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Tomemos um indivíduo (ou robô) 
vivendo isolado em uma ilha. Supo-
nha que ele permanece o ano inteiro 
parado embaixo de um coqueiro. 
Indivíduo e coqueiro têm o mesmo 
tempo de vida (ou vida útil). O bem-
estar do indivíduo se mede pelo va-
lor do seu consumo.

O coqueiro provê ao indivíduo um 
coco por período de tempo, que ele 
usa para seu consumo. O PIB da ilha 
no período considerado é igual ao 
consumo, que é igual a um coco. Não 
há investimento nem poupança. 

Imagine agora duas situações dis-
tintas nas quais o indivíduo recorre 
à poupança dos cidadãos das outras 
ilhas próximas. Na primeira, ele im-
porta um picolé e o come. Na segun-
da, ele importa um novo coqueiro já 
plantado que lhe renderá uma fração 
adicional fixa F de cocos por perío-
do, durante o seu tempo de vida. 

Tanto o picolé quanto o coqueiro 
são vendidos pelo valor de um coco. 
Nos dois casos, ele paga emitindo para 
os residentes de outras ilhas algum tipo 
de promessa de pagamento futuro em 
tempo inferior ao seu tempo de vida.   

Em ambos os casos o PIB do perío-
do no qual se deu a importação, bem 
como o valor da importação, conti-
nua sendo igual a um coco. No caso 
no qual se importa o picolé, o con-
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implica que, em algum momento fu-
turo, ele terá que reduzir seu consu-
mo, como contrapartida ao aumento 
de consumo que teve no período ini-
cial, quando comeu o picolé. 

Por exemplo, ele poderá ter que pas-
sar dez anos de sua vida futura consu-
mindo apenas 9/10 de um coco, para 
poder pagar o que pegou emprestado, 
caracterizando uma troca de consumo 
futuro por consumo presente.1

Ao importar o picolé e comê-lo 
no mesmo período, o investimento 
foi igual a zero. Diz-se neste caso 
que o aumento da poupança exter-
na, que era zero e passou a ser igual 
a uma unidade, deslocou a poupan-
ça interna, que era zero e passou a 
ser menos um (excesso do consumo 
de 2 sobre o PIB de 1).

Tomemos agora o caso em que 
a importação não é de um bem de 
consumo, mas sim de um bem de ca-
pital. Ou seja, o caso da importação 
de um novo coqueiro, ao invés do pi-
colé. Novamente o PIB será de uma 
unidade, mas o raciocínio econômi-
co é diferente. 

Primeiro, o indivíduo não tem au-
mento de consumo (e de utilidade) no 
período inicial, como no caso em que 
importou um picolé. Segundo, ele es-
tará provendo a ele mesmo, no futuro, 
um bem de capital (o novo coqueiro). 

sumo inicial tem valor de dois cocos. 
Já na situação em que se importa o 
novo coqueiro (que começa a dar fru-
tos apenas no período subsequente) 
o consumo tem o valor de um coco, 
assim como o investimento.

Nos dois casos houve recurso 
à poupança dos indivíduos das de-
mais ilhas (que produziram mais do 
que consumiram). Ou seja, recurso 
à poupança externa. Logo, houve 
aumento do passivo externo líquido 
da ilha original do mesmo montante. 
Este se caracteriza pelo aumento da 
dívida externa líquida, representada 
pela promessa de recompensa futura 
aos indivíduos das demais ilhas. 

Mas há uma diferença importante 
no que diz respeito à forma como o 
indivíduo trata, em cada caso, o seu 
presente e o seu futuro. 

Quando importa o picolé e o come, 
o indivíduo tem um aumento de bem-
estar no presente, em função da eleva-
ção de consumo. Mas (por hipótese) 
nenhum aumento no que diz respeito 
à sua capacidade produtiva, para no 
futuro saldar o empréstimo efetuado. 

Mesmo no melhor cenário possí-
vel, em que as demais ilhas não lhe 
cobram juros pelo empréstimo, no 
futuro ele terá eventualmente que de-
volver recursos no valor de um coco 
(o valor do picolé importado). Isso 
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Nesse segundo caso não há necessa-
riamente troca de consumo futuro por 
consumo presente. Nem o consumo 
presente aumentou nem o consumo 
futuro terá necessariamente que cair 
abaixo de um coco por período para 
pagar a dívida contraída. Mesmo com 
juros positivos, basta que o dividendo 
F seja suficientemente alto.

Passemos agora desta economia 
simplificada, de apelo apenas didáti-
co, para uma economia real. De uma 
forma geral, as importações podem 
modificar a estrutura interna de con-
sumo e de formação de capital. Uma 
análise do tipo de bem que está sen-
do importado pode ser útil, mas não 
é definitiva na questão. 

Primeiro, porque a importação 
de itens a princípio caracterizados 
como de consumo pode estar sendo 
usada para a formação de estoques, 
quando então no período em ques-
tão se caracteriza investimento, e 
não consumo, como se poderia ter 
presumido pela análise apenas da 
pauta de importação. 

Segundo, as importações de bens 
de capital podem estar a deslocar a 
produção doméstica dos mesmos. 
Embora ambos estes pontos possam 
ser de pouca importância na prática, 
são também instrutivos. De forma 
geral, o recurso de instrução cabe às 
Contas Nacionais. 

Concentremo-nos no caso do 
Brasil. O gráfico mostra a evolução 
da poupança interna e da poupança 
externa no Brasil, no período entre 
2000 e 2016. Ambas se expressam 
como percentual do PIB. 

Dependendo do período observa-
do, as conclusões podem variar. Mas 
é interessante observar, por exemplo 
que, enquanto a poupança externa 
média nos períodos 2004-2009 e 
2010-2016 se elevou de -0,3% para 
2,8% do PIB, a poupança interna se-
guiu direção contrária, tendo caído 
de 18,4% para 16,7% do PIB. 

Ou seja, os dados relativos a este 
período sugerem que parte da majora-
ção de poupança externa no segundo 
período considerado foi utilizada para 

aumentar o consumo, ao invés de in-
vestimentos. Seguem daí dois pontos.

Primeiro, sabe-se que déficits 
acumulados na conta-corrente no 
balanço de pagamentos configuram 
sempre aumento do passivo externo 
líquido. Isto implica, coeteris pari-
bus, um fluxo líquido mais elevado 
de juros ou dividendos de residentes 
no Brasil para residentes no resto do 
mundo. Sem acréscimo correspon-
dente na capacidade produtiva, isto 
penaliza as gerações futuras. 

Segundo, estes dois períodos 
proveem um exemplo da impro-
priedade da defesa, que se observa 
vez ou outra, da captação de pou-
pança externa como mecanismo in-
dutor de investimentos. 

1Observe-se que isto não implica necessaria-
mente queda do bem-estar descontado do indi-
víduo. Pelo contrário, como neste caso estamos 
supondo que as demais ilhas cobram juro zero 
pelo empréstimo, se o indivíduo valoriza mais 
consumo no presente do que consumo futuro 
seu bem-estar terá aumentado. Queremos aqui 
caracterizar troca de futuro por presente, e não 
discutir se isto gera ou não perda de bem-estar. 
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