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I – Introdução  
 
É fato conhecido em economia que valorizações da taxa real de câmbio e/ou redução 
de impostos indiretos aumentam os salários reais e o emprego3. A mesma sensação 
positiva de maior poder aquisitivo ocorre quando da elevação dos preços dos bens e 
serviços exportados, relativamente àqueles dos bens e serviços importados (termos de 
troca). Além de aumento dos níveis de consumo, tais fatos costumam implicar redução 
dos níveis de pobreza e migração positiva entre classes econômicas.  
 
Um problema sério ocorre quando a valorização do câmbio real, a redução de 
impostos indiretos, e/ou a melhora dos termos de troca ocorrem forte e 
simultaneamente e não são manuteníveis no longo prazo. Neste caso, materializa-se 
mais cedo ou mais tarde a necessidade de reversão de cenários e expectativas. Ao 
aumento inicial da sensação de maior poder aquisitivo e emprego contrapõe-se em 
seguida o sentimento exatamente oposto.  
 
Esta “montanha russa” de renda e emprego provoca uma forte queda de bem estar da 
população. Trata-se de um custo bem conhecido na literatura econômica, o custo de 
bem estar associado ao ciclo econômico. Padrões de consumo e investimento 
planejado decididos no passado subitamente se mostram incompatíveis com as 
trajetórias de renda e emprego.  

                                                           
1 Artigo preparado para a Carta Mensal do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) quando de palestra ministrada no referido Conselho em 02/08/2016. O autor agradece pelos 
comentários recebidos quando da apresentação do artigo. Os erros porventura existente são de 
responsabilidade exclusiva do autor. 
 
2 Professor da FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças.  
 
3 Para uma dedução formal, tome um índice de preços ao consumidor Q dado por Q= (1+t)(EP*)aP(1-a), 
onde E é preço da divisa externa de referência; P* o índice de preços externo; t os impostos indiretos 
incidentes sobre os bens de consumo externo e aquele produzido internamente; e a, 0<a<1, a 
participação do gasto com bens transacionáveis com o exterior no gasto total do consumidor. A oferta 
de trabalho se supõe estritamente crescente e dada por NS=g1(W/Q), W representando o salário 
nominal. A demanda de trabalho depende da produtividade marginal na produção o bem de consumo e 
se expressa por W/P=g2(ND), g2 função estritamente decrescente de ND em função da lei dos retornos 
marginais decrescentes na produção. Faça Z =EP*/P denotar o câmbio real. Use esta expressão e aquela 
relativa ao índice de preços ao consumidor para concluir que a demanda por mão de obra pode se 
exprimir por W/Q= g2(ND)/(1+t)Za. Em equilíbrio no mercado de trabalho, ND =NS=:N Use este fato e o 
teorema da função implícita aplicado à superfície g2

-1 [(W/Q)(1+t)Za]- g1(W/Q)=0, onde  g2
-1(.) denota a 

função inversa de g2, para concluir que ∂(W/Q)/∂Z < 0 e ∂(W/Q)/∂t < 0. Ou seja, o salário real de 
equilíbrio se eleva quando o câmbio real se valoriza (reduzindo Z) e também quando os impostos 
indiretos são reduzidos (reduzindo t). Da mesma forma, obtém-se ∂N/∂Z < 0 e ∂N/∂t < 0. Ou seja, o 
emprego de equilíbrio também se eleva quando o câmbio real se valoriza e quando os impostos 
indiretos são reduzidos Para maiores detalhes, veja Simonsen e Cysne, 2007, 3ª Edição, seção 5.3.  
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O Brasil conheceu bem o custo de bem estar da inflação, que conseguiu combater com 
razoável sucesso. Mas defronta-se agora com um custo diferente, aquele associado 
aos altos e baixos da renda e do emprego. Claro que cabe a governos tentar reduzir 
este tipo de custo. Muitas vezes, entretanto, o tecnicamente aconselhável pode não 
coincidir com o politicamente preferido.  
 
Apresentamos neste artigo alguns dados que mostram que o Brasil passou por um 
longo período captação de poupanças externas, o que em geral caracteriza valorização 
cambial. E também de melhora dos termos de troca entre 2005 e 2014, relativamente 
àqueles de 1998-2004. Sabe-se também que houve até o início de 2015 uma série de 
reduções de impostos indiretos com o objetivo de fomentar o emprego e a renda em 
alguns setores de produção. Ou seja, caracterizou-se exatamente em suas três 
vertentes o movimento que, como mostramos anteriormente, tende a elevar o poder 
aquisitivo e o emprego de curto prazo.  
 
A contrapartida da fase de maior euforia passou a ser percebida desde meados de 
2015. Esta se materializou através de forte recessão, queda de emprego e queda de 
renda. O mau humor que hoje em dia se percebe da parte de consumidores e 
empresários reflete implicitamente, em parte, o custo de bem estar do ciclo 
econômico ao qual nos referimos aqui.  
  
As estatísticas de pobreza medidas por poder aquisitivo caíram durante algum tempo. 
Mas, ao menos em parte, não foram acompanhadas por queda efetiva de pobreza do 
mesmo montante. Isto porque, como se observa agora, o horizonte de vida dos 
indivíduos costuma superar o horizonte no qual o recurso contínuo à poupança 
externa, redução de impostos indiretos e ganhos de termos de troca consegue se 
manter. Dito de outra forma, o valor atual dos ganhos de poder aquisitivo tende a se 
mostrar bem menor do que aquele extrapolado apenas a partir estatísticas associadas 
à fase positiva do ciclo econômico.  
 
O mesmo pode se colocar no que diz respeito às migrações positivas entre classes 
econômicas divulgadas antes de 2015. Ao menos em parte, elas decorriam de apelo a 
poupanças externas, melhora passageira dos termos de troca e redução temporária de 
impostos indiretos.  
 
Com o objetivo de ilustrar tais pontos de forma a mais didática possível, iniciamos a 
próxima seção com a apresentação com um exemplo simplificado de elevação artificial 
e temporária de consumo com base na captação de poupanças externas. Em termos 
do arrazoado acima se trata, na prática, do caso de valorização cambial implicando 
elevação de consumo. Quedas de impostos indiretos ou melhora dos termos de troca 
não são abordados no exemplo. Mas poderiam igualmente ser explicados com base 
em pequenas modificações do mesmo.  
 
II – Ilusão de Riqueza: O Caso do Indivíduo Ocioso e Míope 
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Considere o seguinte. Um indivíduo é o único habitante de uma ilha A e não trabalha. 
A produção da ilha é oriunda de uma única árvore, que por hipótese dura para sempre. 
A árvore dá ao indivíduo um fruto por ano, que cai em suas mãos sem necessidade de 
trabalho. O indivíduo usa este fruto para comer e sobreviver durante o ano. Em 
unidades de fruto, seu PIB (Produto Interno Bruto) anual é igual ao seu consumo, que 
é igual a 1. O investimento, as importações e exportações são todos iguais a zero.  
 
São considerados pobres no arquipélago ao qual pertence a ilha A todos os indivíduos 
com consumo inferior a dois frutos por ano. Por outro lado, são considerados ricos os 
indivíduos que consomem 3 ou mais frutos por ano. Desta forma, a ilha A é 
considerada muito pobre porque seu único cidadão é muito pobre. De fato, ele 
consome metade do limite da linha de pobreza.  
 
Um dia o indivíduo acorda e percebe que indivíduos habitantes das ilhas adjacentes 
aceitam trocar frutos no presente por promessas de pagamentos a serem pagas no 
futuro. Ele gosta da ideia. Como o único bem de algum valor que ele tem é a sua 
árvore, aceita fazer um empenho da mesma junto a habitantes das ilhas próximas 
como garantia pelos seus empréstimos. Através da promessa de pagar seus débitos no 
futuro, ele passa a importar três frutos e a consumir quatro frutos por ano.  
 
Subitamente, a ilha A e seu único indivíduo, que agora consome um fruto acima da 
linha de riqueza, passam da classificação de muito pobres à classificação de muito 
ricos. Na nova situação, entretanto, seu PIB continua igual a 1 e sua produtividade 
como trabalhador continua igual a zero. Nada mudou em termos de produção. De fato, 
sem depender do seu trabalho, sua única árvore continua dando um único fruto. A 
diferença é que agora suas importações são iguais a três, o que lhe permite um 
consumo igual a 4 vezes aquele que tinha antes. Um aumento de consumo de 300%. 
Investimento e exportações continuam iguais a zero.  
 
Na verdade ele continua tão pobre quanto antes. Apenas tem a ilusão passageira de 
estar mais rico, em função do seu recurso contínuo à poupança (de três frutos por ano) 
de residentes em outras ilhas. Do mesmo valor é o seu déficit anual na conta corrente 
do balanço de pagamentos, que corresponde ao seu excesso de importações (3 frutos) 
sobre exportações (nenhum fruto). 
  
Durante o período da bonança artificial, ele fica feliz e passa a ter uma alta avaliação 
de si mesmo. Acha-se muito hábil. Se fosse político, seria facilmente eleito pelo único 
habitante da ilha, que é ele mesmo.  
 
Um dia os credores começam a achar o valor acumulado dos déficits em conta 
corrente no balanço de pagamentos da ilha A (que corresponde ao seu Passivo Externo 
Líquido) já está muito elevado. Que o indivíduo da ilha A já usou por muito tempo 
(digamos, ‘n’ anos) suas poupanças, sem nada até então ter provido em retorno. É o 
ponto no qual chega a conta. Ele então é lembrado pelos seus credores das demais 
ilhas que empenhou o único bem que tinha, sua árvore. Logo, ou paga o que deve ou 
perde seu único bem de capital. Justo sua árvore, sua única fonte de sustento, que 
sempre lhe garantiu um fruto por ano sem lhe dar qualquer trabalho. 
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Para simplificar a exposição de sua situação daí para frente, assumiremos aqui que 
seus credores são generosos e não cobram juros. Apenas solicitam de volta o que 
emprestaram. Como foram emprestados 3 frutos por ano durante n anos, os credores 
querem receber 3*n frutos. Mas permitem que ele continue consumindo meio fruto 
por ano. Por exigência dos credores o meio fruto restante deve ser usado, a cada ano, 
a partir daquele ponto no tempo, para pagar suas dívidas. Feitas as contas, ele conclui 
que terá que consumir apenas meio fruto por ano durante 2*3*n anos.  Ou seja, 
durante seis vezes o período no qual consumiu quatro frutos por ano, um grande 
sacrifício.  
 
Chegado o dia de pagar os empréstimos, a ilusão de queda de pobreza desmorona. O 
consumo cai a 1/8 do consumo imediatamente anterior, e por um prazo seis vezes 
superior àquele no qual ele se acostumou a consumir 4 frutos por ano. Nas demais 
ilhas do arquipélago, dir-se-á que o indivíduo da ilha A foi míope, açodado e inepto. 
Que conseguiu a façanha ser populista com ele mesmo. Sem trabalhar e com 
produtividade continuamente igual a zero, quis ter vida de rico à custa de 
empréstimos, sem antecipar que um dia a conta chegaria. 
 
Se não aceitar o trato, o indivíduo tem destino ainda pior. Perde seu crédito com as 
demais ilhas e perde sua árvore, já que esta fora anteriormente empenhada como 
garantia pelos empréstimos. Passa a não poder contar nem mesmo com o meio fruto 
por ano para sua sobrevivência. Nas outras ilhas, dirão neste caso que ele sofreu um 
processo de desindustrialização. De fato, terá perdido para os credores o único bem de 
capital do qual dispunha: sua árvore.  
 
A estória acima deixa claro que, na prática, reduções de pobreza baseadas em 
elevação transitória do déficit na conta corrente do balanço de pagamentos não se 
sustentam no tempo.  Para se manterem, é necessário que se façam acompanhar de 
equivalente elevação de produtividade na produção de bens e serviços.   
 
Pequenas variações deste exemplo podem mostrar que o mesmo tipo de problema se 
aplica a evoluções temporariamente favoráveis dos termos de troca com o exterior. O 
indivíduo se sente mais rico porque exporta algo temporariamente muito valorizado, 
relativamente ao que importa. Mas ao se acostumar com um padrão de consumo com 
base em tal tipo de bonança temporária, terá que reverter seu nível de vida quando tal 
fato se reverter.  
 
O resultado líquido será uma grande queda de bem estar. Em particular, além das 
imprevisibilidades decorrentes do ciclo, isto também ocorre devido a um conhecido 
fato sobre consumidores. A soma da sua felicidade inerente à elevação do padrão de 
consumo com a infelicidade associada a sua queda (de volta ao mesmo nível inicial) 
gera infelicidade líquida ao final do ciclo.  
 
Ainda, o mesmo tipo de raciocínio aplica-se diretamente a reduções de desigualdade, 
bastando para isto imaginar que a ilha A tem dois, ao invés de apenas um indivíduo. E 
que o segundo indivíduo inicialmente consume zero (para simplificar a exposição). 
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Neste caso, há no início uma razão infinita de consumo entre o primeiro e segundo 
indivíduo (1 para o primeiro e zero para o segundo). Posteriormente, com os 
empréstimos para a ilha A de três frutos por ano, pode-se ter o indivíduo 1 
consumindo 3 e o indivíduo 2 consumindo 1 fruto por ano. A desigualdade passa de 
uma razão infinita para uma razão 3:1. Tudo fica fácil quando o crédito é abundante. 
 
Estatísticas de redução de pobreza ou migração de classes econômicas que não levam 
explicitamente em consideração o ciclo econômico contêm o problema potencial de 
poderem servir a interesses políticos. E de, em alguns casos, não prestarem adequado 
ao planejamento de longo prazo.  
 
Isto não significa dizer que estejam erradas. Apenas que refletem apenas parte das 
informações necessárias ao planejamento individual, empresarial, e à avaliação do 
momento político. O argumento vale tanto para a elevação forte e continuada dos 
passivos externos líquidos quanto para melhoras passageiras dos termos de troca.  
 
Já em 1998, alguns economistas no Brasil alertavam para a mensuração de estatísticas 
de pobreza e desigualdade durante períodos nos quais o déficit na conta corrente do 
balanço de pagamentos se mostrava elevado4. O mesmo se dá em 2009, no qual os 
termos de troca traduziam fortes ganhos temporários5.   
 
Um forte agravante destes dois tipos de situação costuma estar associado ao 
comportamento dos salários do setor público. Neste caso, benesses temporárias (seja 
de termos de troca, valorização do câmbio real ou mesmo de descoberta de recursos 
naturais) podem acabar gerando elevações permanentes das folhas salarias e/ou 
previdenciárias.  
 
Há evidências de que tenha se dado, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, no 
período que vai de 2010 a 2016. É uma situação política ideal para o que se costuma 
denominar como maldição dos recursos. E também, quando são os termos de troca 
favoráveis que induzem a formação de passivos de longo prazo, ao neologismo 
“maldição dos termos de troca”.   
 
IV – Brasil: Dados Relativos ao Período 1995-2015 
 
Nesta seção apresentamos dados relativos às duas variáveis objeto de nossa análise, 
quais sejam, as variações dos termos de troca e o aumento do Passivo Externo 
Líquido6. 

                                                           
4 Veja, por exemplo, artigo “Pobreza e Salário Mínimo” no Jornal do Brasil de 17/11/1998, citado nas 
referências deste texto. 
 
5 Veja, por exemplo, o artigo “Maldição dos Termos de Troca”, publicado na Revista Conjuntura 
Econômica, vol.63, nº8, p.32-36, ago/2009, citado nas referências deste texto. 
 
6 As fontes dos dados são o Banco Central do Brasil, IPEADATA, o Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas (para dados de classe média), e o Bureau of Labor and Statistics (para índices 
de preços relacionados ao dólar). 
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IV.1 – Termos de Troca  
 
O gráfico 1 mostra os três patamares onde se situaram os termos de troca (relação 
entre preços dos bens e serviços exportados e importados) e a linha de pobreza entre 
1995 e 2015. Fica claro que o período que vai de 2005 a 2014 apresentou termos de 
troca mais favoráveis do que o período imediatamente anterior, entre 1998 e 2004. 
Isto explica parte da sensação de riqueza ocorrida neste período.  
 
Os dados evidenciam uma situação típica na qual pode ser recomendável constituir um 
fundo com base em ativos externos, com o objetivo de suavizar as fases do ciclo 
econômico. Usa-se a abundância de recursos de hoje para fazer frente às possíveis 
carências de amanhã.  
 
 

 
Gráfico 1 

 
 
IV. 2 – Poupanças Externas (Evolução Crescente do Passivo Externo Líquido)  
 
Nos vinte anos que vão de 1995 a 2014, o Brasil apresentou déficit na conta corrente 
do balanço de pagamentos em todos os anos, exceto nos cinco anos que vão de 2003 a 
2007. Em dólares de poder aquisitivo médio de 2015, o total acumulado do déficit, ou 
seja, do saldo das importações sobre exportações de bens e serviços e transferências 
unilaterais (conta corrente) foi de U$ 762.032,00. Em Reais, à taxa de câmbio média de 
2015, chega-se a aproximadamente R$ 2,5 trilhões, ou 43% do PIB de 2015.  
 
Trata-se, este montante, do aumento do Passivo Externo Líquido do país no período. 
Ou seja, da elevação do passivo líquido (ativos emitidos ou vendidos menos 
adquiridos) de residentes no país, junto a não residentes, representativos de 
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empréstimos, moedas, títulos privados e públicos, estoque de capital e ações 
representativas de estoque de capital7.  
Cabe ainda notar que a evolução da poupança interna no período sugere que os 
déficits na conta corrente tenham sido usados majoritariamente para consumo, ao 
invés de investimentos8. 
 
O Gráfico 2 mostra a evolução da chamada Classe Média, das estatísticas de pobreza e 
do Passivo Externo Líquido brasileiro neste período. No caso desta última variável, 
apresenta-se também a tendência temporal, em linha pontilhada. Quando disponíveis, 
apresentam-se tais estatísticas cobrindo o período que vai de janeiro de 1995 a 
dezembro de 2016. Alternativamente, cobre-se um espaço temporal mais reduzido.  
 
Observa-se claramente a queda do índice de pobreza e o aumento da classe média 
decorrente da migração para cima de camadas de menor poder aquisitivo. Ao mesmo 
tempo, entretanto, a linha de tendência de elevação do passivo externo líquido é 
claramente crescente.  
 
Ou seja, os dados sugerem que parte da queda de pobreza e parte da migração vertical 
de classes econômicas tenha se dado em função da captação de poupanças externas 
ao longo do período considerado. Em termos simplificados, temos o tipo de situação 
didaticamente apresentada na seção II deste texto. 
 

 
Gráfico 2 

 
III - Conclusão  
 

                                                           
7 As reservas internacionais, por exemplo, reduzem este passivo líquido, na medida em que são 
mantidas pelo Banco Central do Brasil sob a forma de moeda ou títulos emitidos por não residentes. 
 
8 Para uma análise até 2011, veja o artigo “Poupança Externa não tem Gerado Investimentos”, Revista 
Conjuntura Econômica, vol.65, nº5, p.42-43.  
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Este trabalho se inicia mostrando que valorizações cambiais e queda de impostos 
indiretos costumam majorar, enquanto perduram, o poder aquisitivo dos agentes 
econômicos. O mesmo se dá, argumenta-se em seguida, quando melhoram os termos 
de troca com o exterior.  
 
Apresentam-se em seguida dados mostrando forte captação de poupança externa 
entre 1995 e 2015, bem como melhora dos termos de troca entre 2005 e 2014. Sabe-
se que houve também redução de impostos indiretos em algumas linhas de produção 
entre 2011 e 2015.  
 
Com base no aumento de emprego e de poder aquisitivo gerado pela evolução destas 
variáveis, moldaram-se padrões de consumo individual e planejamento empresarial 
que agora precisam ser revistos e, em muitos casos, revertidos. A reversão se dá 
através de forte recessão, queda do emprego e queda da renda.  
 
O ciclo poderia ter sido menos abrupto, tivessem algumas medidas precaucionárias 
sido tomadas anteriormente a 2015. Em particular, uma comunicação mais adequada 
sobre a temporalidade dos ganhos de poder aquisitivo então percebidos.  
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