crescente da participação desses títulos na composição da dívida 

pública. 

Goldfajn (2002) analisa que os fatores que contribuíram para o aumento 

da relação DLSP/PIB no período pós-Real são destacadamente: (i) o 

reconhecimento de cerca de 10% do PIB em dívidas não explicadas 

(chamados �esqueletos�); (ii) os superávits primários do setor público em níveis 

inferiores a 1999; (iii) a depreciação significativa do câmbio real a partir de 

1999; e (iv) as taxas de juros reais elevadas. 
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Isto posto, verifica-se que a relação DLSP/PIB apresentou de 1994 até 

julho de 2005 uma trajetória quase sempre ascendente, intensificada no 

período pós-Real e, demonstrando uma tendência inicial de queda desde 2004 

conforme Gráfico 2. 

Gráfico 2: Evolução da relação DLSP/PIB 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo está dividido em dois subitens. No primeiro é feita uma 

discussão sobre os possíveis efeitos indesejáveis de choques na economia e 

seus reflexos em algumas variáveis macroeconômicas. Para tanto, aborda-se 

os principais conceitos de risco país em diferentes estudos e sua relação com a 

taxa de juros. E ainda, a recente discussão sobre os possíveis equilíbrios 

múltiplos entre essas variáveis. Na segunda é apresentada uma análise sobre 

a trajetória da dívida no longo prazo, abordando questões como a solvência do 

país. Estudos empíricos acerca do comportamento da dívida são discutidos nos 

capítulos seguintes. 

3.1 O comportamento das variáveis que influenciam a dívida 

Atualmente, os países desenvolvidos são considerados financeiramente 

integrados. Esta integração, no entanto, só foi obtida nas últimas décadas, 

conforme analisado em Frankel (1991). Mesmo as economias centrais tinham 

severas restrições aos fluxos internacionais de capitais (ou até internos, dentro 

de suas próprias fronteiras, como ocorria nos EUA) ainda no início dos anos 

70. 

Para os mercados emergentes, as restrições aos fluxos internacionais 

de capitais só começaram a ser retiradas no início da década de 90. 

Entretanto, apesar da crescente integração financeira, não se pode dizer que 

haja entre esses países perfeita mobilidade de capitais. 

Dentre as diversas medidas de perfeita mobilidade de capitais, Frankel 

(1991) conclui que a mais adequada é a paridade coberta das taxas de juros, 
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na qual os fluxos de capitais equalizam as taxas de juros entre os países 

quando denominadas em uma mesma moeda. O diferencial da paridade 

coberta das taxas de juros (DPC) é comumente conhecido como risco país, 

pois afeta os rendimentos de todos os ativos financeiros emitidos em um dado 

país.  

Os países desenvolvidos não têm risco país, ou seja, o DPC entre eles é 

nulo. Isto significa que se uma multinacional quisesse captar um empréstimo 

em dólares, a taxa de juros seria a mesma quer a empresa fizesse a emissão 

na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Caso, entretanto, a emissão fosse feita 

em um mercado emergente (sem aval externo), a taxa de juros (em dólares) 

seria maior. Tal diferença é uma medida de risco país. 

Frankel (1991) conclui, ainda, que o diferencial (ou desvio) da paridade 

coberta das taxas de juros é a melhor medida para a falta de perfeita 

mobilidade de capitais �... porque capta todas as barreiras à integração dos 

mercados financeiros através das fronteiras nacionais: custos de transação, 

custos de informação, controle de capitais, leis sobre tributação que 

discriminam por país de residência, risco de moratória e risco de futuros 

controles cambiais�. 

Conforme Favero e Giavazzi (2004), uma simples variável descreve, dia a 

dia, o que investidores pensam sobre a situação da economia brasileira: o 

componente do Brasil do Emerging Market Bond Index, o spread do EMBI8. 

Esse spread é a diferença paga por um título brasileiro em relação a um título 

norte-americano com as mesmas características, ou seja, isto é uma maneira 

dos mercados mensurarem a probabilidade do Brasil não cumprir com as 

                                                
8 A medida do EMBI é computada pelo J. P. Morgan Chase. 
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obrigações de sua dívida, mas claramente, é a probabilidade do país não 

honrar seus compromissos efetuando, assim, um default. 

Todas as variáveis financeiras no Brasil flutuam em paralelo com o spread 

do EMBI, mais notadamente a taxa de câmbio. O canal através do qual essas 

flutuações no spread do EMBI são transmitidas para a taxa de câmbio são os 

fluxos de capitais: um aumento no prêmio de risco de um país leva a uma 

repentina interrupção nos fluxos de capitais e a uma depreciação real da 

moeda a qual é necessária para gerar superávits comerciais requeridos para 

compensar a queda de influxo dos capitais líquidos. Por sua vez, flutuações na 

taxa de câmbio induzem flutuações na razão DLSP/PIB, desde que a 

composição da dívida é estruturada por parcela de títulos indexados à variação 

cambial. Há de se destacar que este efeito é mais comumente percebido em 

períodos de intensa crise na economia onde, os títulos atrelados ao câmbio, 

ganham maior participação na estrutura da dívida, fato este que é observado 

através dos dados na Tabela 1. 

Favero e Giavazzi (2004) citam, ainda, que as taxas de juros também são 

afetadas pelas flutuações no spread do EMBI. Neste caso para a taxa Selic o 

mecanismo funciona via taxa de câmbio: flutuações na taxa de câmbio alteram 

as expectativas de inflação, e o Banco Central observa as expectativas de 

inflação quando decide o nível da taxa de juros. Um aumento no spread do 

EMBI também pode afetar as expectativas de inflação diretamente, se este for 

acompanhado por preocupações sobre a possibilidade de uma futura 

monetização de uma parte da dívida pública. 

Ainda segundo estes autores, as taxas de juros de longo prazo são 

afetadas pelo spread do EMBI de duas maneiras: indiretamente, via Selic, pois 
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flutuações desta variável mudam a estrutura a termo das taxas de juros; e 

diretamente, uma vez que taxa de juros de maturidades mais longas refletem o 

risco da taxa de juros, e risco de default9. Disso resulta que o custo do serviço 

da dívida flutua muito proximamente com o spread do EMBI. 

Calvo et alli. (1993) e Calvo (2002) observam que o prêmio de risco para 

mercados emergentes é correlacionado com fatores internacionais, em 

particular com o �apetite� ao risco. De fato, os autores sugerem que uma vez 

ocorrido um choque no mercado financeiro internacional, fatores domésticos 

em mercados emergentes têm papel limitado para explicar variáveis como o 

spread do EMBI. Argumentam, ainda, que a correlação não é constante ao 

longo do tempo e dependem do estado doméstico dos fundamentos fiscais. Ou 

seja, quando os fundamentos são bons, a correlação tende a se enfraquecer, e 

quando os fundamentos vão mal, a correlação tende a se intensificar. 

Como na maioria das economias emergentes, a confiança dos 

investidores no Brasil é extremamente oscilante, uma vez que, ocorrendo um 

choque na economia, podendo este ter sua raiz tanto no ambiente externo 

como no interno, a expectativa é que a estabilidade da economia seja colocada 

em dúvida. 

Para Garcia e Didier (2000) o risco país é um reflexo da situação 

econômica e financeira do país, refletindo também a estabilidade política e o 

desempenho histórico no cumprimento de suas obrigações financeiras. 

Em estudo realizado à época das últimas eleições presidenciais no 

Brasil, Toledo (2002) aponta três falácias sobre o risco-Brasil: a primeira, de 

que ele é exclusivamente produzido pelo temor de um �calote� (explícito ou 
                                                
9 Estes autores consideram como longo prazo títulos com maturidade de 18 meses. 
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implícito) da dívida pública; a segunda, de que é uma variável fora do controle 

do governo, e que só pode ser reduzido por um comportamento �responsável�; 

e a terceira, de que seu nível elevado e seu aumento recente são devidos 

exclusivamente às incertezas eleitorais e, em particular, à ascensão nas 

pesquisas do então candidato à presidência da República Luis Inácio �Lula� da 

Silva. 

Ainda neste estudo, Toledo (2002), cita que um importante componente 

do risco-Brasil é simplesmente ignorado pela (quase) totalidade dos analistas: 

�a parcela que corresponde aos efeitos da política monetária seguida pelo 

governo. Em parte, os juros não são altos porque o risco-Brasil é alto, mas ao 

contrário: o risco-Brasil é alto porque os juros são altos � aliás, excessiva e 

equivocadamente altos�. 

O autor conclui que... �os juros devem ser os menores possíveis; e que 

deve-se gerar pelo menos o superávit primário requerido para obter uma 

trajetória sustentável da dívida pública. Aliás, se possível, o superávit primário 

deveria ser maior que aquele nível, viabilizando a redução da relação 

DLSP/PIB, ao longo do tempo, assim reduzindo a pressão sobre os mercados 

de ativos e, logo, viabilizando juros ainda menores�. 

Segundo Blanchard (2004), num ambiente em que o endividamento é 

alto, o sistema de metas para inflação pode não funcionar bem, ou até não 

funcionar. O autor argumenta que taxas de juros mais elevadas levam a um 

aumento da dívida, que por sua vez aumenta a probabilidade de calote, e a 

uma depreciação cambial, ao invés de uma apreciação. O autor conclui que em 

condições fiscais desfavoráveis, como alto endividamento e alta participação 

de dívida indexada a moeda estrangeira (dólar) e, ainda, com aversão global 
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ao risco elevada, medidas tais como a elevação da taxa de juro induzem a uma 

depreciação cambial. Portanto, quanto mais o Banco Central persegue esta 

política, maior é a probabilidade de default na dívida pública e mais moeda se 

desvaloriza causando novamente inflação. 

Favero e Giavazzi (2004) ressaltam que aspectos de aversão global ao 

risco têm um papel fundamental na determinação do spread soberano dos 

países e, como conseqüência, do volume de recursos externos captados por 

um país. Segundo os autores, podem ocorrer situações em que aspectos 

internacionais são potencializados pela situação fiscal de determinado país. 

Destarte, quando da ocorrência de um choque externo na economia o 

comportamento racional do agente é que se este evento for capaz de atingir 

um determinado país, trazendo-lhe desconfiança sobre sua solvência e dúvida 

sobre o cumprimento de contratos países com características semelhantes 

possuem também uma alta probabilidade de serem afetados. Deste modo, 

países emergentes estão vulneráveis ao efeito �manada� � ação onde 

deflagrada a desconfiança em um mercado emergente, outros com 

características semelhantes também sofrerão desconfiança10. 

No Brasil este efeito foi observado em diversas oportunidades. Em 1994, 

1997, 1998 e 2000 o país foi afetado em funções de graves crises cambais no 

México, Sudeste Asiático, Rússia e Argentina, respectivamente. Além da 

incerteza que permeou o mundo financeiro quando dos ataques terroristas aos 

Estados Unidos em 2001. Por outro lado, o ambiente interno também é capaz 

de provocar crises de confiança, como ocorrido em 1999, quando da 

desvalorização do Real, ou em 2001 quando o país passou por uma severa 

                                                
10 Maiores detalhes sobre efeito manada e/ou bolhas especulativas, ver Shiller, R. J. (2000). 
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crise de fornecimento de energia elétrica. E, ainda, em 2002 quando a 

incerteza acerca do processo político atingiu seu auge. 

Portanto, diante de tais choques na economia, a confiança do investidor 

tende a diminuir. Este comportamento de não credibilidade do governo em 

honrar seus compromissos é mensurado através de uma medida de risco país 

a qual se revela uma variável extremamente volátil em períodos de crise. 

Para melhor visualizar a volatilidade desta variável frente às crises 

ocorridas na economia, o Gráfico 3 apresenta a trajetória da medida de risco 

país computada pelo C-Bond, título da dívida externa do Brasil para o qual 

dispõe- se da série histórica mais longa disponível. Sua mensuração é feita em 

relação ao valor do título norte-americano (spread over treasure), ou seja, se 

seu valor está em 700 pontos base, isto significa que um investidor para reter 

este título pede 7% a mais de rentabilidade do que para um título da dívida 

americana11. 

Gráfico 3: Risco país 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Uma descrição acerca das características do C-Bond é realizada no capítulo 4 deste trabalho. 
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Desta forma, uma vez desencadeado o processo de desconfiança dos 

investidores, outras variáveis macroeconômicas também são afetadas, 

culminando com o aumento do estoque da dívida pública brasileira e fazendo 

com que o país entre em um ciclo vicioso conforme demonstrado pela Figura 1. 

Figura 1: Mecanismo de contágio da dívida pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste esquema, nota-se que ocorrendo um choque adverso na 

economia, a variável risco país é afetada devido à incerteza dos agentes 

econômicos quanto à capacidade de pagamento intertemporal. Em 

conseqüência, para se �proteger� os investidores buscam outros ativos mais 

seguros, como por exemplo, o dólar, que devido à combinação de um aumento 

da demanda e escassez de oferta, sofre forte apreciação. 

Note que este mecanismo descrito acima pode ser verificado em parte 

pelo Gráfico 4, onde a participação de títulos indexados a câmbio é uma 

importante variável na percepção de risco-país. Ou seja, a vulnerabilidade a 

que o País está exposto ao manter um elevado patamar de títulos indexados a 
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variação cambial é sentida pela trajetória tanto de risco quanto do câmbio. 

Gráfico 4 � Títulos cambiais x Risco País x Taxa de Câmbio 

 

Considerando que o Brasil possui como âncora nominal de sua 

economia o regime de metas para inflação e que a depreciação da moeda 

nacional contamina (através do pass-trough) os índices de preços, 

principalmente seu componente atacadista, o Banco Central, como gestor da 

política monetária, no intuito de evitar um processo inflacionário, utiliza-se do 

aumento da taxa de juros. O que por sua vez tem efeito perverso sobre a dívida 

pública, conforme a Tabela 1, pois sua composição é fortemente concentrada 

em títulos indexados à taxa de juros.  

Esta reação do Banco Central, considerando o resultado primário 

constante, induz a um aumento do estoque da dívida pública além de contribuir 

para a piora de sua estrutura dificultando assim sua administração � efeito 
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dominância fiscal12. Portanto, nota-se que os prazos de maturação da dívida 

tendem a diminuir, bem como, os custos desta tendem a aumentar. Assim, sua 

composição é alterada, o que faz com que aumente ainda mais a percepção do 

risco sobre a dívida. Isso enseja um movimento retro-alimentador conforme 

demonstrado pela Figura 1. 

Neste momento, é relevante destacar a importante relação existente entre 

o montante da dívida pública do governo e a probabilidade deste não honrá-la 

nos termos acordados entre as partes, ou seja, ocorrer o evento default da 

dívida. A complexidade que envolve tal probabilidade deriva dos múltiplos 

equilíbrios entre as combinações de risco país e a capacidade de pagamento 

da dívida, afetada pelo nível de juros altos. 

Apesar de não ser o foco principal deste estudo a comprovação empírica 

de que os equilíbrios múltiplos são factíveis para o Brasil, há de se atentar para 

a possibilidade de que o instrumento de política monetária adotado no Brasil 

para combater choques adversos na economia pode provocar efeitos ambíguos 

na percepção de risco país e consequentemente impactando a dívida pública. 

O questionamento sobre a possível existência dos equilíbrios múltiplos é 

amplamente discutido em Romer (2001), onde este caracteriza um �modelo� 

teórico onde existem três equilíbrios. No primeiro equilíbrio, a probabilidade de 

default é menor e a demanda por títulos da dívida governamental é 

ligeiramente acima do fator de interesse seguro. No segundo, há uma chance 

substancial de default e o fator de interesse em títulos da dívida é bem acima 

                                                
12 Fenômeno no qual a prática de política monetária restritiva, objetivando combater a inflação, 
tem reflexos adversos sobre as finanças públicas podendo causar desconfiança quanto à sua 
solvência. Para uma análise mais aprofundada sobre este tema veja Goldfjan, I.; Guardia, E. 
(2003). 
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do fator seguro. Finalmente, há um terceiro equilíbrio onde o default é certo e 

os investidores se recusam a manter títulos da dívida independente do fator de 

interesse. Romer adverte que o segundo equilíbrio é instável e os outros dois 

são estáveis. 

Bresser e Nakano (2002), conceituam a probabilidade de default zero 

como sendo a taxa de juros livre de risco cobrada pelo investidor a qual se 

iguala à taxa do Tesouro Norte-Americano, caso em que o investidor estima 

que a probabilidade do governo pagar sua dívida seja de 100%. À medida que 

a expectativa de risco aumenta, a taxa de juros demandada pelo investidor 

cresce. 

A partir disto é possível encontrar equilíbrios múltiplos em um mesmo 

diagrama com estas duas variáveis. Na Figura 2, teórica, a seguir pode-se 

mostrar que no ponto �A�, tem-se um prêmio de risco país �natural�, isto é, 

próximo à zero, que é compatível com uma taxa de juros ligeiramente acima da 

cobrada pelo Tesouro Norte-Americano13. Este é o primeiro ponto de equilíbrio 

onde a probabilidade de default é bastante baixa.  

Outro ponto de equilíbrio da curva, acima do anterior, é o ponto �B�, onde 

a probabilidade de default, indicada pela posição limítrofe entre a região de 

superávit e déficit público, é compatível com as maiores taxas de juros exigidas 

pelos investidores. Acima deste ponto �B� se dá um ponto de inflexão � onde 

não haverá mais equilíbrio e o risco será de tamanha grandeza que apesar das 

                                                
13 Onde RLR é a taxa de juros livre de risco; a curva S é a probabilidade efetiva de default do 
governo percebida pelos investidores e a curva D representa a taxa de juros exigida pelos 
mesmos a cada patamar de risco. A curva S aumenta inicialmente a uma taxa decrescente, mas, 
a partir de um certo ponto, quando o nível da taxa de juros implica em um total de juros a ser 
pago que debilita o devedor, a curva passa a crescer a uma taxa monotonicamente crescente, o 
que lhe confere um formato em �s�. 
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taxas de juros oferecidas estarem em patamares elevados, os investidores não 

aceitarão reter estes papéis representativos da dívida, dada a alta 

probabilidade do governo não honrar seus pagamentos. Neste ponto o governo 

não é capaz de pagar nem os juros incidentes sobre o montante da dívida. 

Figura 2: Equilíbrios Múltiplos entre Taxa de Juros e Risco País 

 

Afora os pontos extremos de risco zero ou total de default, o equilíbrio 

denotado pelo ponto �B� é instável, pois depende de avaliações em pontos 

subjetivos por parte dos investidores sobre a probabilidade de default e a taxa 

de juros oscila diante destas expectativas. 

Esta é justamente a situação da maioria dos mercados emergentes, cujo 

prêmio de risco país e taxa de juros oscilam ou em direção ao ponto �A� ou, na 

pior hipótese em direção ao ponto �B�. 

Já Arida (2002) descreveu um modelo para tentar demonstrar 

teoricamente os equilíbrios múltiplos. A análise é feita para uma economia 

aberta na qual há risco de default na dívida pública. A questão que orienta a 
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exposição é saber em que condições podem existir mais de um equilíbrio e 

quais seriam suas propriedades. 

A formatação temporal do modelo é simples. O Banco Central fixa a taxa 

de juros. Os agentes avaliam então a probabilidade de default e a taxa de 

câmbio decorre da arbitragem no mercado de ativos. O Banco Central é bem 

sucedido quando o par, taxa de juros real e câmbio real, resultantes da política 

monetária produzem a taxa de inflação desejada. 

Cabe ressaltar que o modelo desenvolvido por Arida (2002) evidencia a 

possibilidade teórica de que existam equilíbrios múltiplos, mas que é possível 

que as curvas, a depender dos parâmetros, não apresentem pontos de 

intersecção, resultando na inexistência de equilíbrios. Argumenta, ainda, que 

não cabe àquele trabalho diferenciar casos empiricamente relevantes daqueles 

apenas logicamente possíveis. 

Uma ampliação do modelo apresentado por Arida (2002) é desenvolvido 

por Schwartsman (2002) onde este inclui um efeito de feedback fiscal no risco 

país para provar a existência de equilíbrios múltiplos. Este, contudo, prova 

teoricamente a existência de tais equilíbrios, ou seja, demonstra que as curvas 

têm intersecções diferentes de zero. No entanto, o autor adverte que a prova 

da existência não implica, necessariamente, que a economia se encontre neste 

equilíbrio e, que apesar de seu modelo não rejeitar a possibilidade do Brasil 

estar no equilíbrio ruim, acredita que possivelmente os fatores internacionais, 

tais como aversão global ao risco, são os mais importantes na determinação 

dos spreads soberanos. 

Razin e Sadka (2002) desenvolveram um modelo de crise da dívida para 

o Brasil em função do empréstimo concedido ao país em agosto de 2002 pelo 
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FMI. Esse empréstimo ocorreu devido ao influxo de capitais internacionais que 

o país sofreu por conta da desconfiança dos investidores no período eleitoral. 

O receio deu-se, pois se acreditava que os alicerces que sustentavam a política 

macroeconômica (superávit primário, câmbio flutuante, metas de inflação, etc.) 

poderiam ruir com a eleição de Luis Inácio Lula da Silva. 

Estes autores basearam-se nos mesmos critérios daqueles citados 

anteriormente, de forma que os mesmos dois equilíbrios são apresentados (um 

bom e outro ruim). Neste modelo, a coordenação das expectativas em relação 

a eventos políticos é que direciona em qual dos equilíbrios o país está. Desta 

forma, uma atitude crível da autoridade monetária pode reorientar as 

expectativas dos agentes fazendo com que o país mude de um equilíbrio ruim 

para um equilíbrio bom. Os autores mencionam ainda que, quando a dívida é 

de curto prazo, seu serviço é indexado, de fato, ao prêmio de risco país. Desta 

forma, o bom equilíbrio seria caracterizado por um pequeno pagamento de 

juros, enquanto o mau equilíbrio teria altos pagamentos de juros. 

3.2 Dinâmica da dívida e solvência de uma economia 

A questão sobre a condução de determinada política fiscal propiciar a um 

país sustentabilidade no futuro é ponto de freqüente discussão entre os 

formadores de política econômica. A principal dúvida que paira neste 

questionamento é se esta condução levará o país a um equilíbrio das contas 

públicas, exigindo resultado primário positivo e redução dos gastos, ou se o 

destino será um default. Tais questionamentos sobre a sustentabilidade fiscal 

formam o centro da discussão da política econômica devido aos efeitos da 

política fiscal na alocação de recursos e demanda agregada. O desenho de 
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indicadores de sustentabilidade fiscal constitui chave formal para a análise 

desta questão. Este desenho é particularmente importante para países em 

desenvolvimento como o Brasil. 

Avaliar a sustentabilidade fiscal requer também a análise do contexto 

institucional vigente. Portanto faz-se mister, antes de citar os trabalhos teóricos 

e empíricos acerca do tema, enfatizar alguns pontos importantes como aqueles 

destacados por Goldfjan (2002) sobre a situação brasileira. Primeiro, embora, 

uma reforma tributária seja desejável por razões de eficiência, não há 

dificuldades estruturais para se gerar receitas no Brasil. Segundo, a disciplina 

fiscal foi alcançada por todos os níveis do governo devido acordos bem 

sucedidos entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. 

Terceiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal assegura um regime fiscal sólido e 

permanente. Há limites de endividamento e a capacidade dos governos 

estaduais e municipais de contrair empréstimos foi significativamente 

restringida, dado o fechamento da maioria dos bancos estaduais. Quarto, há 

proibição constitucional de criarem-se leis que modifiquem contratos 

financeiros existentes ou que possam ser interpretados como reestruturação 

forçada. 

Talvi e Végh (1998) argumentam que, diferentemente das nações 

desenvolvidas, as políticas fiscais dos países em desenvolvimento, 

especialmente países da América Latina, têm tendido a serem expansionistas 

em épocas favoráveis e contracionistas em épocas ruins. Os autores citam que 

a correlação média entre consumo governamental e PIB, de 1970-94, foi de 
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0,53 para países da América Latina e -0,02 para os países ricos (G-7)14. Estes 

autores propõem uma simples análise que pode guiar o desenvolvimento de 

indicadores de sustentabilidade de política fiscal em países com alto grau de 

volatilidade e, com isso, construir estágio para estudos de outros países. 

Utilizando como base a modelagem de Blanchard (1990), este estudo 

apresenta o seguinte indicador de sustentabilidade fiscal )( tI : 

ttt dbrI −







+
−= −11 θ

θ  

Onde, r  é a taxa de juro real da economia; θ  é a taxa de crescimento do 

PIB; 1−tb  é o estoque da dívida como proporção do PIB no período anterior; td  é 

o déficit primário real como proporção do PIB (receitas menos despesas). 

Portanto, temos as seguintes hipóteses: 

(i) se tI  = 0, a política fiscal é sustentável a partir do período t; 

(ii) se tI  > 0, então a trajetória planejada de receitas e despesas viola a 

restrição orçamentária intertemporal porque o planejador usa recursos líquidos 

positivos; 

(iii) se tI  < 0, então a trajetória planejada de receitas e despesas não viola 

a restrição orçamentária intertemporal e é, portanto, sustentável, entretanto o 

governo estará subutilizando recursos como, por exemplo, gastando de menos 

ou taxando demais. 

Já Bevilaqua e Werneck (1998) criaram uma versão alternativa para o 

indicador acima. Estes autores construíram uma medida de impulso fiscal cujos 

diferentes componentes do déficit primário são ajustados para variação tanto 
                                                
14 O G-7 corresponde ao grupo dos sete países mais industrializados do mundo. 
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do nível de atividade quanto para a taxa de inflação. O enfoque é dado em 

produção e não em desemprego devido ao primeiro capturar melhor variações 

no ciclo econômico brasileiro. Além de que, isso ajusta o déficit para mudanças 

na taxa de inflação devido à assimetria de indexação das receitas e despesas 

ao longo do período em análise. O trabalho conclui que um superávit primário 

condizente com o tamanho da dívida pública brasileira é imprescindível para 

que tenhamos uma redução desta variável. 

Toma-se como convencional que a medida de solvência de um país é 

usualmente confiada a alguns indicadores como as razões dívida/PIB ou 

exportações/PIB. Supõe-se racionalmente que para ser solvente um país deve 

eventualmente pagar toda sua dívida. Cohen (1985) argumenta que solvência 

não necessita de um pagamento completo da dívida uma vez que o 

prolongamento de um pagamento pode ser possível. O que se faz necessário é 

que a acumulação da dívida de um país não ultrapasse sua capacidade de 

pagamento futura e a capacidade de que os ofertantes de empréstimo possam 

continuar fazendo futuras operações. Outro ponto a se destacar é que 

solvência não pode ser definida independentemente de taxas de crescimento 

da economia nem da taxa de juro que remunera o estoque da dívida.  

Este autor sugere que a deterioração da situação de nações endividadas 

pode ser atribuída a uma causa comum: a relação entre taxa de juro paga no 

estoque da dívida e a expectativa de crescimento de suas exportações. Esta 

análise propõe um índice de deterioração da solvência para nações 

endividadas. Chamando de, b , a proporção fixa das exportações que será 

utilizada para pagar a dívida e tomando um simples caso onde o crescimento 
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das exportações, n , é constante e que a taxa de juros, r , é constante e, ainda, 

nr > , o autor mostra que o valor presente de b  é dado por: 

( )
( ) 0

0

1 Xn
Dnr

b
+
−

=  

onde: 0D  é o estoque da dívida no período inicial e 0X  é o volume de 

exportações no mesmo período. 

O autor concluiu que à época da segunda crise internacional do petróleo, 

em meados de 1984, o Brasil havia conseguido estabelecer um recorde, até 

então, na balança comercial da ordem de US$ 10 bilhões no qual as 

exportações foram responsáveis por US$ 25 bilhões. Segundo o índice de 

solvência, descrito pelo autor, seria necessário que o Brasil tivesse alcançado 

apenas 15% do total de suas exportações caso o país seguisse este 

procedimento de amortecimento da dívida. 

Segundo Goldfajn (2002), um governo é considerado solvente se o valor 

presente descontado de seus gastos primários correntes e futuros não for 

maior que o valor presente descontado da trajetória de suas receitas correntes 

e futuras, líquidas de qualquer endividamento inicial. Este autor desenvolve um 

modelo para medir a solvência do país, o qual é representado pela seguinte 

equação: 

)1/()( gdgrs +−≥  

onde, s , corresponde ao superávit primário, r , à taxa de juro real, d , estoque 

da dívida e, g , é a taxa de crescimento do PIB. Segundo Goldfajn (2002), a 

condição de solvência deriva dos valores constantes para crescimento, taxas 

de juros e superávit primário, são também uma condição de sustentabilidade, já 



 

 

32

que, por definição, não requer mudança maior nas variáveis futuras para 

satisfazer a restrição orçamentária intertemporal do setor público. 

Apesar de demonstrar a existência de alguns indicadores de solvência 

este estudo irá apresentar, no capítulo 7, a dinâmica da dívida através do 

desenvolvimento de uma equação diferencial de primeira ordem, onde a partir 

da solução �forward looking� encontra-se um indicador de solvência para a 

economia. Em seguida é realizada uma comparação entre os resultados deste 

indicador com o de Blanchard (1990). Com a metodologia a ser desenvolvida 

fica possível realizar exercícios capazes de calcular em quanto tempo o Brasil 

extinguiria sua dívida considerando alguns cenários hipotéticos. Além disso, 

esta modelagem fornece, também, a possibilidade de simular a trajetória futura 

da dívida brasileira.  

Por outro lado, a abordagem empírica deste trabalho não irá apresentar o 

cálculo da dívida apresentado por Cohen (1985), uma vez que o Brasil não 

utiliza parte de suas exportações para amortizar seu estoque da dívida e que 

está metodologia está mais adequada para países que possuem alto 

endividamento externo o que não é o caso brasileiro, nem de Bevilaqua e 

Werneck (1998), pois, estes utilizam o nível de atividade como variável de ciclo 

para medir o impulso fiscal, indicador este que não é considerado na definição 

de política fiscal. 
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4. DADOS AMOSTRAIS 

Devido ao grande número de dados amostrais utilizados neste trabalho no 

qual para cada capítulo utilizam-se diferentes variáveis, é necessário que seja 

feito, neste momento, uma maior discussão sobre eles bem como suas fontes e 

suas formas de uso. 

No capítulo 5 onde se modela a DLSP, a análise é feita com dados 

mensais para o período de janeiro de 1996 até julho de 2005 contento, 

portanto, 115 observações mensais. A escolha do período inicial é decorrente 

do expurgo dos primeiros dezoito meses de implementação do plano Real 

onde, a partir daí, houve a estabilização do processo inflacionário e, 

conseqüentemente, os juros reais começaram a apresentar valores positivos. 

Logo, as variáveis utilizadas para este modelo são assim caracterizadas: 

i) Dívida Líquida do Setor Público como proporção do Produto Interno 

Bruto (DLSP/PIB): O conceito de setor público utilizado para mensuração é o 

de setor público não-financeiro mais Banco Central. Considera-se como setor 

público não financeiro as administrações diretas federal, estaduais e 

municipais, as administrações indiretas, o sistema público de previdência social 

e as empresas estatais não-financeiras federais, estaduais e municipais, além 

da empresa Itaipu Binacional. Incluem-se também no conceito de setor público 

não-financeiro, os fundos públicos que não possuem característica de 

intermediários financeiros, isto é, aqueles cuja fonte de recursos é constituída 

de contribuições fiscais ou para-fiscais. 

O Banco Central é incluído na apuração da dívida líquida pelo fato de 

transferir seu resultado automaticamente para o Tesouro Nacional, além de ser 
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o agente arrecadador do imposto inflacionário. A DLSP é utilizada como base 

para o cálculo do déficit público "abaixo da linha�15. 

A DLSP é definida como o balanceamento entre as dívidas e os créditos 

do setor público não-financeiro e do Banco Central. Os saldos são apurados 

pelo critério de competência, ou seja, a apropriação de encargos é 

contabilizada na forma pró-rata, independente da ocorrência de liberações ou 

reembolsos no período. Eventuais registros contábeis que não utilizam esse 

critério são corrigidos para manter a homogeneidade da apuração. 

Os dados para esta variável foram coletados junto ao Banco Central do 

Brasil (BCB) e seus valores correspondem ao valor acumulado em doze meses 

da dívida líquida do setor público. Já o PIB utilizado pelo BCB para apuração 

da razão DLSP/PIB corresponde ao PIB dos últimos doze meses a preços do 

mês assinalado. O deflator utilizado é o índice geral de preços � disponibilidade 

interna no seu conceito centrado (média geométrica das variações do IGP-DI 

no mês e no mês seguinte), cuja fonte é a Fundação Getúlio Vargas. 

ii) Índice da taxa de câmbio real: para o cálculo da taxa de câmbio real 

efetiva foi adotada uma cesta contendo os 15 países mais significativos no 

âmbito do comércio exterior. A composição dessa cesta é periodicamente 

revista. O deflator interno é o índice de preços ao consumidor amplo � IPCA 

cuja fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o 

deflator externo é utilizado o índice de preços ao consumidor de cada um dos 

países componentes da referida cesta, cuja composição atual é a seguinte 

(com os respectivos pesos): EUA 34,1%; Argentina 8,8%; Países Baixos 7,6%; 

                                                
15 Maiores detalhes sobre o conceito de déficit público �abaixo da linha� e �acima da linha� ver 
Rezende (2001). 
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China 6,6%; Alemanha 6%; México 5,1%; Japão 4,7%; Itália 4,3%; Bélgica 

4,1%; Reino Unido 4%; França 3,6%; Chile 3,5%; Rússia 2,8%; Espanha 2,7%; 

Coréia do Sul 2,1%. Este índice da taxa de câmbio real é obtido junto ao BCB. 

iii) Juro Real: a taxa de juros utilizada para este cálculo é a Selic efetiva 

mensal anualizada cuja série é obtida junto ao BCB. O deflator utilizado é o 

IPCA acumulado em doze meses. 

iv) Superávit Primário do Setor Público Consolidado como proporção do 

PIB: os dados para esta variável correspondem ao fluxo valorizado acumulado 

em dozes meses do setor público consolidado que abrangem o Governo 

Federal (Tesouro Nacional e Sistema de Previdência Social), os governos 

estaduais e municipais, as empresas estatais das três esferas de governos 

(Central, estadual e municipal) e o Banco Central do Brasil. O exercício fiscal 

coincide com o ano civil. O resultado primário é o componente não-financeiro 

do resultado fiscal do setor público correspondendo, assim, ao resultado 

nominal menos os juros nominais apropriados por competência, incidentes 

sobre a dívida. Já o PIB utilizado para computar esta relação corresponde ao 

fluxo valorizado para o último mês do período com base no IGP-DI16. Os dados 

são obtidos no BCB. 

v) Risco-País: o risco país é um indicador que busca expressar, de forma 

objetiva, o risco a que investidores estrangeiros estão submetidos quando 

investem no País. Para a primeira modelagem deste trabalho a medida de risco 

adotada foi o C-Bond que representava, à época, o título brasileiro com maior 

                                                
16 Segundo o BCB a diferenciação da contabilização do PIB usado na dívida em relação ao 
utilizado no cálculo do superávit primário se deve ao fato da primeira ser uma variável estoque, 
ou seja, refere-se a um dado momento no tempo (no caso da dívida pública, apurada pelo Banco 
Central, o último dia útil de cada mês), enquanto o resultado primário que ocorre ao longo do 
tempo, é uma variável de fluxo, como também é o PIB. 
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liquidez no mercado internacional considerando o período da análise. O C-

Bond integra os chamados Brady Bonds, ou Bradies, conjuntos de títulos 

criados por ocasião da reestruturação da dívida externa brasileira em 1992, 

envolvendo a troca da dívida de responsabilidade do setor público por sete 

novos bônus de emissão da República, cada um com suas peculiaridades. A 

emissão do C-Bond em abril de 1994 totalizou US$ 7,4 bilhões. Dentre as suas 

características, destacam-se: a) vencimento em 2014; b) prazo de carência 

(não-pagamento de principal) até 2014, quando passa a pagar amortizações 

semestrais; c) cronograma crescente de taxas de juros até 2001, quando foram 

fixados em 8% a.a.; d) parte dos juros capitalizados nos primeiros seis anos; e) 

sem garantia de principal ou de juros17. Os dados dessa variável foram 

coletados junto à agência de notícias Bloomberg e corresponde à média 

mensal dos dados diários do C-Bond. 

No capítulo 6 onde se tenta medir o mecanismo de contágio da dívida 

utiliza-se, além da relação DLSP/PIB já explicitada, as variáveis taxa de juro e 

câmbio em seu conceito nominal e ainda outra medida de risco país. O período 

de análise é de janeiro de 1999 até julho de 2005 totalizando assim 79 

observações mensais. A utilização da série iniciando-se neste período coincide 

com o início da desvalorização cambial bem como com a disponibilidade dos 

dados para uma medida mais comum de risco país. Além disso, em julho de 

1999, foi implementado o sistema de metas para inflação, data na qual as 

decisões do COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil) 

passaram a ter como objetivo cumprir as metas de inflação definidas pelo CMN 

                                                
17 Em julho de 2005, objetivando melhorar o perfil de pagamento da dívida externa foi lançado 
o A-Bond, em uma operação de troca envolvendo cerca de US$ 4,4 bilhões de C-Bonds que 
estavam no mercado. O A-Bond caracteriza-se por ter vencimento em 2018, amortização 
semestral a partir de 2009 e juros de 8% a.a. pagos semestralmente a partir de janeiro de 2006. 
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(Conselho Monetário Nacional)18. A escolha deste período buscou captar o 

choque na economia com a desvalorização cambial.  

Todas as variáveis utilizadas neste modelo foram transformadas para um 

índice com janeiro de 99 sendo o período inicial (jan/99=100) a fim de que os 

resultados das funções impulso-resposta fossem mais facilmente comparáveis. 

Isto posto, as variáveis utilizadas para este modelo, que se diferenciam do 

modelo anterior, caracterizam-se da seguinte maneira: 

i) Taxa de juro nominal: A taxa de juros fixada na reunião do COPOM é a 

meta para a taxa Selic, a qual vigora por todo o período entre reuniões 

ordinárias do Comitê. Se for o caso, o Comitê também pode definir o viés, que 

é a prerrogativa dada ao presidente do Banco Central para alterar, na direção 

do viés, a meta para a taxa Selic a qualquer momento entre as reuniões 

ordinárias. Esta taxa é coletada junto ao BCB. 

ii) Taxa de câmbio nominal: para esta seção foi utilizada a taxa de câmbio 

livre. As taxas livres correspondem à média das taxas efetivas de operações no 

mercado interbancário, ponderada pelo volume de transações de venda do dia. 

As transações fechadas em taxas que mais se distanciam da média do 

mercado (outliers) e aquelas que evidenciam formação artificial de preço ou 

contrárias às práticas regulares do mercado são excluídas dos cálculos. A 

partir de março de 1992, essa taxa recebeu a denominação de taxa PTAX. 

Este trabalho utiliza nesta seção a PTAX do dólar americano - venda - média 

de período que é calculado com base nas cotações diárias. A fonte desta taxa 

é o BCB. 

                                                
18 Outros objetivos do COPOM são implementar a política monetária, definir a taxa de juros 
Selic e seu eventual viés, e analisar o Relatório de Inflação.  
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iii) Risco País: nesta segunda modelagem usa-se o indicador de risco país 

mais utilizado no mercado para esta finalidade o EMBI (Emerging Markets 

Bond Index) o qual mede o rendimento médio de uma carteira hipotética 

constituída por papéis emitidos pelo Brasil no exterior, frente ao rendimento dos 

títulos do tesouro norte-americano de prazo comparável (que são considerados 

livres de risco)19. Quanto maior o risco, menor, a priori, a capacidade de o país 

atrair capital estrangeiro. Em conseqüência, maior é o prêmio com que seus 

instrumentos de dívida devem remunerar os investidores para compensá-los 

por assumir esse risco. Esta variável é calculada pelo banco J.P.Morgan Chase 

e disponibilizada pela agência de notícias Bloomberg. Para este trabalho usa-

se a média mensal dos dados diários. 

No capítulo 7 onde se analisa a trajetória da dívida e sua sustentabilidade 

no Brasil, os dados utilizados para simulação correspondem à formulação do 

Sistema Banco Central de Expectativas de Mercado que coleta diariamente as 

expectativas do mercado para a evolução das principais variáveis 

macroeconômicas brasileiras. Participam desta coleta cerca de 100 instituições 

financeiras, corretoras e consultorias. Este sistema foi criado em 1999 para 

subsidiar a formulação do regime de metas para inflação. Os dados inseridos 

neste trabalho referem-se à expectativa de mercado do dia dois de setembro 

de 2005 e tomou-se, como medida dessas variáveis, a mediana, que é 

usualmente utilizada no mercado financeiro para realizar este tipo de exercício. 

 

                                                
19 Para a primeira modelagem não se usou este indicador, pois sua base de dados tem início 
somente em dezembro de 1998. 
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5. MODELO ECONOMÉTRICO PARA A DÍVIDA LÍQUIDA 

DO SETOR PÚBLICO 

A metodologia econométrica abordada neste capítulo se baseia na 

construção de um modelo capaz de incluir os principais componentes 

causadores de variações na dívida brasileira20. A escolha das variáveis 

independentes foi realizada com base na abordagem teórica citada nas seções 

2 e 3. Portanto, é de se esperar que tanto o juro real, tjr , como o câmbio real, 

tcr , e o risco país, trisco , tenham impactos positivos sobre a dívida, td , uma 

vez que a trajetória crescente dessas variáveis eleva o montante da dívida. Por 

outro lado, o aumento do superávit primário, tsp , tende a diminuir a dívida 

como proporção do PIB21. 

A presença de uma medida de risco país para explicar a dívida pode ser 

justificada uma vez que o aumento na percepção de risco influencia a 

desconfiança dos detentores de títulos públicos em relação ao cumprimento 

dos contratos fazendo com que estes exijam rentabilidades cada vez maiores 

para reterem títulos em sua carteira o que enseja em aumento da dívida. 

Assim sendo, a razão DLSP/PIB, td , pode ser explicada pela seguinte 

equação: 

)1(54321 tttttt riscospcrjrd εβββββ +++++=  

                                                
20 Há de se salientar que diversos autores modelam a dívida com elevado nível de desagregação 
por meio de identidades contábeis, o que não é o foco deste trabalho. Para maiores detalhes ver 
Pinheiro (2000). 
21 Neste trabalho não foi inserido como variável independente a base monetária que é, um dos 
componentes da dívida conforme mencionado pelo próprio BCB. A não inclusão se deve ao fato 
desta variável não ser informada por este órgão como proporção do PIB, e para que não 
houvesse um erro de medida na especificação do modelo esta variável não foi inserída. 
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onde, tε , é um erro normalmente distribuído com média zero e variância 

constante. Portanto, após a estimação da equação (1) é de se esperar que 

0,0,0 432 <>> βββ  e .05 >β  

Entretanto, para que a equação (1) possa ser estimada por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) é necessário que se discuta sobre a 

estacionariedade das variáveis envolvidas. Em caso de não estacionariedade 

de uma ou mais variáveis, verifica-se a possibilidade de relações cointegrantes 

desde que estas apresentem a mesma ordem de integração. Para medir a 

estacionariedade das variáveis, utiliza-se o teste aumentado de Dickey Fuller 

(ADF) onde se examina a presença de raiz unitária. Já para se examinar a 

presença de relações cointegrantes, adota-se o procedimento de Johansen que 

determina quantas relações cointegrantes existem entre as variáveis do 

modelo. 

5.1 Teste da Raiz Unitária 

O teste ADF é realizado para as cinco variáveis isoladamente e apresenta 

as seguintes versões: a primeira é a regressão da variável em primeira 

diferença contra ela mesma defasada em um período; a segunda versão 

considera a possibilidade de se conter um intercepto e, na terceira, é 

adicionada, além do intercepto, uma tendência linear. Estas três formulações 

são, respectivamente, apresentadas da seguinte maneira: 

)2(1 ttt exx +=∆ −β  

)3(11 ttt exx ++=∆ −βα  

)4(211 ttt etxx +++=∆ − αβα  
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Onde β , 1α , e 2α  são parâmetros e, te , é um ruído branco. A hipótese 

nula deste teste é que 0=β , ou seja, a variável apresenta raiz unitária. Logo, 

se o resultado do teste conduz a aceitação da hipótese nula, a série, tx , possui 

raiz unitária o que implica na não estacionariedade da série. O procedimento 

do teste é estimar as equações acima usando o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) para obter o valor estimado de β e o erro padrão 

associado. Comparando a estatística t resultante com o valor correspondente 

nas tabelas Dickey-Fuller infere-se sobre a aceitação ou rejeição da hipótese 

nula β =0.  

Sob a hipótese nula de que 0=β , a estatística t calculada de modo 

convencional é conhecida como estatística τ (tau), cujos valores críticos foram 

tabulados por Dickey e Fuller com base em simulações de Monte Carlo22. 

Portanto, se o valor absoluto calculado da estatística τ (isto é |τ|) excede os 

valores críticos absolutos τ de Dickey e Fuller ou de MacKinnon, então não se 

deve rejeitar a hipótese de que a dada série temporal não tenha raiz unitária23. 

Entretanto, se o valor for menor que o valor crítico, a série temporal é não-

estacionária. 

Portanto, uma vez que estes testes têm se mostrado fortemente 

dependente do número de termos defasados incluídos, a sua determinação é 

parte crucial do experimento. Desta forma, para selecionar o número de 

defasagens toma-se como base o critério de Schwarz (SC). Essa estatística é 

útil para determinar o número de defasagens de todos os testes a serem 

                                                
22 Para maiores detalhes veja Dickey e Fuller (1979). 
23 Os valores obtidos nas tabelas Dickey e Fuller não são totalmente adequados e vem sendo 
consideravelmente ampliados por MacKinnon por meio de simulações de Monte Carlo. Para 
maiores detalhes veja Mackinnon (1991). 
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realizados neste trabalho, já que leva em consideração a soma dos quadrados 

dos resíduos, o número de observações e o número de regressores do 

parâmetro. Portanto, quanto menor o valor do SC, melhor será o modelo e a 

fórmula como este é calculado segue abaixo24: 

n
nk

n
eeSC )ln('2 +−=  

onde: n  é o número de observações; k  é o número de regressores e, e , é o 

resíduo assumido normalmente distribuído.  

Os resultados do teste ADF para as variáveis em nível e primeira 

diferença da equação (1) estão apresentados na Tabela 2, onde os valores das 

cinco primeiras linhas correspondem às estatísticas τ  do teste para as 

equações estimadas (2), (3) e (4). Nas linhas seguintes são apresentados os 

valores críticos para os níveis de significância de 1%, 5% e 10%. 

Tabela 2: Teste ADF 

 

 

 

 

Os resultados deste teste evidenciam que não se pode rejeitar a presença 

de raiz unitária para as cinco variáveis incluídas na equação (1), isto é, elas 

são não estacionárias, em nível. O resultado é ratificado nas três possíveis 
                                                
24 Ademais, alguns trabalhos, como Bessler e Binkley (1982) e Geweke e Meese (1981) 
mostraram, através de métodos de Monte Carlo, que o critério de Schwarz (SC) é superior a 
outros métodos de seleção de número de defasagens. Além deste método usado, existem outros 
disponíveis que frequentemente também são utilizados como o critério de Akaike (AIC) e o 
critério de Hannan-Quinn (HQ). 
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formulações do teste. Portanto, dado que todas as variáveis são não 

estacionárias, em nível, passa-se então à definição da ordem de integração 

das variáveis. Para isso, realiza-se o mesmo teste ADF das séries em primeira 

diferença. Desta maneira, se a hipótese nula for rejeitada então as variáveis 

são integradas de ordem um, xt ~ Ι(1). Caso contrário, diferencia-se a série 

novamente e realiza-se mais uma vez o teste até que a hipótese nula seja 

rejeitada. Logo, de acordo com a Tabela 2, observa-se que as cinco variáveis 

são integradas de ordem Ι(1). 

5.2 Teste de Cointegração  

Após a descoberta de que as séries macroeconômicas podem conter 

raízes unitárias, o desenvolvimento da análise de séries de tempo não 

estacionárias ganhou grande importância. Engle e Granger (1987), concluíram 

que a combinação linear de duas ou mais séries de tempo não estacionárias, 

mas de mesma ordem, podiam ser estacionárias. A estacionariedade da 

combinação linear é chamada de equação cointegrante e pode ser interpretada 

como uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis.  

Para identificação e consideração dessas relações de equilíbrio, foram 

aplicados testes de cointegração. Especificamente, utilizou-se o teste de 

Johansen, que pode ser entendido como uma generalização multivariada dos 

testes de raiz unitária de Dickey-Fuller. 

O procedimento proposto por Johansen admite a análise para duas ou 

mais séries Ι(1). O ponto de partida é o teorema da representação de Granger. 

Este teorema diz que todo vetor tx  de variáveis cointegradas de ordem (1,1) 

pode ser representado sob a forma de um modelo de correção de erros, VEC. 
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Portanto, utilizando a metodologia desenvolvida por Johansen (1991, 1995) e 

Enders (1995), considere o vetor auto-regressivo (VAR) de ordem p25: 

)5(...22110 tptpttt exAxAxAAx +++++= −−−  

onde tx  é um vetor de séries integradas de mesma ordem; 0A  é um vetor de 

constantes; nAi ,...,1,= , são matrizes de parâmetros (NxN) e te  é um vetor de 

inovações (ruído branco). O VAR representado pela equação (5) pode ser 

escrito como: 

)6(
1

1
1 ∑

−

=
−− +∆Γ+Π=∆

p

i
tititt exxx   

onde, 

)7(
1 1
∑
=

∑
+=

−=Γ−=Π
p

i

p

ij
jii AeIA   

em que I  é uma matriz identidade. 

O cerne do procedimento de Johansen é a matriz 'αβ=Π  de ordem (p x 

p) em (6). A matriz Π  é composta da matriz 'β , que contém em suas colunas 

os vetores de cointegração, isto é, a relação de longo prazo entre as variáveis 

do vetor, tx , e da matriz α , que pode ser interpretada como a matriz dos 

parâmetros de ajustamento. Como, por hipótese, todas as variáveis de tx  são 

Ι(1), tem-se que os termos em primeira diferença, tx∆ , são Ι(0). Logo, o 

componente, te , é, também, por hipótese Ι(0), e, assim, para que exista 

                                                
25 Uma descrição detalhada sobre a metodologia de Vetores Auto-regressivos (VAR) está 
explicitada no próximo capítulo. 
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cointegração, o termo 1−Π tx  deverá ser Ι(0), o que implica a matriz 'αβ=Π  ter 

posto entre zero e N exclusive.  

A metodologia de Johansen prevê dois testes para estabelecer a 

significância dos vetores estimados. Os dois testes são do tipo de restrição 

sobre a função de máxima verossimilhança e baseiam-se nos valores 

estimados dos autovalores associados à matriz Π .  

Este teste obtém, ainda, as estimativas associadas à matriz Π  das n  

raízes características )(
^
λλ = , de forma que se ordenam as n  raízes tal que 

^^

2

^

1 ... nλλλ >>> . Em seguida constroem-se as estatísticas: 

)9()1ln()1,(

)8()1ln()(

1

^

max

1

^

+

+=

−−=+

−−= ∑

r

n

ri
itraço

Trr

Tr

λλ

λλ
 

onde, 
^
λ   representa os valores estimados das raízes características 

(autovalores) obtidos da matriz Π estimada; T  representa o número de 

observações. 

A estatística )( traçoλ  será igual a zero quando todas as raízes 

características forem iguais a zero )0(
^

=iλ  (uma vez que 0)1ln( = ), implicando 

que o posto da matriz estimada Π   seja igual a zero )0( =r . Quanto mais 

distantes de zero forem as raízes características, mais negativo será )1ln(
^

iλ− e 

maior será a estatística )( traçoλ . 
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Por outro lado, a estatística )( maxλ  testa a hipótese nula de r  vetores 

cointegrantes contra a hipótese alternativa de 1+r  vetores cointegrantes. 

Novamente, quanto mais distantes de zero o valor das raízes características 

estimadas, maior será a estatística )( maxλ .  

Johansen e Juselius (1990) fornecem os valores críticos das estatísticas, 

)( traçoλ , e )( maxλ , obtidos a partir de estudos de simulação. As distribuições 

dessas estatísticas dependem do número de componentes não estacionários 

sobre a hipótese nula, ou seja, )( rnk −=  e, da forma do vetor 0A  (vetor de 

constantes). Nesse caso Johansen e Juselius (1990) e Johansen (1995) 

apresentam cinco casos de como se aplicar o teste, a saber: 

(i) O vetor, tx , não apresenta tendências determinísticas e as 

equações cointegrantes não têm interceptos; 

(ii) O vetor, tx , não apresenta tendências determinísticas e as 

equações cointegrantes têm interceptos; 

(iii) O vetor, tx , apresenta tendências lineares, mas as equações 

cointegrantes têm somente interceptos; 

(iv) O vetor, tx , e as equações cointegrantes apresentam tendências 

lineares; 

(v) O vetor, tx , apresenta tendências quadráticas e as equações 

cointegrantes têm tendências lineares. 

Neste trabalho utiliza-se o caso (iii) onde as equações cointegrantes 

possuem somente interceptos e tendência e o vetor tx  apresenta tendência. 
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Esta opção confere maior generalidade à relação de longo prazo, o que é 

desejável principalmente quando se necessita maior flexibilidade para 

especificação. Na Tabela 3, a seguir, é apresentado o teste de cointegração de 

Johansen para as duas estatísticas explicitadas anteriormente. 

Tabela 3: Teste de Johansen 

 

 

 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 evidenciam a existência de, pelo 

menos, uma equação cointegrante tanto para o nível de 5% quanto para 1% na 

estatística do traço e uma relação cointegrante a 5% de significância para a 

estatística do valor máximo. Portanto, conclui-se pela presença de relações 

cointegrantes entre as variáveis do modelo.  

5.3 Estimação do Modelo 

Assim, de posse dos resultados dos testes ADF e Johansen é possível 

afirmar que o modelo teórico expresso pela equação (1) é passível de ser 

estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). 

No entanto, nota-se que, de acordo com o que já foi discutido 

anteriormente, o risco país é uma medida que já engloba em sua concepção, 

de forma direta ou indireta, as magnitudes das outras três variáveis (câmbio 

real, juro real e superávit primário) de sorte que no modelo proposto pela 
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equação (1) espera-se que este apresente certa simultaneidade entre as 

variáveis. 

Este problema surge porque alguns regressores são endógenos e, 

portanto, provavelmente se correlacionam com o erro. Para ratificar este 

problema realiza-se o teste de Hausman que detecta a presença de 

endogeneidade26. O teste se baseia em verificar se a variável risco é exógena. 

Para tanto, regressa-se, por meio do método MQO, esta variável contra todas 

as demais variáveis exógenas, no caso, câmbio real, juro real e superávit 

primário, além de uma constante, ou seja: 

)10(4321 ttttt vspcrjrrisco ++++= ββββ  

Após a estimação de (10) gera-se uma série estimada para variável risco, 

qual seja, 
^

risco . Novamente, regressa-se, por MQO, a dívida acrescentando 

esta nova variável estimada pela equação (10) como explicativa e, a partir dos 

resultados, testa-se sua significância. Assim sendo, a nova equação a ser 

estimada será: 

)11(
^

654321 ttttttt uriscoriscospcrjrd ++++++= ββββββ  

Resultados estimados da equação (11) estão apresentados na Tabela 4: 

Tabela 4: Teste de Hausman 
 

 

 

                                                
26 Para maiores detalhes veja Hausman (1976). 
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Portanto, de acordo com os resultados da Tabela 4, a hipótese nula do 

teste de Hausman de que a variável risco é exógena deve ser rejeitada para 

qualquer que seja o nível de significância, pois o Valor�P obtido foi igual a zero. 

Neste sentido, a variável risco deve ser considerada endógena na equação (1). 

Desse modo, faz-se mister considerar a hipótese de que, se a equação (1) 

for regredida simplesmente pelo método dos mínimos quadrados ordinários, 

este fornecerá estimadores inconsistentes. Para que este problema seja 

amenizado estimou-se a equação (1) pelo método dos mínimos quadrados em 

dois estágios (MQ2E)27. Este método consiste em inserir uma variável 

instrumental � �proxy� � para a variável risco, onde esta não seja 

correlacionada com o erro, tε , da equação (1).  

Devido à complexidade da variável risco e considerando as variáveis já 

utilizadas na equação (1) e, ainda, que a intenção nesta parte do trabalho é 

formular um modelo teórico para explicar a dívida, o instrumento utilizado será 

a própria variável risco defasada em um período onde, para efeitos práticos, 

está se considerando a hipótese de que o risco no período anterior não possui 

nenhuma correlação com o erro no período atual28. 

Portanto, a estimação por MQ2E é realizada em seu primeiro estágio com 

as variáveis já citadas e no segundo estágio, tendo como base os resultados 

obtidos anteriormente, a variável risco é substituída por ela mesma defasada 

                                                
27 Para maiores detalhes sobre este método ver Theil (1953) e Basmann (1957). 
28 Uma outra medida de risco, que inclusive é usada na próxima etapa deste trabalho � EMBI � 
teve sua série inicializada somente em meados de dezembro de 1998, o que, portanto impede a 
utilização desta como variável instrumental para este exercício. Outras defasagens para a 
variável risco também foram testadas, no entanto, não se apresentaram com coeficientes 
significantes. 



 

 

50

em um período. Os principais resultados deste modelo estão especificados na 

Tabela 5. 

Tabela 5: Estimação da equação (1) por MQ2E 

 

 

 

 

Por estes resultados pode-se verificar que todos os coeficientes são 

estatisticamente significativos para o nível de 5%, conforme mostra a 

estatística t e o Valor�P29. A estatística F também é estatisticamente 

significante, o que nos permite inferir que o modelo possui significância 

global30. Dessa forma, a hipótese nula tanto para os coeficientes 

individualmente como para o modelo geral de que os coeficientes são iguais à 

zero, em princípio, pode ser rejeitada. O grau de ajustamento deste modelo 

pode ser medido pelo R2 o qual é de 0,90 significando que aproximadamente 

90% das variações na dívida podem ser explicadas pelas variações no juro 

real, câmbio real, superávit primário e/ou risco. 

Os sinais das variáveis independentes foram os esperados, ou seja, o 

sinal dos coeficientes tanto do juro real quanto do câmbio real foram ambos 

positivos indicando que o montante da dívida tende a aumentar quando do 

aumento da taxa real de juros e da depreciação real da moeda nacional. Por 

outro lado, o aumento do superávit primário, como era de se esperar, leva à 

                                                
29 O valor crítico do teste t é de 1,9815 para um nível de significância de 5%. 
30 O valor crítico da estatística F é de 2,6863 para um nível de significância de 5%. 
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diminuição no montante da dívida. Além disso, a elevação no risco país tende a 

influenciar positivamente a dívida, o que corrobora a discussão inicial a respeito 

da importância da inclusão desta variável no modelo. 

Do fato de que as estatísticas t e F são estatisticamente significantes e o 

R2 razoavelmente grande (0,90) pode-se inferir que a multicolinearidade31 entre 

as variáveis explicativas não é um problema que venha a invalidar este modelo. 

Em geral, a presença de multicolinearidade tem como característica produzir 

estatísticas t insignificantes, enquanto que o R2 é elevado e a estatística F é 

significante, o que não é o caso nessa estimação.  

Outro pressuposto básico do modelo linear clássico é de que os distúrbios 

estocásticos, iε , sejam homocedásticos. A violação desta hipótese é chamada 

de heterocedasticidade e, neste caso, irá produzir estimadores consistentes, 

não-viesados, mas ineficientes. Para realizar um teste geral que detecte a 

presença de heterocedasticidade, realiza-se o teste de White, e os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 632. 

Tabela 6: Teste de heterocedasticidade de White 

 

 

A estatística Obs*R2 é a estatística do teste de White e se distribui 

assintoticamente como uma χ2 (qui-quadrada) com graus de liberdade igual ao 

número de coeficientes da regressão auxiliar excluindo o termo constante. A 

                                                
31 A multicolinearidade significa que existe uma relação linear entre as variáveis explicativas.  
32 Maiores detalhes sobre este teste ver White (1980) e Johnston (1984). 
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estatística F equivale à significância global da regressão auxiliar33. De posse 

desse resultado conclui-se que o modelo é homocedástico para um nível de 

significância de 1% e heterocedástico a 5%. 

Outro pressuposto básico do modelo de regressão linear é a ausência de 

autocorrelação nos resíduos. No entanto, a estatística de Durbin-Watson (D-W) 

de 0,41 indica que há presença de autocorrelação positiva nos resíduos. 

Possíveis causas para esta ocorrência podem ser atribuídas a viés de 

especificação (omissão de variáveis explicativas importantes, forma funcional 

incorreta), relações defasadas entre as variáveis, inércia (comum na maioria 

das séries temporais econômicas) ou manipulação dos dados.  

Na presença de autocorrelação os estimadores (MQO) são ineficientes e, 

assim, também, é essencial procurar medidas corretivas. Têm-se duas 

situações: quando a estrutura da autocorrelação é conhecida e quando não é. 

A segunda opção é a mais comum. Para corrigir este problema usou-se o 

método dos mínimos quadrados generalizados factíveis (MQGF), o qual produz 

estimadores eficientes no caso de presença de autocorrelação. 

Este método se baseia primeiro em obter uma estimativa da estrutura da 

autocorrelação desconhecida, ρ , depois usá-la para transformar as variáveis e 

estimar a equação de diferenças generalizada, pelo método de mínimos 

quadrados generalizados (MQG). 

Deste modo, para resolver este problema optou-se por utilizar o método 

de Prais-Winsten, através do MQGF, que corrige por meio de iterações a 

                                                
33 A regressão auxiliar tem como variável dependente o erro ao quadrado da regressão original e 
como variáveis independentes as variáveis originais e seus valores ao quadrado. As variáveis 
originais correspondem às utilizadas na equação (1). 



 

 

53

autocorrelação na estimação dos parâmetros34. Dessa forma, após seis 

iterações os principais resultados desta estimação são apresentados na Tabela 

7. 

Tabela 7: Estimação da equação (1) por MQGF 

 

 

 

 

Portanto, os resultados obtidos através da metodologia de Prais-Winsten 

ratificam os resultados obtidos por MQ2E além de corrigir o problema da 

autocorrelação conforme indica a estatística D-W (1,93). De fato, a magnitude, 

os sinais e a significância dos parâmetros estimados do modelo (1) através de 

Prais-Wisnten são praticamente os mesmos do MQ2E.  

Então, diante de todos os testes econométricos apresentados, conclui-se 

que os pressupostos apresentados nos capítulos 2 e 3 deste trabalho 

mostraram-se adequados para explicar o comportamento da dívida brasileira 

modelada através da equação (1).  

De acordo com os sinais dos parâmetros estimados da equação (1), 

aumentos da taxa de juro real, desvalorização da taxa de câmbio real e do 

risco contribuem para aumentar a dívida com proporção do PIB. 

                                                
34 Utilizou-se também o método d de Durbin. Apesar dos problemas de autocorrelação terem 
sido resolvidos, os coeficientes da variável juro real e risco país se tornaram insignificantes para 
um nível de 5%. Tentou-se também estimar a estrutura da autocorrelação pelo método de Theil-
Nagar, no entanto o problema persistiu. 
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Por outro lado, o aumento do superávit primário, como era esperado, 

diminui a dívida. Aliás, observe que, entre todas as estimativas dos parâmetros 

das variáveis explicativas, a do superávit primário é que apresenta o maior 

valor35. Isto reforça a idéia de que a política de aumento do superávit primário 

como proporção do PIB deve ser mantida se o objetivo é diminuir 

significativamente a dívida.  

O segundo coeficiente estimado com impacto positivo sobre a dívida é a 

da taxa de câmbio real. Neste sentido, políticas que procuram desindexar uma 

grande parte da dívida em relação ao câmbio real são bem vindas. A adoção 

de políticas neste sentido são também necessárias na economia brasileira para 

que a dívida pública não seja tão vulnerável a crises cambiais e para que o 

mecanismo de contágio da dívida descrito na Figura 1, não ocorra no país, uma 

vez que em períodos de crises o percentual de títulos indexados à variação 

cambial aumenta significativamente, conforme abordado na Tabela 1.  

Já o juro real também reflete impactos positivos na dívida. Assim, é de se 

esperar que os títulos indexados a juros tendam a ser predominantemente 

compostos por pré-fixados e não pós-fixados, uma vez que conforme a Figura 

1, dado uma eventual crise na economia, a expectativa é que esta última 

modalidade tenha mais aceitação pelo mercado. 

                                                
35 Cabe ressaltar que esta conclusão pode ser sensivelmente alterada em função das escalas 
utilizadas nas variáveis. Assim, estas inferências acerca de qual variável explicativa causa maior 
impacto na variável a ser explicada deve ser vista com certas ressalvas. Para que este problema 
fosse solucionado, a utilização de valores em logaritmo seria a mais indicada, no entanto, esta 
metodologia não se aplica a estas séries uma vez que os dados de superávit primário possui 
valores negativos, o que impossibilita a utilização deste método. 
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Por fim, dentre as variáveis analisadas neste capítulo, conclui-se que o 

risco país também influencia a dívida positivamente. O que parece indicar que 

esta é a variável propulsora do processo de contágio da dívida. 
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6.  ANÁLISE DO MECANISMO DE CONTÁGIO DA 

DÍVIDA  

O propósito deste capítulo é analisar o mecanismo de contágio da dívida 

quando da ocorrência de choque na economia. Para avaliar este mecanismo 

na economia brasileira, toma-se como variável propulsora deste fenômeno a 

elevação do risco país que pode ter sido contaminado por fatores exógenos 

tanto de caráter externo quanto interno. Conforme demonstrado na Figura 1, 

capítulo 3, depois de ocorrido o choque no risco país a variável câmbio nominal 

é afetada quase que instantaneamente, uma vez que o movimento de 

desconfiança dos investidores provoca uma procura maior por hedge, ou seja, 

troca de �papéis� menos seguros por outros de maior liquidez e segurança. Isto 

faz com que o Banco Central, para evitar que a inflação seja contaminada, 

eleve a taxa básica de juros da economia (Meta Selic). Por outro lado, isto 

causa efeito perverso na dívida pública que é altamente indexada a títulos 

remunerados à taxa de juros e à variação cambial, sendo que, este último tem 

sensível elevação em épocas de crises, conforme demonstrado pela Tabela 1. 

Com intuito de medir tal efeito na economia brasileira este trabalho 

utilizará a metodologia de vetores auto-regressivos na qual, por meio da função 

impulso resposta, verifica-se o comportamento das variáveis câmbio nominal, 

juro nominal e dívida pública quando da observância de choque na economia, 

que para fins deste estudo será representado pelo risco país. Em seguida será 

verificada a intensidade desse choque por meio da decomposição da variância 

da dívida, além de examinar a causalidade no sentido de Granger das variáveis 

envolvidas. 
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Portanto, antes de se examinar os resultados empíricos destes testes faz-

se mister explicar como funcionam estes vetores auto-regressivos bem como 

as ferramentas que são utilizadas para análise do mecanismo já citado. 

6.1  Vetores Auto-Regressivos  

Em análise de regressão múltipla, as inter-relações entre variáveis 

econômicas geralmente exigem que os modelos sejam tratados pela técnica de 

equações simultâneas. Nesses modelos, as variáveis são referidas como 

endógenas, exógenas ou pré-determinadas e sua estimação exige alguns 

pressupostos, ou seja, existe alguma restrição para estimação de modelos com 

equações simultâneas. 

Essas restrições foram amplamente discutidas por Sims (1980). A 

discussão abordava as questões de identificação do modelo, ou seja, 

observava se as equações que fazem parte do sistema eram identificadas, 

exatamente identificadas, sobreidentificadas ou não-identificadas. Tais 

questões permitem saber se o sistema pode ou não ser estimado. 

A forma usual para solucionar problemas de identificação, em modelos de 

equações simultâneas, é incorporar variáveis pré-determinadas em algumas 

equações e em outras não. Por essa razão Sims (1980) considerou tal questão 

como subjetiva para a solução do sistema. Defendeu a premissa de que todas 

as variáveis devem ser tratadas simultânea e simetricamente, não concordando 

com a solução que permite a determinação de causalidade ad hoc. Essa 

discussão levou à introdução de um novo método de abordagem de séries 

multivariadas, dando início à discussão do modelo de Vetores Auto-

Regressivos (VAR). 
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Além disso, Sims (1980) procurou tornar os modelos multiequacionais 

capazes de analisar as inter-relações entre variáveis macroeconômicas e seus 

efeitos a partir de �choques� que provocam ciclos na economia, isto é, esses 

modelos foram capazes de analisar a importância relativa de cada �surpresa� 

(ou inovações) sobre as variáveis do sistema macroeconômico. É uma 

abordagem empírica que possibilita maior entendimento de como as variáveis 

macroeconômicas respondem a esses �choques�, simultaneamente. 

O termo auto-regressivo se deve ao valor defasado da variável 

dependente no lado direito da equação e o termo vetor ao fato de se trabalhar 

com um vetor de duas ou mais variáveis. Neste modelo, cada variável 

endógena, ou dependente, é explicada por seus valores defasados e pelas 

defasagens das demais variáveis endógenas e exógenas presentes. Em 

análise de VAR, a dicotomia entre endógena e exógena, outrora crucial em 

modelos estruturais, não tem relevância significativa. 

Analiticamente, pode-se representar o VAR para k variáveis através de 

notação matricial da seguinte forma: 

)12(...3,2,1...2211 =+++++= −−− pexAxAxAcx tptpttt  

onde: 

tx  é uma vetor (k x 1) contento o valor que as k variáveis assumem no 

tempo t; 

c  é um vetor de interceptos (k x 1); 

iA  é uma matriz (k x k) composta por coeficientes das variáveis auto-

regressivas pi ,...,3,2,1= ; 
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te  é um vetor (k x 1) de erros independente e identicamente distribuídos. 

Este vetor, te , é um processo de inovações (ou surpresas) do tipo ruído branco 

k-dimensional, de forma que seus momentos são: 

;0)( =teE  

ττ =∀∑= teeE t )'( ; 

.0)'( ττ ≠∀= teeE t  

onde Σ é uma matriz (k x k) simétrica positiva definida. É importante ressaltar 

que, por meio desse processo, Sims (1980) tornou os modelos capazes de 

serem analisados por meio de choques inesperados. 

Maddala (1999) discorre que em linhas gerais o VAR é um sistema onde 

cada variável é regressada em uma constante, em p defasagens dela própria e 

em p defasagens das k-1 variáveis endógenas contidas no sistema. Sendo que 

é inteiramente possível a inclusão de variáveis exógenas, com ou sem 

defasagem, em cada equação particular. 

Conforme Hamilton (1994), a principal hipótese implícita em um VAR é 

que o vetor dos erros )( te  não seja relacionado com ,...,, 21 −−−− ptpt xx  ou seja, 

a hipótese que p defasagens são suficientes para resumir todas as correlações 

dinâmicas entre os elementos de x . 

Um vetor, tx , terá covariância estacionária se tanto sua média, µ=)( txE , 

quanto sua função de autocovariância, jtt xxE γµµ =−− − ))(( 1 , forem 

independentes do tempo t. Segundo Box-Jenkins-Reisen (1994), admitindo que 

o sistema seja estável, pode-se trabalhar com um modelo de vetores auto-
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regressivos representados em médias móveis. Se as hipóteses sobre os 

termos de erros forem satisfeitas então se pode representar um VAR em 

termos de médias móveis, desde que comprovada a estacionariedade do 

sistema.  

6.2  Funções Impulso-Resposta 

Como o modelo VAR pode ser representado por um vetor de média móvel 

de ordem infinita, VMA (∞), desde que o modelo VAR seja estacionário e 

inversível, a representação VMA poderá estabelecer o comportamento das 

variáveis do sistema atribuível a determinados choques (inovações). Sims 

(1980) afirma que o modelo de médias móveis permite que se quantifiquem os 

efeitos �surpresas� da economia sobre a dinâmica das variáveis contidas no 

modelo VAR. 

A função impulso-resposta permite que se destaque a resposta em uma 

variável, dado um �impulso� em qualquer outra variável do sistema. Assim, 

pode-se investigar a relação entre somente duas das variáveis incorporadas 

em determinado sistema que contenha mais variáveis. Naturalmente, se existe 

reação de uma variável dado um impulso em outra variável, pode-se dizer que 

existe também forte evidência de causalidade. 

Para isolar o efeito de uma variável, supõe-se que, ao longo do tempo, as 

variáveis estejam em torno da média, isto é, µ=tx . Se o sistema é estável, o 

efeito de um choque em qualquer variável apresenta um deslocamento 

imediato das variáveis do sistema, para além de seu valor médio. Portanto, 

admitindo-se que um VAR seja escrito como um VMA de ordem infinita e que 

I=0φ  temos: 
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∑
∞

=
−−− +=++++=

0
2211 )13(...

j
jtjttttx εφµεφεφεµ  

Isto posto, a representação de média móvel é de grande utilidade para 

examinar a interação entre as variáveis do vetor, tx , sobre toda a trajetória 

temporal das variáveis. Por exemplo, a matriz, sφ , tem a seguinte interpretação: 

s
t

stx
φ

ε
=

∂
∂ + , isto é, o elemento da linha, i, e coluna, j, da matriz, sφ , identifica os 

efeitos do acréscimo de uma unidade no choque, jtε , da j-ésima variável do 

vetor, tx , no tempo t, sobre o valor da i-ésima variável no tempo (t+s), 

mantendo todos os outros choques constantes. Pode-se, então, dizer que uma 

função impulso resposta fornece a resposta da variável, i, a um impulso da 

variável j. Por isso, os elementos da matriz, ))(( sijs φφ , são as funções impulso-

resposta. Grafar as funções impulso-resposta, ou seja, grafar os coeficientes 

de, )(sijφ , contra s , é uma forma prática para representar visualmente o 

comportamento das variáveis do vetor, tx , em resposta aos vários choques do 

modelo. 

Uma das principais conclusões desse tipo de análise de resposta a 

impulso é que a ordem das variáveis não pode ser determinada através de 

métodos puramente estatísticos, mas tem de ser especificada pelos analistas 

por base em uma teoria específica. Portanto, baseando-se na teoria exposta 

nos capítulos 2 e 3 os exercícios realizados para análise dos vetores auto 

regressivos consideram a ordem das variáveis de acordo com o proposto na 

Figura 1, ou seja, risco-país, taxa de câmbio, taxa de juros e por fim dívida 
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pública. Cabe salientar, ainda, que todas as análises empíricas deste capítulo 

foi realizada com base na decomposição de Choleski36. 

6.3 Decomposição da Variância dos Erros de Previsão  

O modelo VAR permite decompor a variância do erro de previsão. O erro 

de previsão de um componente consiste em inovações de todos os outros 

componentes do sistema. A decomposição da variância do erro de previsão 

aloca qual proporção do movimento de uma série é devida a choques na 

própria série e qual proporção é devida a choques nas demais séries. Segundo 

Enders (1995), é comum em estudos empíricos que uma variável explique 

grande parte da variância do erro de previsão no curto prazo e pequena parte 

em prazos mais longos. 

Considere a equação (13) adiantada de n  períodos à frente: 

∑
∞

=
−++ +=

0
)14(

j
jntjntx εφµ  

Então para, tx , dois passos à frente e considerando I=0φ , tem-se: 

)15(...241321122 −−+++ +++++= ttttttx εφεφεφεφεµ  

A partir da equação (15) observa-se que os valores dos erros até o 

período t são conhecidos, porém, não há como saber os valores dos erros em 

períodos futuros. Tem-se que os valores esperados devem ser iguais à zero. 

Desta forma:  

...)()( 241321122 −−+++ +++++= tttttt ExE εφεφεφεφεµ  

)16(24132 −− +++= ttt εφεφεφµ  

                                                
36 Maiores detalhes veja Enders, W. Applied Econometric Time Series. 
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Assim o erro de previsão de, tx , dois passos a frente será: 

)17()( 11222 ++++ +=− tttt xEx εφε  

E, conseqüentemente, o erro de previsão de, tx , para n  passos a frente é 

calculado como: 

∑
−

=
−+++ =−

1

0
1 )18()(

n

t
nttntnt xEx εφ  

Representando a variância do erro de previsão para, ntx + , como, 2)(nxσ , 

tem-se: 

)19(]))([()( 22
nttnttx xExEn ++ −=σ  

A decomposição da variância do erro de previsão indica a proporção do 

movimento na seqüência de uma variável, devido ao seu próprio choque puro 

versus os choques puros de outras variáveis que compõem o modelo VAR. Na 

prática, o erro de previsão de uma variável é total ou quase totalmente 

explicado por seus próprios choques no curto prazo. Porém, no longo prazo os 

seus próprios choques explicam pouco de sua variância do erro de previsão. 

Em geral, quando a previsão n  períodos à frente aumenta, a participação 

dos choques puros sobre a variância dos erros de previsão das variáveis que 

compõem o VAR deve convergir. Enfim, a decomposição da variância e análise 

de resposta a impulsos dentro da estrutura VAR é amplamente discutida por 

Sims (1980 e 1986) e Bernanke (1986) em relação a outros instrumentos 

alternativos para análise de modelos macroeconômicos. As críticas principais 

de tais modelos são, muitas vezes, baseadas na falta de teoria econômica. 

Sims (1986), porém, deixa claro que, se as teorias não estão disponíveis para 
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especificar algumas das relações necessariamente integrantes do modelo, os 

instrumentos estatísticos devem ser suficientemente aplicados na avaliação do 

processo de geração de dados. 

6.4 Causalidade no sentido de Granger 

Granger (1969) definiu um conceito de causalidade que, em determinadas 

condições, é muito fácil de ser operacionalizado no contexto de modelos VAR. 

O argumento é que uma causa não pode vir depois de um efeito. Assim, se a 

variável, x , afetar a variável, y , a variável, x , deve ajudar a melhorar a 

previsão da variável y . Ou seja, busca-se saber se os coeficientes da variável, 

x , são estatisticamente significativos na previsão da variável y . 

A estrutura da causalidade de Granger considera se uma variável 

contemporânea e defasada deve ser incorporada, ou não, a uma equação. 

Uma vez definido o número de defasagens ótimo37, o passo seguinte é verificar 

a significância dos parâmetros que definem a causalidade. Seja o modelo: 

∑ ∑

∑ ∑

= =
−−

= =
−−

++=

++=

p

i

p

j
ytjtjitit

p

i

p

j
xtjtjitit

xdycy

ybxax

0 1

1 0

ε

ε
 

Segundo Enders (1995) para determinar se, ty , causa, tx , e se, tx , 

causa, ty , deve-se usar o teste F para testar as restrições com as seguintes 

hipóteses nulas: 0=jb  e njd j ,...,2,10 =∀∴= . Em um modelo com p 

defasagens, ty , não causa, tx , se e somente se todos os coeficientes, jb , são 

iguais a zero. Assim, se, ty , não fornece boa explicação para, tx , então, ty , 
                                                
37 Para este trabalho considerou-se o número ótimo de defasagens de acordo com o critério de 
Schwarz (SC), apresentado no capítulo 5. 
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não causa, tx , no sentido de Granger. Supõe-se, ainda, que os erros 

(perturbações) xtε  e ytε  não tenham correlação. A mesma interpretação 

anterior é válida para o teste na variável tx . 

Conforme Madalla (1999), que a falta de causalidade não 

necessariamente implica que um grupo de variáveis não tenha nenhuma 

relação de causa e efeito. Por isso, avaliação conjunta das variáveis com a 

função impulso-resposta e a decomposição da variância, a partir de uma teoria 

econômica explícita, é fundamental. 

6.5 Resultados Empíricos  

Para que estes testes sejam realizados torna-se indispensável o exame 

da estacionariedade das variáveis. No caso de não-estacionariedade, mas de 

mesma ordem de integração, verifica-se a presença de relações cointegrantes 

entre elas. Como já explicitado anteriormente, para inferir acerca da 

estacionariedade utiliza-se o teste aumentado de Dickey Fuller (ADF). Para 

examinar as possíveis relações cointegrantes entre as variáveis do modelo, 

adota-se o procedimento de Johansen, descrito no capítulo 5. 

Tabela 8: Teste Aumentado de Dickey-Fuller 
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Os resultados deste teste evidenciam que não se pode rejeitar a presença 

de raiz unitária para as quatro variáveis, isto é, as variáveis são não 

estacionárias, em nível. O resultado é ratificado também nas três possíveis 

formulações do teste. A partir disto, aplica-se o mesmo teste ADF na série em 

primeira diferença onde se comprova que as quatro variáveis do modelo 

analisado são estacionárias de ordem um, ou seja, tx ~Ι(1), conforme 

resultados apresentados na Tabela 8. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 9 e considerando a 

estatística do traço, nota-se a existência de duas relações cointegrantes a 5% e 

uma ao nível crítico de 1%. Já para a estatística do valor máximo evidencia-se 

a presença de uma relação cointegrante para ambos os níveis de 5 e 1 %. 

Tabela 9: Teste de Cointegração de Johansen 

 

 

 

 

 

Portanto, de posse dos resultados dos testes de raiz unitária onde se 

concluiu que todas as variáveis são estacionárias de ordem um e também com 

a ratificação da existência de relações cointegrantes entre as variáveis que 

compõem o mecanismo de contágio é possível realizar a análise do VAR 

incluindo as funções de impulso-resposta, decomposição da variância e 

causalidade de Granger. 
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6.5.1  Funções Impulso Resposta 

Através da função impulso resposta será possível avaliar a resposta de 

uma variável a um determinado choque na economia. Portanto, esta 

ferramenta nos possibilita analisar o mecanismo de contágio da dívida. Desta 

forma, a intenção aqui é analisar a trajetória das variáveis câmbio nominal, juro 

nominal e dívida pública quando da ocorrência de um choque na economia. 

Para o referido teste é utilizada como variável desencadeadora deste processo 

de contágio o risco país. Os gráficos com as funções impulso resposta, dado 

um choque inicial no risco país, estão descritos na Figura 3. 

Figura 3: Resposta das variáveis a um choque no Risco 
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Figura 3.a:
Resposta do Risco a um choque no Risco

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 3.b:
Resposta do Câmbio a um choque no Risco
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Figura 3.c:
Resposta dos Juros a um choque no Risco

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 3.d:
Resposta da DLSP a um choque no Risco

Elaboração própria com base nos resultados fornecidos pelo pacote econométrico EViews 4.1
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Conforme a Figura 3.a, um choque na economia captado pelo risco país 

tem efeito positivo sobre ela própria por pelo menos quatro períodos à frente, 

ou seja, o aumento da percepção do risco país pelos investidores é sustentável 

por si só no curtíssimo prazo indicando uma possível inércia nesta variável. 

Entretanto, a partir do quinto período a trajetória do risco é declinante, 

retrocedendo inclusive para um patamar inferior ao inicial. 

Diante deste fato de incerteza, é natural que os investidores busquem 

ativos mais seguros, no caso o dólar, para se protegerem de eventuais defaults 

da dívida. O movimento de aumento da demanda e escassez da oferta faz, 

portanto, com que haja desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, uma 

vez que os detentores de moeda estrangeira exigirão mais Reais (moeda 

supostamente sem proteção) para efetuarem suas trocas. Este comportamento 

é demonstrado na Figura 3.b, onde após choque no risco país o câmbio 

nominal responde com elevação em sua trajetória que perdura até o sexto 

período. A partir deste ponto inicia-se uma tendência declinante em sua 

trajetória, todavia, há de se notar que no final do período analisado o câmbio se 

mantêm em um patamar ligeiramente acima do inicial. 

Portanto, no instante da elevação do câmbio nominal e considerando o 

comportamento racional do mercado, os índices de preço que possuem em sua 

composição parcela significativa de mercadorias que são afetadas pela 

variação cambial tendem a aumentar. Por outro lado, considerando que o Brasil 

adota como âncora nominal de sua economia o regime de metas para inflação 

e que, o Banco Central enquanto entidade gestora da política monetária no 

país tem por obrigação zelar pela estabilidade econômica, o instrumento 
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disponível para alcançar tal fim é o aumento na taxa de juros básica da 

economia (Meta Selic). 

Com esta resposta ao mercado o Banco Central tenta controlar o 

desencadeamento do processo inflacionário. Logo, se a atitude for considerada 

pelos analistas como crível isto deve fazer com que as expectativas sofram 

arrefecimento e a inflação consiga ser controlada.  

No entanto, caso a aceitação do mercado diante da resposta do Banco 

Central não seja positiva, isto é, caso as expectativas não sejam afetadas pelo 

aumento da taxa de juros, este processo torna-se vicioso, pois os detentores 

de títulos irão exigir prêmios maiores para continuarem com seu 

�carregamento�, o que por sua vez leva a novo aumento da taxa de câmbio e o 

Banco Central tem novamente que elevar a taxa de juros até um patamar que 

consiga fazer com que estas expectativas desfavoráveis sejam refeitas e o 

ciclo seja encerrado. 

Este cenário é facilmente observado pelas funções impulso-resposta 

apresentadas na Figura 3.a, 3.b e 3.c. Note que após o choque no risco país, o 

câmbio nominal é afetado no mesmo instante. Entretanto, a taxa de juros só é 

afetada cerca de dois a três períodos à frente (figura 3.c), o que é de se 

esperar uma vez que os índices de inflação vão sendo contaminados ao longo 

do tempo. Todavia, o choque sofrido pelo câmbio aliado ao aumento dos juros 

e à permanência da incerteza em relação ao cumprimento de contratos faz com 

que a dívida sofra um desvio para cima em sua trajetória. Perceba que a taxa 

de juros permanece em patamar elevado até que todas as expectativas em 

relação ao aumento da inflação sejam dissipadas e, só a partir do momento em 

que estas realmente são desfeitas o Banco Central inicia um gradativo 
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processo de queda na taxa de juros. Desse modo, está desencadeado o 

processo de contágio da dívida pública via choque na economia.  

Pela Figura 3.d pode-se notar que, após o terceiro período, a trajetória da 

dívida é declinante, ou seja, conclui-se que entre o período analisado, para um 

choque na variável risco país, a atitude do Banco Central consegue reverter as 

expectativas dos agentes em relação às incertezas que permeiam o 

cumprimento de contratos.  

6.5.2   Decomposição da Variância do Erro de Previsão 

Através da decomposição da variância é possível mensurar qual o 

impacto de cada variável na dívida e em qual período isto ocorre. Observa-se 

de acordo com a Tabela 10 que a variação da dívida no primeiro período é 

impactada em cerca de 15% pelo risco país, 9% pelo câmbio, 1% pelos juros e 

75% por ela mesma.  

Tabela 10: Decomposição da Variância da Dívida 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que, com o decorrer dos períodos, o risco país permanece com 

uma influência muito significativa atingindo seu máximo no quinto período. Já o 

câmbio vai regredindo gradativamente até atingir aproximadamente 4% no 
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décimo período. Por sua vez, os juros têm uma trajetória ascendente ao longo 

do período, atingindo no décimo período 6,59%.  

O fato do peso da taxa de juros ser inversamente proporcional em relação 

ao câmbio é creditado a percepção de que a política monetária, via aumento da 

taxa de juros, somente influencia as condições de solvência e de 

sustentabilidade no longo prazo, enquanto que elevações bruscas na taxa de 

câmbio nominal potencializam os efeitos do endividamento, fazendo com que 

avaliações de risco sejam muito mais suscetíveis a este tipo de choque do que 

a choques na taxa de juros nominal. Já a própria dívida se explica mais nos 

períodos iniciais e menos nos períodos futuros, o que indica que seu montante 

é um forte catalisador de sua credibilidade. 

6.5.3  Causalidade no Sentido de Granger 

Realiza-se agora um teste de causalidade no sentido de Granger que, 

como já discutido anteriormente, verifica se há indícios de precedência 

temporal de uma variável com relação à outra, ou seja, se há informações 

passadas relevantes de uma variável que são significativas para a 

determinação da outra variável que se está testando ser �causada� pela 

primeira. Não diz respeito, portanto, à causalidade efetiva, relacionada a 

causas e efeitos. 

A Tabela 11 traz as estatísticas referentes ao teste de Granger das 

variáveis analisadas. O número de defasagens foi determinado de acordo com 

o critério de Schwarz (SC). Destaca-se, ainda, que de acordo com a não 

estacionariedade das séries em nível, conforme já abordado, o teste foi 

realizado em primeira diferença para todas as variáveis. A intenção com este 
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teste é poder, mais uma vez, ratificar o efeito do contágio da dívida, dado um 

choque na economia. 

Tabela 11: Causalidade no Sentido de Granger 

 

 

 

 

 

 

Analisando os resultados do teste é possível afirmar que o mecanismo de 

contágio da dívida, já descrito neste trabalho, é em parte coerente com os 

resultados estatísticos aqui obtidos considerando um nível de significância de 

5%. Observa-se que na primeira relação de causalidade tanto o risco país 

causa o câmbio quanto o inverso também é verdade. Este resultado já era de 

se esperar, uma vez que as duas variáveis captam os efeitos dos choques 

instantaneamente, além de possuírem comportamento muito semelhante, 

principalmente quando da ocorrência de choques. Desta forma, este resultado 

parece indicar o início do processo do contágio da dívida, pelo menos com 

relação a estas duas variáveis. 

Já na segunda relação de causalidade, não se pode rejeitar a hipótese de 

que os juros não causam o câmbio, entretanto, rejeita-se a hipótese de que o 

câmbio não causa os juros ambos no sentido de Granger. Portanto, um 

aumento no câmbio tende a causar um aumento nos juros.  
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Entretanto, os resultados obtidos na terceira relação não condizem com o 

proposto no mecanismo de contágio. Segundo este teste, não se pode rejeitar 

a hipótese de que os juros não causam a DLSP no sentido de Granger e ainda 

aceita-se a hipótese de que a DLSP causa os juros. Uma possível explicação 

para a ocorrência deste resultado é que os juros só afetam a DLSP no longo 

prazo, enquanto que no curto prazo o câmbio é o maior responsável por um 

impacto direto na DLSP. Além disso, considerando que o mecanismo de 

contágio supõe que os agentes observam o mercado de acordo com a teoria 

das expectativas racionais, e que o teste de causalidade de Granger não capta 

influências futuras no tempo presente, já era de se esperar que o resultado 

obtido não fosse satisfatório neste sentido38. 

A relação seguinte informa que a dívida causa o risco no sentido de 

Granger. Este resultado ratifica a hipótese do processo ser retro-alimentador 

uma vez que maiores percentuais de dívida implicam maiores riscos países. 

Por outro lado, como era de esperar, o risco país não causa a dívida no sentido 

de Granger. Este resultado é um indício da ratificação do mecanismo de 

contágio da dívida além de corroborar alguns dos trabalhos teóricos citados 

nesta pesquisa como Garcia e Didier (2002) que argumentam que o risco país 

é um reflexo da situação econômico-financeira do país. 

De acordo com a última relação, observa-se que o risco não causa os 

juros, mas, no entanto, o efeito contrário é verdadeiro, ou seja, os juros causam 

o risco no sentido de Granger. Este resultado confirma o indício de que a taxa 

de juros nominal da economia tem um impacto positivo sobre o risco país. Além 

                                                
38 Maiores detalhes sobre a utilização deste teste sob a ótica de expectativas racionais ver 
Hamilton (1994) e Hansen e Sargent (1981). 
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disso, está de acordo com Toledo (2002) que afirma que o risco país é alto 

porque os juros são altos.  

Como corolário dos resultados apresentados pelos três testes (função 

impulso-resposta, decomposição da variância e causalidade de Granger), 

conclui-se que, com a exceção da causalidade de Granger no que diz respeito 

ao movimento entre juros e dívida, as evidências parecem confirmar o 

mecanismo de contágio da dívida para o Brasil, fato este que vai ao encontro 

das diversas suposições mencionadas no capítulo três deste trabalho. 
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7.  DINÂMICA DA DÍVIDA  

Com base nas análises econométricas já discutidas nos dois capítulos 

anteriores, é necessário também que se faça uma análise dinâmica do 

comportamento da dívida, principalmente, considerando a ótica das 

expectativas de mercado em relação ao comportamento futuro desta variável. 

Análise esta que não se faz possível quando com instrumentos até aqui 

apresentados. Portanto, este capítulo traz uma outra visão, sem a presença de 

métodos econométricos, sobre a trajetória futura da dívida e como os agentes 

utilizam a variável expectativa para realizar projeções. 

Desta forma, a discussão acerca da dinâmica da dívida se torna 

extremamente importante, principalmente para países como o Brasil onde 

devido à alta volatilidade de seus indicadores macroeconômicos o 

questionamento sobre sua sustentabilidade é sempre motivo para dúvidas. A 

posição da dívida de um governo é considerada sustentável se satisfizer o 

valor presente da restrição orçamentária sem uma correção maior no futuro, a 

qual poderia não ser factível ou indesejável, por razões econômicas ou 

políticas39. Para tanto, um modelo dinâmico da dívida pode ser assim 

especificado por meio de uma equação de diferença finita como segue: 

)20()1( 1 tttt SDrD −+= −  

onde tD  é o estoque da dívida; )1( tr+  é o serviço da dívida, ou seja, é a taxa 

de juros que remunera o estoque da dívida e, tS  é o superávit primário no 

                                                
39 Ver FMI (2002) �Assessing Sustainability�. 
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período t. Normalizando a equação (20) pelo PIB, após algumas manipulações 

algébricas, tem-se que: 

)21(
)1(
)1(

1 tt
t

t
t sd

g
r

d −
+
+

= −  

onde, 
t
t

t Y
D

d = , é a dívida como proporção do PIB no período t, 1−td  

corresponde ao estoque da dívida no período anterior, também como 

proporção do PIB, tg  é a taxa de crescimento do PIB no período t e, 
t
t

t Y
S

s = , 

equivale ao superávit primário em relação ao PIB.  

Supondo que as taxas de juros e de crescimento do PIB sejam 

constantes, ou seja, rrt =  e tggt ∀∴= , pode-se escrever a equação (21) da 

seguinte maneira: 

)22(1 tttt sdad −= −   

em que ta
g
r

at ∀=
+
+

= ,
1
1

. 

Para resolver esta equação em diferença pode-se utilizar a solução 

backward looking ou forward looking. Entretanto, cabe salientar que a partir de 

1999 o Banco Central iniciou uma pesquisa junto às instituições financeiras, 

corretoras e consultorias coletando diariamente dados sobre as principais 

variáveis macroeconômicas da economia brasileira. Esta pesquisa fornece as 

expectativas do mercado em relação à trajetória das variáveis pesquisadas. 

Assim sendo, a expectativa do mercado se tornou fator primordial do atual 

sistema de metas para inflação que fora implementado também em 1999. 

Portanto, desde 1999, as principais tomadas de decisão efetuadas pelo Banco 
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Central levam em consideração as expectativas dos agentes em relação à 

trajetória futura destas variáveis. Além disso, o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) informa ao mercado no ano t a meta de inflação para o período t+2, e 

ratifica e/ou retifica a meta para o período t+1, o que pode ou não afetar as 

expectativas dos agentes. 

Neste caso, a solução forward looking parece ser a mais indicada. No 

entanto, para chegar a esta solução é necessário, inicialmente, encontrar a 

solução backward looking. Para isso realizam-se sucessivas iterações para 

períodos anteriores a t na equação (22). Assim sendo, obtém-se o seguinte 

sistema: 

ntntnt

ttt

ttt

sadd

sadd
sadd

−+−−

−−−

−−−

−=

−=
−=

)1(

232
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M
 

Substituindo 2−td  na primeira equação, 3−td  na segunda e assim 

sucessivamente encontra-se: 

∑
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Fazendo tn = , tem-se: 
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i
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Supondo que issi ∀∴= , a solução backward looking de (22) é dada pela 

expressão (24): 
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)24(
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Para obter a solução forward looking, itera-se para períodos posteriores a 

t a equação (22) obtendo assim o sistema a seguir:  
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Assim, por substituições sucessivas chega-se a seguinte expressão: 
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Suponha-se agora que jss j ∀∴= ,  e que nts += . Fazendo uso da 

solução backward looking (23) e ∞→s , tem-se que: 
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Resolvendo as somas infinitas da expressão anterior para 
g
ra

+
+=

1
1 , 

obtém-se a solução final forward looking como a que se segue: 
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Note que nesta solução as expectativas são formadas olhando para o 

futuro. Neste sentido, elas são formadas diferentemente da solução backward 
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looking. Nesta última, as expectativas futuras são realizadas com base nos 

valores observados das variáveis no passado. 

Assim, considerando tanto a solução backward looking quanto forward 

looking é possível realizar um exercício comparativo para a trajetória da dívida 

por meio de uma análise ex-post e inferir qual das soluções mais se aproxima 

da trajetória da dívida observada. Para a solução backward looking com um 

passo atrás as expectativas foram os valores observados das variáveis no 

período anterior. Para dois passos atrás as expectativas foram à média dos 

dois períodos anteriores e para três passos atrás à média dos três períodos 

passados. Na solução forward looking as expectativas um passo à frente foram 

à média das expectativas do mercado para o ano seguinte. Para dois passos à 

frente foram à média das expectativas dos dois anos seguintes. E para três 

passos à frente foram à média dos três anos posteriores40.  

No entanto, antes de fazer este exercício comparativo, é necessária que a 

equação (25) sofra uma adaptação, ou seja, é sabido que a composição da 

dívida brasileira é estruturada principalmente com títulos vinculados a taxa de 

juros, câmbio e índices de preço, conforme apresentado na Tabela 1. Assim, o 

valor da dívida no período inicial, 0d , tem que ser atualizado por um índice de 

correção, IC , que engloba as três atualizações supracitadas. Desta maneira, o 

índice de correção para o período t , tIC , é calculado para a solução backward 

looking, 
tblIC , e forward looking, 

tflIC , respectivamente. E considerando que a 

                                                
40 Os valores utilizados para o cálculo da solução forward looking, correspondem à pesquisa de 
expectativa do mercado divulgada no dia dois de setembro de 2005 pelo Banco Central. 
Salienta-se que o valor utilizado representa uma média das expectativas o que portanto deve ser 
analisado com certa cautela. 
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dívida líquida do setor público é a soma da por dívida interna líquida, DI , e 

dívida externa líquida, DE , tem-se que: 

( ) ( )
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onde itit βα  correspondem aos indexadores da dívida interna ponderados por 

seus respectivos fatores de correção, ou seja: 

( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]( )ttttttt

n

i
itit DIipcapreçoindjrjuroscrcâmbio %.%%%

1

++∆=∑
=

βα  

em que os valores indicados no tempo t , equivalem respectivamente ao 

percentual da dívida indexada ao câmbio tcâmbio% ; variação do câmbio real 

tcr∆ ; somatório dos percentuais da dívida indexados a juros tanto pós-fixados 

quanto pré-fixados e, ainda, aos vinculados a taxa de referência (TR) tjuros% ; 

juros reais tjr ; percentual indexado a índice de preço tpreçoind.%  e, tipca  

corresponde ao valor acumulado em doze meses do IPCA41.  

Por sua vez, itδ  equivale à remuneração da dívida externa líquida, que 

por hipótese será mantida constante em 11% ao ano para todo o período 

analisado. Este valor é estipulado em Carneiro e Sinigaglia (2005), como sendo 

equivalente ao cupom do principal título da dívida externa brasileira42. 

                                                
41 Tanto o câmbio real quanto o juro real estão deflacionados pelo IPCA acumulado em doze 
meses. 
42 Este percentual atualmente equivale ao Global 40 que passou a ocupar o lugar de principal 
título da dívida externa brasileira após a troca de C-Bonds efetuadas em julho de 2005, 
conforme nota de rodapé 16. 
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No cálculo de IC  o período t  corresponde ao respectivo ano de 0d . 

Assim, podemos expressar o novo valor do estoque da dívida da seguinte 

forma: ( )tICdd 0
*
0 = . 

Portanto, a equação (25) pode, agora, ser expressa da seguinte maneira: 
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Logo os valores utilizados para esta simulação estão na Tabela 12: 

Tabela 12: Valores calculados para soluções Backward e Forward da 

dívida  

 

 

 

 

 

 

Assim, diante destes cálculos é possível desenhar as trajetórias num 

gráfico que compara os valores calculados pela solução backward looking e os 

valores observados da relação dívida/PIB, levando em consideração as 

expectativas um passo, dois passos e três passos atrás. Estas trajetórias são 

mostradas no Gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5: Solução Backward Looking da dívida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesma análise comparativa é feita no Gráfico 6, para a solução forward 

looking, mas com as expectativas um passo, dois passos e três passos a 

frente. 

Gráfico 6: Solução Forward Looking da dívida  
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Observa-se que as trajetórias da solução forward looking se assemelham 

mais aos valores observados do que as da solução backward looking. De fato, 

as tendências destas trajetórias e suas mudanças acompanham a dos dados 

observados da dívida, principalmente, a de um e dois passos à frente. Desta 

forma, os resultados parecem indicar que as expectativas dos agentes são de 

fato formadas olhando mais para o futuro do que para o passado. 

Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é a análise 

sobre a solvência do país. Assim sendo, partindo de uma condição inicial de 

solvência, onde o valor presente descontado do superávit primário, tS , deve 

ser maior ou igual ao estoque da dívida, 1−tD , acrescido dos juros, tr , tem-se 

que: 
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Dividindo a equação (26) pelo PIB do período anterior, 1−tY , tem-se: 
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Dividindo o numerador e denominador da fração do lado esquerdo da 

expressão (27) por itY +  e, supondo que, 1
1 )1( +

−+ += i
tit gYY , onde g  é a taxa de 

crescimento do PIB, a expressão (27) passa a ser escrita como:  
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Supondo que a taxa de juros tr  e a proporção do superávit primário ts  

sejam constantes, ou seja, rrt =  e sst =  para todo t , a expressão (28) pode 

finalmente ser escrita na forma: 

)29()1()1(
1−+≥

−
+

tdr
gr
gs  

Substituindo a solução (25) para 1−t  em (29), tem-se que a condição de 

solvência é dada por: 









+
−≥

r
grds

10 (30) 

Portanto, a partir da equação (30) pode-se calcular um índice de solvência 

para o Brasil. Este cálculo é realizado para três períodos com as seguintes 

características distintas:  

i) 1995-98: período pós Plano-Real onde não se observou a 

realização de superávits primários.  

ii) 1999-04: início do estabelecimento e cumprimento de metas para o 

superávit primário. No entanto, este período também é marcado 

por turbulências no ambiente externo bem como no interno. Como 

corolário destes fatos nota-se uma �explosão� em sua relação 

DLSP/PIB; 

iii) 2005-09: Para este período os dados foram extraídos do Banco 

Central através do sistema de expectativas de mercado, e as 

principais premissas que norteiam este cenário estão descritas 

mais adiante. 



 

 

85

Nota-se que para cada período o valor da dívida no período inicial, 0d , 

corresponde ao valor inicial do período em análise. Para as variáveis juro real, 

r , crescimento do PIB, g , e superávit primário, s , utilizou-se a média 

geométrica do intervalo dos anos em questão conforme valores da Tabela 13. 

Tabela 13: Índice de Solvência para o Brasil 

 

 

Pela Tabela 13, nota-se que no período 1995-98 o Brasil se mostrou um 

país insolvente. Por outro lado, a partir 1999 até 2004, quando o país adotou 

uma política fiscal austera com a realização de �mega� superávits primários e 

em 2000, com a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu indicador 

demonstra que o Brasil tornou-se solvente. A partir desse período o Brasil 

continuou a se mostrar solvente. Mais ainda, de acordo com os valores médios 

esperados pelo mercado para as variáveis da Tabela 13 até 2009, o Brasil 

tende a se manter solvente. 

Estes mesmos resultados são também ratificados quando se utiliza o 

indicador de solvência de Blanchard (1990), definido no capítulo 3, conforme 

mostra os valores da Tabela 14. 

Tabela 14: Indicador de Solvência da dívida de Blanchard 

 

 

Este resultado destaca, assim, a importância do país realizar sucessivos 

superávits primários. Goldfajn (2002) afirma que se o Brasil tivesse produzido 
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superávits primários da ordem de 3,5% do PIB entre 1995 e 1999 a dívida teria 

mostrado trajetória declinante, alcançando 27,8% do PIB em 2002.  

Destarte, os resultados apresentados até aqui permitem, ainda, que se 

façam algumas simulações para a economia brasileira. Por exemplo, 

considerando a solução forward looking (25) é possível fazer um exercício de 

previsão de quantos anos seriam necessários, mantidos constantes os valores 

para as outras variáveis, para que o país zerasse sua dívida. Assim, fazendo, 

0=td , na equação (25) e resolvendo para, Tt = , obtém-se: 
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Deste modo, a partir dos valores da Tabela 13 para o período 2005-09, o 

Brasil seria capaz de extinguir sua dívida, a partir de 2005, em 

aproximadamente 18 anos mantida a atual estrutura de sua dívida. No caso de 

um crescimento sustentável de 6% do PIB esse tempo se reduziria para 14 

anos. Se por outro lado, o objetivo fosse alcançar um patamar de dívida 

aceitável na ordem de 30% do PIB, este tempo levaria 9 anos.  

Por último, elabora-se uma simulação para a trajetória da dívida utilizando 

a solução forward looking (25�) e realiza-se uma análise ex-ante, comparando 

esta trajetória com as expectativas esperadas pelo mercado. Estas 

expectativas são calculadas pelo Banco Central com base nas informações do 

setor público e privado.  

Para esta simulação leva-se em consideração a pesquisa do Banco 

Central a partir de 2005 até o ano de 2009 mantendo as seguintes hipóteses: 
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(i) manutenção da atual política econômica; 

(ii) convergência da inflação para o centro da meta; 

(iii) depreciação real do câmbio de maneira gradativa; 

(iv) redução dos juros reais da economia,  

(v) continuidade na austeridade da política fiscal; 

(vi) ausência de choques na economia. 

Desta forma, a Tabela 15 apresenta os principais indicadores para este 

cenário básico: 

Tabela 15: Indicadores do cenário básico 
 

 

As trajetórias do Gráfico 7 apresentam a comparação entre as 

expectativas do mercado para a dívida e os resultados obtidos por meio da 

solução forward looking (25�). 

Gráfico 7: Comparativo das trajetórias da dívida ex ante e solução forward 
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Observando as trajetórias do Gráfico 7 conclui-se que a solução forward 

looking apresenta trajetória declinante semelhante à projetada pelo mercado43. 

Apesar disto, nota-se certa diferença entre os valores previstos pela solução 

forward looking e os valores projetados pelo mercado. Um fator que pode estar 

contribuindo para esta diferença é a não contabilização pelo modelo de 

possíveis reconhecimentos de novos esqueletos pelo Governo. Além disso, há 

de se ressaltar que os valores representados pela curva �expectativa de 

mercado� é a mediana de uma gama de instituições, onde não se pode inferir 

sobre a validade do método utilizado para calcular a relação DLSP/PIB. 

Cabe ressaltar que os resultados apresentados por Goldfanj (2002) no 

que diz respeito à trajetória futura da relação DLSP/PIB ratificam a simulação 

apresentada no Gráfico 7. 

A partir destas conclusões, observa-se a importância de se manter a 

austeridade da política fiscal, ou seja, a continuidade do governo em manter 

superávits primários em patamares elevados para garantir a solvência do país 

e conseguir no médio e longo prazo diminuir substancialmente sua dívida.  

Há de se salientar que o superávit primário é condição necessária, mas 

não suficiente para o crescimento sustentado do país. Outras medidas, fora do 

âmbito fiscal, devem ser implementadas para que o país possa crescer de 

forma continuada conforme versa a moderna teoria do crescimento 

econômico44.  

                                                
43 Os percentuais dos indexadores da dívida para o futuro foram mantidos iguais aos observados 
em 2005, conforme Tabela 1, bem como o percentual de dívida interna e externa. 
44 Para maiores detalhes veja Rodrik (2003) e Easterly (2004). 
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8. CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou analisar diferentes formas de se observar o 

comportamento da dívida pública brasileira. Na primeira análise foi construído 

um modelo teórico econométrico para tentar compreender quais variáveis 

explicam a DLSP.  

A estimação dos parâmetros do modelo mostrou que as variáveis juro 

real, taxa de câmbio real, risco país e superávit primário explicam grande parte 

da variação da dívida brasileira como proporção do PIB. Dentre estas variáveis, 

o superávit primário é a variável que mais contribui para a diminuição da dívida. 

Este resultado reforça a idéia de que o país precisa manter a atual política de 

superávits primários para o combate da dívida. 

O segundo componente de importância na explicação da dívida foi a taxa 

de câmbio real. Quanto maiores forem as desvalorizações cambiais maior a 

dívida. Neste sentido, políticas que desindexem parcela significativa da dívida 

ao câmbio deveriam ser implementadas, pois assim a dívida estaria menos 

sensível a choques cambiais.  

O juro real também se mostrou representativo no impacto à dívida. 

Entretanto, com intuito de evitar aumentos abruptos na relação DLSP/PIB em 

épocas de crise deve-se zelar por uma maior participação de títulos pré-fixados 

e uma menor de pós-fixados. Já o risco-país, foi a variável que se apresentou 

com menor influência na dívida, o que parece indicar que seu efeito ocorre 

mais de forma indireta, via contágio das variáveis câmbio e juro, do que direta. 

Na segunda análise desenvolveu-se um modelo VAR para explicar como 

a dívida pública pode ser contaminada por um choque na economia, captado 
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preliminarmente pelo risco-país. Segundo, os resultados obtidos por meio das 

funções impulso-resposta, decomposição da variância e causalidade de 

Granger, após o contágio do risco, o câmbio nominal é afetado 

instantaneamente, ocorrendo assim uma desvalorização cambial. O Banco 

Central, entretanto, para evitar que os índices de preços sejam contaminados e 

conseqüentemente a meta de inflação não seja alcançada, eleva a taxa básica 

de juros, o que por fim enseja em um aumento da dívida pública. Assim sendo, 

esta análise parece indicar que este mecanismo de contágio da dívida pública 

realmente ocorre na economia brasileira. 

Por último desenvolveu-se um modelo de dinâmica da dívida a partir de 

uma equação de diferença finita, onde se obteve soluções backward looking e 

forward looking. No entanto, considerando que na economia brasileira tanto os 

agentes quanto o Banco Central tomam suas decisões em funções das 

expectativas futuras, o modelo foi desenvolvido para a solução forward looking. 

A partir disto, encontrou-se uma condição de solvência para a economia 

brasileira, onde se verificou que o Brasil se mostrou insolvente no período de 

1995-98 e solvente de 99-04, e ainda, com base nas expectativas de mercado 

tende a ser manter na mesma posição até 2009. Além disso, foi possível 

realizar um exercício onde seriam necessários 18 anos para o Brasil extinguir 

toda sua dívida. Ademais, observou-se uma simulação em que a dívida pública 

brasileira se apresenta declinante até 2008. 

Ao longo deste trabalho ficou evidenciado que a relação DLSP/PIB no 

Brasil é uma variável a qual o governo possui total ingerência para mantê-la em 

trajetória equilibrada sem que haja desconfiança dos investidores quanto a sua 

solvência independente de fatores exógenos sejam estes de caráter interno ou 
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externo. Para tanto se faz necessária à manutenção da atual política fiscal a 

qual zela por um permanente melhoramento no perfil da dívida de forma a 

minimizar eventuais choques na economia, bem como um alongamento nos 

vencimentos dos títulos públicos e, ainda, a ininterrupta obtenção de superávits 

primários em patamares adequados com o estoque de dívida do país. Este 

conjunto de medidas é condição sine qua non para que a política monetária 

possa atuar no controle inflacionário e que o crescimento sustentado do país 

seja alcançado. 
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