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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo desmitificar a visão dominante na literatura, tanto 

dos aspectos relativos ao respeito a determinados thresholds de endividamento como 

aos atribuídos ganhos de crescimento associados às políticas de austeridade fiscal. Para 

isso, parte-se das usuais análises estatísticas baseadas em faixas de endividamento, 

estendidas aqui, de forma inédita, para uma ampla gama de variáveis a fim de se captar 

os canais de transmissão da dívida. Em seguida, recorre-se a um conjunto de estimações 

de painel longo – por meio dos estimadores FGLS, de Driscoll & Kraay, com erros-

padrão em painéis corrigidos, SUR e do Teste de Kónya (2006) - na busca de 

inferências robustas acerca das principais causalidades que envolvem a problemática 

fiscal. A partir das mesmas 20 economias desenvolvidas e 24 emergentes presentes em 

Reinhart e Rogoff (2010) em um período bastante similar (1948-2012), nossos 

resultados foram diretamente confrontados aos deles e aos de Herndon, Ash e Pollin 

(2013). Nossa conclusão é que em exercícios simultâneos aos dois diferentes grupos de 

países - algo raro nessa literatura - as evidências empíricas dão suporte a conclusões 

bastante distintas entre eles, sugerindo que políticas econômicas idênticas para os 

países, além de inadequadas, podem conduzir a resultados opostos aos desejados. A 

partir de um amplo esforço empírico e metodológico, é notório em nossos resultados 

como a progressiva incorporação de (auto) correlações, heterogeneidades entre os países 

e ao longo do tempo, e considerações das diferentes causalidades possíveis, conduzem a 

resultados bastante questionadores dos princípios de excesso de endividamento e de 

ganhos advindos de políticas de ajuste fiscal, particularmente para as economias 

emergentes. Mesmo adotando a metodologia de histogramas proposta por Reinhart e 

Rogoff (2010) nossos resultados já permitem conclusões nesse sentido quando 

utilizamos séries alternativas de fontes oficiais e quando recorremos a séries que captam 

os diferentes canais de transmissão da dívida. Por fim, o recurso à metodologia sensível 

à dependência contemporânea – característica típica do mercado globalizado de títulos 

públicos – aprofunda conclusões nesse sentido. Isso é feito por meio do instrumental de 

painéis longos – em oposição ao usual Generalized Methods of Moments – que explora 

simultaneamente informações de corte transversal e de séries de tempo atentando aos 

problemas típicos de ambas metodologias. Ao combinar estimações robustas às 

diferentes heterogeneidades entre e dentro dos países, às (auto) correlações, e aos 

problemas de raiz unitária e de dependência cross section, nosso exercício aponta como 

especificações sensíveis às características acima referidas podem levar a resultados 

significativamente distintos dos encontrados quando estas são ignoradas. Sugere-se que 

a busca por uma trajetória em U invertido para o indicador DÍV/PIB se dê tendo em 

conta as particularidades e diferentes estágios de crescimento das economias. Sem 

ignorar os efeitos adversos associados a trajetórias explosivas de endividamento, nosso 

trabalho defende que a busca por ‘espaço fiscal’ seja determinada essencialmente por 

uma agenda pró-crescimento particularmente nas economias emergentes que, além de 

confrontadas com os desafios de infraestruturas associados ao ‘caminho de transição’ 

são, em geral, como mostram nossos resultados, mais penalizadas em termos de taxas 

de juros, preferência pela liquidez dos bancos comerciais, e menor disposição de 

(re)financiamento por parte de investidores não residentes.  

 

Palavras-chave: Dívida Pública, Política Fiscal, Crescimento Econômico, Correlação, 

Causalidade de Granger, Painel não estacionário, Limiar e Regressões Aparentemente 

não Correlacionadas (SUR). 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to demystify the dominant view in the literature 

related to debt thresholds and economic growth gains associated to fiscal austerity 

policies. In order to accomplish this objective, the starting point is the standard 

statistical analysis based on debt/GDP ratio ranges, undertaken in a novel manner that 

includes a wide range of variables aiming at identifying the transmission channels from 

debt to growth. Next, a set of panel data regressions is estimated – through Driscoll & 

Kraay’s, FGLS, panel corrected standard errors, and SUR estimators and the causality 

test approach proposed by Kónya (2006) – in search of robust inference related to the 

main determinants that encompasses the fiscal framework. Using the same set of 20 

developed economies and 24 emerging economies included in Reinhart and Rogoff 

(2010) and for a similar period (1948-2012), the results were directly compared to their 

work and to Herndon, Ash e Pollin (2013). Our conclusion is that in simultaneous 

estimations for the two set of countries, something rare in this literature, the empirical 

evidence give support to very different conclusions, suggesting that identical economic 

policies for different countries might conduce to results that are opposite to the desired 

outcome. From a wide empirical and methodological effort, it is notorious in our results 

how the progressive incorporation of (auto) correlations, heterogeneity among countries 

and across time, and different considerations of possible causal channels, lead to results 

that pose questions to the principles of excessive debt and gains stemming from 

adjustments in the fiscal policy, particularly for the emerging economies. Even when 

the histogram methodology suggested by Reinhart and Rogoff (2010), our results do 

allow the conclusions in this direction when we use alternative series from official 

sources and when we resort to series that capture the different transmission channels 

from debt to growth. Finally, the use of the methodology that is sensitive to 

contemporaneous dependency – usual characteristic of a globalized public debt market 

– reinforces the conclusions in this direction. This is done through the Panel Time-

Series framework – in contrast to the usual Generalized Methods of Moments – that 

exploits simultaneously the cross-section and time series dimensions and pays attention 

to problems of both dimensions. It is suggested that the search for the trajectory of an 

inverted U for the indicator debt/GDP happens due to specificities and different stages 

of economic growth of the economies. Notwithstanding the adverse effects associated to 

explosive debt path, our work supports the idea that the search for “fiscal space” should 

be determined essentially by a pro-growth agenda. This is particularly important for the 

emerging economies facing simultaneously the transition path challenges, worse interest 

rate conditions and liquidity preference of commercial banks, and willingness of non-

resident investors to (re)finance debt. 

 

 

 

Keywords: Public Debt, Fiscal Policy, Economic Growth, Correlation, Granger 

Causality, Panel Time-Series, Threshold and Seemingly Unrelated Regression (SUR). 
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ENDIVIDAMENTO PÚBLICO E CRESCIMENTO ECONÔMICO: 

Novas Evidências para Economias Desenvolvidas e Emergentes 

1- INTRODUÇÃO 

 

A literatura econômica que trata da problemática da dívida pública é, em geral, 

marcada pela percepção de que, a partir de um determinado patamar, esta passa a ter um 

impacto negativo no desempenho dos países devedores. Interessante notar, contudo, 

que, tanto do ponto de vista teórico como empírico, pouco se sabe sobre as conexões 

entre endividamento e crescimento econômico. As evidências sobre o tema são bastante 

inconclusivas quanto: i) à(s) direção(ões) de causalidade entre endividamento e 

crescimento econômico; ii) aos canais de transmissão, tanto no curto como no longo 

prazos, entre dívida e crescimento; iii) à existência, ou não, de um limiar (threshold) de 

endividamento a partir do qual a dívida deixaria de ser 'boa' para ser 'ruim'; e iv) à 

existência de heterogeneidade/não linearidade da dívida - seja ao longo do tempo como 

entre os países - permitindo a existência de diferentes níveis de threshold entre os países 

e/ou grupo de países, e diferentes ordens de causalidade entre dívida e crescimento 

econômico para diferentes patamares de endividamento ao longo do tempo. 

 Tal discussão voltou a ganhar destaque no contexto da crise internacional, 

iniciada em 2007/08, paralelamente aos questionamentos acerca de quais seriam os 

instrumentos mais efetivos ao seu enfrentamento. Como resposta imediata à eclosão da 

crise, emergiram planos governamentais de injeção de recursos públicos com o objetivo 

de garantir a solvência das instituições financeiras e do sistema financeiro internacional. 

Os programas de socorro, primeiramente nos Estados Unidos e, em um segundo 

momento, no Reino Unido são exemplos emblemáticos disso. Progressivamente, 

diversos governos, inclusive União Europeia e Brasil, passaram a adotar programas 

pautados em incentivos fiscais contracíclicos cujos objetivos eram garantir a reversão 

das, então deterioradas, expectativas e contribuir para a manutenção e/ou retomada da 

dinâmica de crescimento econômico. Por todo o mundo autoridades monetárias e 

fiscais, formuladores de políticas, instituições internacionais, acadêmicos e jornalistas 

econômicos referiam-se ao pensamento Keynesiano como o suporte teórico para os 

programas de incentivos fiscais então colocados em curso. 

 À medida que as incertezas quanto à solvência das instituições financeiras foram 

sendo superadas, progressivamente as atenções voltaram-se à deterioração dos 

indicadores de endividamento dos países, adversamente impactados tanto pelo fraco 
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desempenho econômico como pelos vultosos recursos públicos direcionados ao socorro 

das instituições financeiras e aos programas fiscais. Gradativamente, tais preocupações 

foram sobrepondo-se às incertezas relacionadas à recuperação da atividade econômica 

mundial e, consequentemente, argumentos favoráveis à austeridade fiscal voltaram a 

dominar o debate acadêmico e de política econômica.  

Foi nesse contexto de deterioração dos indicadores fiscais que Carmem Reinhart 

e Keneth Rogoff publicaram, "This Time is Different: Eigh Centuries of Financial 

Folly" (Reinhart e Rogoff, 2009a) e "Growth in a Time of Debt" (Reinhart e Rogoff, 

2010d). Ambos os trabalhos tiveram grande repercussão na imprensa, na comunidade 

acadêmica e têm sido desde então muito referenciados por formuladores de política 

econômica de todo o mundo que, mesmo no contexto de deterioração da atividade 

econômica desde o início da crise, têm sido desencorajados, principalmente pelo FMI e 

Banco Mundial, a adotarem políticas fiscais expansionistas e contra cíclicas, sob o 

argumento de que a piora dos indicadores de endividamento impediria a retomada do 

crescimento de suas economias.   

O contexto internacional de crise não foi o único fator determinante do sucesso 

editorial de Reinhart e Rogoff1. O livro de 2009 tem um forte apelo de consistência 

superior em relação aos que antes dele abordaram a problemática da dívida, pelo fato de 

ter sido o primeiro a beneficiar de uma nova e ampla base de dados fiscais do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do Special Data Dissemination Standard (SDDS), 

abrangendo 66 países nos últimos 200 anos2. Tal base, de fato, é um marco no estudo da 

dívida pública ao ampliar significativamente a disponibilidade de observações, ao trazer 

dados inéditos sobre o endividamento interno, a despeito do externo disponível até 

então, e ao permitir comparações internacionais em um período tão longo.  

 É notório como, no contexto da crise internacional, EUA e países europeus têm 

enfrentado desafios associados à ineficácia da política monetária. Isso tem se refletido 

em taxas de juros próxima/igual a zero estimulando a adoção inédita de instrumentos 

monetários quantitativos. Esta situação é bastante distinta de países emergentes, como o 

Brasil, cujas taxas de juros têm retornado aos elevados níveis pré-crise, inviabilizado a 

                                                 
1 Reinhart e Rogoff (2009a) venceu diversos prêmios, dentre os quais: 2011 Gold Medal Arthur Ross 

Book Award, e 2010 Paul A. Samuelson Award; recebeu diversas homenagens: dentre elas Year's Best 

Business Books to Make Sense of Financial Crisis; e listado por James Pressley na Bloomberg.com by 

como um dos "our favorite financial-crisis books" em 2010. Além disso, os próprios autores receberam o 

prêmio do Deutsche Bank de Financial Economics pelo Center for Financial Studies. 
2 Na verdade os próprios Reinhart e Rogoff já haviam utilizado parte da base de dados do FMI e do SDDS 

em trabalhos anteriores. Mas é no livro de 2009a que os autores exploram tal base de forma mais 

significativa. Ver Reinhart e Rogoff (2008a, 2008b e 2009b). 
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retomada do crescimento e levado à reversão, por vezes repentina, dos indicadores 

fiscais. Nas palavras de Stiglitz (2014: 339) “(...) Keynesian policies to stimulate the 

economy are not only able to increase GDP but can also facilitate restructuring. This is 

especially so if public expenditure is appropriately directed. Conversely, austerity 

measures, such as those that many countries are undertaking today, impede the 

restructuring that is now required”.  

Além do já conhecido argumento dos efeitos adversos associados à violação de 

‘thresholds’, autores como Akerlof et all (2014) passaram a apontar os custos 

associados à existência de ‘equilíbrios múltiplos’ e a necessidade dos países buscarem 

patamares ainda mais conservadores de endividamento frente às obrigações 

contingentes em períodos de crise3. Assim, de forma geral, o debate atual tem se voltado 

mais às discussões quanto ao ritmo de consolidação fiscal a ser perseguido do que à 

compreensão das diferentes dinâmicas de endividamento e as possibilidades de 

enfrentamento da crise por parte dos países.  

  Neste contexto, este trabalho tem por objetivo contrapor essa visão dominante 

tanto nos aspectos relativos ao respeito a determinados thresholds de endividamento 

como aos atribuídos ganhos de crescimento associados às políticas de austeridade fiscal. 

Nosso argumento é que em exercícios simultâneos a dois diferentes grupos 

(desenvolvidos e emergentes) - algo raro nessa literatura - as evidências empíricas dão 

suporte a conclusões bastante distintas entre os grupos, sugerindo que políticas 

econômicas idênticas para os países, além de inadequadas, podem conduzir a resultados 

opostos aos desejados.  

A partir de um amplo esforço empírico e metodológico nosso trabalho revela 

como estimações sensíveis às características típicas dos dados que envolvem a 

problemática do endividamento público são cruciais aos resultados e, 

consequentemente, às conclusões de política econômica. É notório em nossos resultados 

como a progressiva incorporação de (auto) correlações, heterogeneidades entre os países 

e ao longo do tempo, e considerações das diferentes causalidades possíveis, conduzem a 

resultados bastante questionadores dos princípios de excesso de endividamento e de 

ganhos advindos de políticas de ajuste fiscal, particularmente para as economias 

                                                 
3 De acordo com Blanchard (2013) “At high levels of debt, there may well be two equilibria, a ‘good 

equilibrium’ at which rates are low and debt is sustainable, and a ‘bad equilibrium’ in which rates are 

high, and, as a result, the interest burden is higher, and, in turn, the probability of default is higher. When 

debt is very high, it may not take much of change of heart by investors to move from the good to the bad 

equilibrium”. 
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emergentes. Mesmo adotando a metodologia de histogramas proposta por Reinhart e 

Rogoff (2010d) nossos resultados já permitem conclusões nesse sentido quando 

utilizamos séries alternativas de fontes oficiais e quando recorremos a séries que captam 

os diferentes canais de transmissão da dívida. Por fim, o recurso à metodologia sensível 

à dependência contemporânea – característica típica do mercado globalizado de títulos 

públicos – aprofunda conclusões nesse sentido. Isso é feito por meio do instrumental de 

painéis longos – em oposição ao usual Generalized Methods of Moments – que explora 

simultaneamente informações de corte transversal e de séries de tempo atentando aos 

problemas típicos de ambas metodologias.  

Dentre as principais contribuições do presente trabalho à literatura, destacam-se: 

i) aprimoramento dos resultados internacionalmente conhecidos de Reinhart e Rogoff 

(2013) e de Herndon, Ash e Pollin (2013) e resultados inéditos para economias 

emergentes, a partir da metodologia destes últimos, para 4 e 5 faixas de endividamento; 

ii) resultados e análises sempre comparadas entre economias desenvolvidas e 

emergentes; iii) inferências sobre os canais de transmissão da dívida, por faixa de 

endividamento, inclusive com a proposição de um indicador de liquidez; iv) evidências 

contra factuais da Teoria da Austeridade Expansionista e do argumento de Threshold da 

dívida; e v) evidências de correlação e causalidade positiva (e não negativa) entre dívida 

e crescimento econômico; e negativa entre resultado primário e crescimento econômico. 

Para isso, este trabalho é composto de três capítulos, além desta introdução e de 

uma conclusão. O capítulo 2 traz uma revisão da literatura, empírica e teórica, sobre 

possíveis correlações e/ou causalidades entre dívida e crescimento econômico, e as 

principais críticas a essas abordagens. O capítulo discute também diferenças, entre os 

países, relativas à contabilidade da dívida e suas implicações nas comparações 

internacionais. O capítulo traz ainda uma revisão da literatura sobre determinação da 

taxa de juros, particularmente no contexto dos países emergentes.  No capítulo 3 

apresenta-se a base de dados utilizada na tese, com destaque às diferenças entre às séries 

aqui utilizadas e as de Reinhart e Rogoff preteridas diante da identificação de 

inconsistências metodológicas quando de suas construções. Isso é importante porque 

estes resultados têm sido internacionalmente divulgados e mesmo críticos como 

Herndon, Ash e Pollin (HAP, 2013) reproduzem tais distorções. A partir das 

metodologias de pesos de Reinhart e Rogoff (2010d) e de HAP (2013) nossos resultados 

são comparados aos originais e, por fim, estende-se tais exercícios a um conjunto 

ampliado de séries na tentativa de se captar implicações em termos dos diferentes canais 
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de transmissão da dívida no crescimento econômico. Por fim, no capítulo 4, por meio de 

diferentes metodologias de painel longo procuram-se inferências, com suporte 

econométrico, das causalidades entre dívida (e resultado primário do governo) e 

crescimento econômico. O objetivo é testar a validade das teorias de impacto negativo 

da dívida no crescimento econômico e de austeridade expansionista, sempre por meio 

de análises comparadas entre economias emergentes e desenvolvidas, algo bastante raro 

na literatura e que, na prática, tem impedido análises conclusivas sobre relações básicas 

que envolvem a problemática fiscal. 

CAPÍTULO 2: Limiar do Endividamento Público e Causalidades com 

o Crescimento Econômico 

 

Introdução   

   

 Apesar da importante contribuição de Reinhart e Rogoff (2009) quanto à 

compilação e divulgação dos dados da nova base do FMI, foi só em março de 2010, 

com a publicação de "From Financial Crash to Debt Crisis" que os autores passaram a  

agregar exercícios econométricos as suas análises estatístico descritivas. Desde muito 

antes, porém - ainda em 2003 com a publicação de "Debt Intolerance" e particularmente 

a partir de 2008 com as primeiras análises baseadas na referida base de dados - Reinhart 

e Rogoff têm sido categóricos quanto às conclusões de seus trabalhos e têm defendido 

políticas de redução do endividamento público como condição sine qua non ao 

crescimento econômico, especialmente nos países emergentes que seriam, 

comparativamente às economias desenvolvidas, relativamente mais sensíveis aos 

problemas de "debt intolerance", "capital flow bonanzas", "threshold" e "sovereign 

defaults".  

 É notório como o discurso de Reinhart e Rogoff foi amplamente reproduzido por 

instituições internacionais e financeiras - e determinante quando da definição de política 

econômica por uma série de governos por pelo menos 10 anos. Isto apesar de ter sido 

majoritariamente pautado em evidências meramente estatístico-descritivas, sem recurso 

ao instrumental econométrico de uso recorrente em artigos acadêmicos semelhantes, e 

que, ainda assim, em geral, permitem conclusões repletas de condicionantes, ressalvas e 

margens de erro. 
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 A despeito do sucesso entre 2003 e abril de 2013, progressivamente tem se 

ampliado a percepção de que os trabalhos de Reinhart e Rogoff teriam gozado de um 

status de consistência, no mínimo, demasiado e, para alguns até, equivocado. Até 

meados de 2013, as críticas ao problema da causalidade reversa, direcionadas ao 

trabalho de 2010d de Reinhart e Rogoff, ficaram restritas ao ambiente acadêmico e 

tiveram pouca atenção tanto por parte do FMI e do Banco Mundial (World Bank, WB), 

como pelos próprios autores. Foi só com a revelação - por parte de Herndon, Ash e 

Pollin (2013) - de que havia erros no tratamento dos dados no trabalho de Reinhart e 

Rogoff  (2010d) que a fragilidade do argumento de Reinhart e Rogoff chegou ao grande 

público e resultou em posicionamentos explícitos, por parte dos próprios autores, quanto 

à validade e extensão do impacto dos referidos questionamentos.  

 Herndon, Ash e Pollin (2013) foram os primeiros a identificar que o tratamento 

da base de dados realizado por Reinhart e Rogoff apresentava erros, pois super 

estimavam uma relação negativa entre atividade econômica e elevados níveis de 

endividamento público. Os autores identificaram erros de três tipos: i) nos códigos das 

variáveis; ii) exclusão seletiva de dados disponíveis; e iii) atribuição não convencional 

de pesos. Por fim, reaplicaram a mesma metodologia de Reinhart e Rogoff (2010d) à 

base sem os erros apontados, e confrontaram duramente um dos principais resultados 

desse trabalho. Ou seja, países com dívida pública acima de 90% do PIB cresceriam, em 

média, 2,2% ao ano, e não -0,1% como apontado originalmente pelos autores.  

 Tal revelação resultou em grande discussão, não só no meio acadêmico, mas 

também na grande imprensa, e ainda não está claro se será capaz de afetar as decisões 

de política econômica e o posicionamento de instituições internacionais como FMI e 

WB. O que se vê, por hora, é que a exposição das fragilidades do trabalho de Reinhart e 

Rogoff tem incentivado uma série de trabalhos voltados a discutir em que medida os 

argumentos desses autores são suscetíveis/robustos à modelagens e cobertura de dados 

alternativas, à não linearidades e às heterogeneidades da dívida ao longo do tempo e 

entre os países. Nesse sentido, a revelação dos erros de Reinhart e Rogoff - restritos ao 

tratamento da base de dados - abriu espaço para a retomada de discussões antigas no 

âmbito da problemática da dívida como, por exemplo, a(s) direção(ões) de causalidade 

entre dívida e crescimento econômico, os canais de transmissão entre dívida pública e 

economia real, e as implicações de se considerar diferentes indicadores fiscais (dívida 

bruta versus líquida; externa versus interna) que por muito tempo, embora abordadas em 

artigos acadêmicos, eram praticamente ignorados por parte significativa dos 
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formuladores de política econômica, das instituições internacionais e pela imprensa com 

acesso ao grande público.   

 O presente capítulo está estruturado, além desta pequena introdução e de uma 

conclusão, em dois grandes itens que fazem uma revisão da literatura, respectivamente, 

empírica e teórica sobre o tema. A primeira seção apresenta a discussão sobre a 

existência de correlação e/ou de causalidade entre dívida pública e crescimento 

econômico. Na seção 2.1.2 são apresentadas as 3 abordagens relativas à existência de 

um limiar de endividamento (threshold) - quais sejam: excesso de dívida, 

sustentabilidade e tipping point - seguido das respectivas críticas, na seção 2.1.3. Por 

fim, na seção 2.1.4 os diferentes conceitos de dívida são apresentados. Já no que se 

refere à revisão teórica, a seção 2.2 aborda inicialmente (2.2.1) os argumentos - das 

escolas tradicionais do pensamento econômico, a ideia de contração fiscal 

expansionista, a aversão ao risco dos bond vigilantes e o papel da demanda efetiva - no 

que se refere à relação entre dívida (e/ou déficit) e investimento (e/ou crescimento 

econômico). A seção 2.2.2 faz uma revisão da literatura sobre determinação da taxa de 

juros, particularmente no contexto de países em desenvolvimento, e sua relação com a 

dívida pública. Por fim, nas considerações finais do capítulo, aborda-se como a 

problemática da dívida, no contexto da atual crise econômica internacional, tem afetado 

a formulação de política econômica e, particularmente, qual tem sido o posicionamento 

das instituições internacionais, especialmente o FMI e o Banco Mundial, nas discussões 

sobre o tema. 

 

2.1- Evidências Empíricas das Relações entre Dívida Pública e Crescimento 

Econômico 

2.1.1- Correlação e causalidade 

 Cada vez mais o debate atual no âmbito da política fiscal recai sobre as conexões 

e determinantes entre endividamento público e crescimento econômico. O estado das 

artes dessa literatura evidencia a existência de uma correlação negativa entre 

endividamento público e crescimento econômico. Uma referência importante sobre o 

tema é o survey realizado por Panizza e Presbitero (2013) no qual afirmam que os 

trabalhos, em geral voltados a economias avançadas, encontram resultados robustos da 

correlação negativa entre endividamento público e crescimento econômico mesmo 

controlando os efeitos das variáveis correlacionadas. Apesar disso, afirmam que  não há 
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na literatura qualquer trabalho com forte evidência acerca da existência de uma relação 

causal partindo de variáveis de endividamento em direção à variáveis de desempenho 

econômico. Há, na verdade, uma grande discussão na literatura econômica acerca disso 

dado que este é um ponto bastante sensível para a formulação de política econômica4.  

 A existência de correlação negativa entre as referidas variáveis poderia indicar 

que é o menor crescimento econômico que deteriora os indicadores de endividamento e 

não, como defende a visão predominante, de que o endividamento leva a menor 

crescimento econômico. Além disso, a relação entre tais variáveis pode indicar ainda a 

existência de uma terceira variável que afete simultaneamente endividamento público e 

crescimento econômico. 

 Apesar das inconclusões teóricas e empíricas em relação às causalidades entre 

endividamento público e crescimento econômico, muitos governos, formuladores de 

políticas econômicas e instituições internacionais têm pautado suas ações na suposição 

de que os efeitos negativos, sobre a atividade econômica, derivados do crescente 

endividamento público sobrepõem-se aos efeitos, também negativos, das baixas taxas 

de crescimento sobre a evolução dos indicadores da dívida pública. Como procura-se 

apontar no presente trabalho, tal suposição não encontra respaldo na revisão da 

literatura seja ela teórica e/ou empírica.  

 Desde 2003 Carmem Reinhart e Keneth Rogoff têm publicado uma série de 

trabalhos onde apontam a existência de uma correlação negativa entre endividamento e 

crescimento econômico, particularmente para países com elevado grau de 

endividamento, ou seja, acima de 90% do PIB para economias avançadas e acima de 

60% do PIB no caso de economias emergentes. Interessante notar, contudo, que, 

embora a influência de Reinhart e Rogoff na discussão sobre política econômica, tenha 

se concentrado particularmente na questão do threshold, suas conclusões partem da 

suposição de uma relação de causalidade, exclusiva (e/ou dominante) da dívida em 

direção ao crescimento econômico, que não encontra respaldo no instrumental 

econométrico que utilizam. 

É notório como Reinhart e Rogoff apontam como objetivo e/ou resultados de 

seus trabalhos a identificação da relação - sem qualquer referência à causalidade - entre 

                                                 
4 Voltaremos às implicações dessa discussão no final do capítulo 2 ao abordamos o posicionamento do 

FMI, na definição de políticas fiscais, no contexto internacional de deterioração dos indicadores fiscais 

associados à evolução da crise econômica. 
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dívida e crescimento5, mas interpretam os resultados considerando - exclusivamente em 

alguns trabalhos e predominantemente em outros - os desdobramentos da dívida no 

crescimento e nunca o contrário6.   

 O que os trabalhos de Reinhart e Rogoff fazem, na verdade, é comparar a média 

e mediana de crescimento de países em anos categorizados em 4 diferentes patamares 

de endividamento: i) até 30% do PIB; ii) de 30% a 60%; iii) de 60% a 90%; e iv) acima 

de 90% do PIB. Na ausência de testes da ordem de causalidade e considerando-se a bi 

causalidade apontada pelos próprios autores, os resultados indicariam igualmente que 

anos de alto endividamento público estão associados a anos de baixo crescimento 

econômico e/ou que anos de baixo crescimento econômico estão associados a anos de 

elevado endividamento.  

  Nesse sentido, em "Debt and Growth Revisited" os autores propõem-se 

justamente a esclarecer os resultados de "Growth in Time of Debt" relativos à cobertura 

amostral dos dados, à causalidade dívida/crescimento e às não linearidades entre 

dívida/crescimento e threshold. Segundo os autores, estes pontos têm sido mal 

interpretados na discussão que seguiu-se à publicação do trabalho de janeiro de 2010. 

Particularmente no concernente à causalidade entre dívida e crescimento, Reinhart e 

Rogoff (2010a: 9 e 2011: 34-35) destacam que o referido estudo não abrange testes de 

causalidade temporal:  

                                                 
5 Em (Reinhart e Rogoff, 2010d: 2) onde objetivam "(...) to search for a systematic relationship between 

debt levels, growth and inflation"; em (Reinhart e Rogoff, 2010d: 2) onde afirmam que "Our main result 

is that whereas the link between growth and debt (...)"; em (Reinhart e Rogoff, 2010d: 22) "Our main 

finding is that across both advanced countries and emerging markets, high debt/GDP levels (90 percent 

and above) are associated with lower growth outcomes."; e em (Reinhart e Rogoff, 2010a: 1) "(...) our 

data-intensive approach aims at provinding stylized facts, well beyond selective anecdotal evidence, on 

the contemporaneous link between debt, growth and inflation (...)". (sempre grifo nosso). 

 
6 De maneira muito sutil passam a supor uma única relação possível de causalidade entre as mesmas 

variáveis, como em Reinhart e Rogoff (2010d: 3) "When gross external debt reaches 60 percent of GDP, 

annual growth declines by about two percent; for levels of external debt in excess of 90 percent of GDP, 

growth rates are roughly cut in half."; em Reinhart e Rogoff (2010d: 6) "(...) This may lead us, if 

anything, to understand the adverse growth implications of debt burdens arising out of the current crisis 

(...)"; em Reinhart e Rogoff (2010d: 22-23): "In addition, for emerging markets, there appears to be a 

more stringent threshold for total external debt/GDP (60 percent), that is also associated with adverse 

outcomes for growth. Seldom do countries simply "grow" their way out of deep debt burdens"; em 

Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012: 83) "(...) the weight of the evidence suggests that a public debt 

overhang does slow down the annual rate of economic growth, and given the length of these episodes of 

public debt overhang, losing even 1 percent point per year from the growth rate will produce a 

substantial decline in the level of output, and a massive cumulative loss6; e em Reinhart, Rogoff e 

Savastano (2003) "(..) debt intolerance need not be fatal to growth and macroeconomic stability. 

However, the evidence presented here suggested that, to overcome debt intolerance, policymakers need to 

be prepared to keep debt levels - especially government debt levels - low for extended periods while 

undertaking more basic structural reforms to ensure that the country can eventually digest a heavier debt 

burden". (sempre grifo nosso).  
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"(...) we examine average and median growth and inflation rates 

contemporaneously  with debt. Temporal causality tests are not part 

of the analysis. The application of many of the standard methods for 

establishing temporal precedent is complicated by the nonlinear 

relationship between growth and debt that we have alluded to. But 

where do we place the evidence on causality? For low-to-moderate 

levels of debt there may or may not be one; the issue is an empirical 

one, which merits study. For high levels of debt the evidence points to 

bi-directional causality".  

  

 A referida dupla direção de causalidade entre dívida pública e crescimento 

econômico, refletiria, segundo Reinhart e Rogoff (2010a: 10-11), por um lado, os 

desdobramentos do aumento da tributação e/ou redução dos gastos públicos na evolução 

da atividade econômica e, por outro, os impactos do crescimento econômico no grau de 

endividamento dos países, conforme captado por Reinhart e Rogoff (2008a) – que 

vincula crises de dívidas soberanas às crises bancárias – e pela literatura de déficit fiscal 

ciclicamente ajustado7.   

 Apesar disso, é notório como recorrentemente Reinhart e Rogoff supõem uma 

direção dominante de causalidade quando atribuem um pior desempenho da atividade 

econômica como resultado do elevado nível de endividamento - e, portanto, uma relação 

de causalidade partindo da dívida em relação ao crescimento econômico - para achados 

que, na verdade, refletem apenas uma correlação negativa entre tais variáveis, algo já 

amplamente apresentado na literatura: 

"First, the relationship between government debt and real GDP 

growth is weak for deb/GDP ratios below 90 percent of GDP. Above 

the threshold of 90 percent, median growth rates fall by one percent, 

and average growth falls considerably more (...) Second (...) when 

total external debt reaches 60 percent of GDP, annual growth 

declines about two percent; for higher levels, growth rates are 

roughly cut in half. (Reinhart e Rogoff, 2010a: 2) (sempre grifo 

nosso). 

  

 Os autores abordam mais explicitamente as implicações, em termos de política 

econômica, desta questão apenas após o artigo crítico de Herndon, Ash e Pollin (2013). 

E o fazem justamente negando o fato de que teriam encontrado ou sugerido evidências 

de causalidade partindo da dívida em direção ao desempenho da atividade econômica. 

Em (Reinhart e Rogoff, 2013) os autores são enfáticos com relação a isso. "(...) we are 

very careful in all our papers to speak of "association" and not "causality" since of 

                                                 
7 Essas interelações entre dívida e crescimento econômico serão abordadas em detalhes no item 2B, que 

traz uma revisão das evidências teóricas sobre o tema. 
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course our 2009 book THIS TIME IS DIFFERENT showed that debt explodes in the 

immediate aftermath of financial crises". 

 Em um esforço para tentar elucidar essa questão, em um trabalho anterior que 

atenta para o controle da causalidade reversa, Panizza e Presbitero (2012b) sugerem 

uma nova variável instrumental8 para a dívida - que capta os efeitos derivados da 

interação entre a dívida expressa em moeda estrangeira e a volatilidade da taxa de 

câmbio - que, ao ser incorporada, leva à rejeição da hipótese de existência de uma 

relação de causalidade entre endividamento e crescimento nos países da OCDE9.  

 O trabalho de Irons e Bivens (2010: 6) também aborda essa problemática da 

causalidade entre dívida e crescimento econômico: "The analysis and rhetoric in 

Growth In Time of Debt (and those who use it to buttress the case for rapid fiscal 

retrenchment) assumes that causality runs from higher debt levels to slower 

contemporaneous economic growth. The data, however, do not speak to causality, and 

there is considerable reason to believe that causality may run the exact opposite 

direction". Irons e Bivens (2010: 6), aplicam testes pareados de causalidade de Granger 

nas variáveis "crescimento do PIB" e "razão de endividamento" - na mesma base de 

dados de Reinhart e Rogoff (2010a) - permitindo que a defasagem de tempo varie entre 

2 e 10 anos, e concluem que não é possível rejeitar a hipótese de que crescimento e 

dívida não Granger-causa crescimento do PIB. Por outro lado, rejeita-se a hipótese de 

que crescimento do PIB não Granger-causa um aumento da dívida. Ou seja, Irons e 

Bivens (2010) encontram evidência de que a causalidade é do crescimento econômico 

em direção à dívida. 

 Por fim, outras duas referências importantes são os trabalhos de Pattillo, Poirson 

e Ricci (2004) e de Easterly (2001). Pattillo, Poirson e Ricci (2004) recorrem ao método 

de Rigobon (2002)10 para testar, não apenas o impacto da dívida no crescimento 

                                                 
8 Recorre-se ao método de regressão conhecido como "variável instrumental (VI)" quando o estimador 

por MQO é viesado, ou seja, quando E(uIx)  0 e/ou quando é não consistente, ou seja, quando cov(u,x) 

 0. Nesses casos, independentemente da causa de correlação entre o termo de erro (u) e qualquer 

variável explicativa (x), a inclusão de uma variável instrumental (z) pode fornecer estimadores 

consistentes dos parâmetros de interesse desde que Cov(z,u)=o e Cov(z,x)  0. 
9 Embora não encontrem evidências de threshold, Panizza e Presbitero (2012b) testam seu novo 

instrumento para duas sub-amostras de países com baixo e elevado patamar de endividamento. No 

primeiro caso, a conclusão é similar aos resultados obtidos para a amostra completa de países, ou seja, 

não ha evidências de uma relação de causalidade entre dívida e crescimento. Já no segundo caso, o 

instrumento não se comporta bem e os autores partem para uma modelagem alternativa, baseada em 

Fisher (1966), a partir da qual também não encontram evidências da referida causalidade. 
10 O método de Rigobon (2002) permite estimar modelos de equações simultâneas na presença de 

heterocedasticidade nas séries que, em função da ausência de bons instrumentos, não são passíveis de 

identificação pelo método de variável instrumental. 
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econômico, mas também o contrário, controlando para causalidade reversa, e afirmam 

que a interação entre tais variáveis é significativa nos dois sentidos. Ou seja, afirmam 

que um acréscimo de 1p.p no crescimento econômico tende a reduzir a razão de 

endividamento dos países em algo entre 2% e 4%. Em termos normalizados, o 

acréscimo de um desvio padrão na dívida reduziria o crescimento econômico entre 0,13 

e 0,26 desvios padrão, enquanto o acréscimo de um desvio padrão no crescimento 

econômico tende a reduzir a razão de endividamento em algo entre 0,11 e 0,32 desvios 

padrão. Já Easterly (2001), embora não aborde a causalidade nas duas direções, analisa 

os impactos que as crises econômicas - tratadas no trabalho como exógenas - têm no 

endividamento público, e não o contrário. O argumento do autor é de que 

desacelerações/quedas da atividade econômica - por meio de seus desdobramentos nas 

receitas públicas futuras - tendem a deteriorar os indicadores de endividamento dos 

países dificultando o cumprimento do serviço de suas dívidas. Mais do que isso, o autor 

destaca que tal contaminação é mais severa e prolongada nos países pobres altamente 

endividados (HIPCs), comparativamente aos países altamente endividados de rendas 

média e elevada. 

    

2.1.2- Limite ao Endividamento  

 

Três diferentes abordagens acerca de um limiar de endividamento têm marcado, 

nas últimas três décadas e meia, a literatura que procura ressaltar os aspectos negativos 

da dívida pública no crescimento econômico dos países. 

 Inicialmente, nos anos 1980 predominou a ideia, pautada em Krugman (1988), 

de que países que superassem um determinado limiar de endividamento, a partir do qual 

seriam classificados como excessivamente endividados, enfrentariam desdobramentos 

negativos em termos da atração de investimentos - domésticos e estrangeiros - e, 

consequentemente, em termos de crescimento econômico. Para Krugman (1988) um 

país encontra-se excessivamente endividado quando "(...) the expected present value of 

future country transfers is less than the current face value of its debt". O excesso de 

dívida atuaria como uma taxação implícita sobre os recursos gerados no país 

impactando adversamente o volume e qualidade do investimento atraído pelo país 

devedor e desestimulando reformas fiscais e estruturais que poderiam resultar em maior 

transferência de recursos para os credores do governo.  
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 Embora a maior parte da literatura sobre excesso de dívida tenha se voltado para 

os países em desenvolvimento, há trabalhos como o de Clements, Bhattacharya e 

Nguyen (2003: 4) que focam sua análise exclusivamente no países de baixa renda e 

argumentam que os desincentivos às reformas fiscais são importantes, uma vez que os 

países de baixa renda necessitam de reformas estruturais para garantir maior 

crescimento econômico que permita alcançar as metas do milênio. De qualquer forma, 

são sugestões padrões dos organismos multilaterais, como FMI ou Banco Mundial. 

 Imbs e Rancieri (2005) e Cordella, Ricci e Arranz (2005) também defendem a 

existência de uma resposta negativa sistemática do investimento a diferentes patamares 

de endividamento. Mas, enquanto os primeiros apontam que tal relação é mais evidente 

quanto maior a probabilidade de default, a partir de um painel de 87 países em 

desenvolvimento, Cordella, Ricci e Arranz (2005) - a partir de um painel composto por 

79 países em desenvolvimento e com dados que abrangem de 1970 a 2002 - só 

encontram evidências de que ela ocorra em casos de endividamento intermediário (entre 

15% e 30% do PIB), e não para países muito ou pouco endividados. Imbs e Rancieri 

concluem que, em média, o threshold é alcançado quando o valor de face da dívida 

desses países alcança 57% do PIB ou 295% das exportações, ou quando o valor presente 

de seus débitos alcança 38% do PIB ou 142% de suas exportações. Por fim, os autores 

de ambos os trabalhos compartilham a visão de que países com instituições 

consolidadas desfrutariam de thresholds superiores comparativamente aos países com 

instituições mais fracas11.  

 O principal argumento desse primeiro grupo de trabalhos, inspirado nos insights 

de Myers (1977) sobre dívida soberana, está presente em Sachs (1988) e Krugman 

(1985a, 1985b, 1988) e refere-se ao fato de que credores de países excessivamente 

endividados enfrentariam um trade-off entre perdoar parte da dívida mantendo os 

incentivos ao seu pagamento, ou financiá-la, de forma a tentar maximizar o fluxo de 

receitas a ela associada. Obstfeld e Rogoff (1996) reformulam essa discussão 

modelando-a na forma de uma decisão entre consumo e investimento em dois períodos 

e mostram que o perdão da dívida de países excessivamente endividados tende a 

beneficiar, simultaneamente, tanto os credores via ampliação de receitas com o serviço 

da dívida, como o próprio país devedor, que passa a gozar de maiores taxas de 

                                                 
11 A garantia de direitos de propriedade, a existência de um ambiente jurídico seguro, e de regras do 

jogo estáveis são tidos como elementos essenciais ao desenvolvimento econômico, nessa linha de 

trabalho.   
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investimento à medida que reage aos incentivos de manter os pagamentos associados ao 

endividamento prévio.  

 Em um segundo momento, já a partir de meados dos anos 1990, e tendo em 

conta a dinâmica intertemporal de evolução da dívida pública, os trabalhos mostraram-

se preocupados em medir o limiar a partir do qual a dívida dos países passava a ser 

considerada insolvente/insustentável. Ou seja, o foco deixa de ser a capacidade do país 

devedor de atrair investimentos e passa a ser a capacidade, intertemporal, deste de 

cumprir os compromissos (principal e serviço) da dívida. A manutenção da dívida em 

patamares inferiores a esse threshold é visto nesses trabalhos como condição necessária 

para um crescimento econômico sustentável, já que sua violação implicaria, em algum 

momento, em um ajuste (via ampliação de impostos e/ou de taxa de juros) por parte do 

governo do país devedor, com consequências deletérias em termos de crescimento 

econômico e bem estar social12.  

 É possível constatar, portanto, que o critério utilizado por Krugman (1988) para 

classificar um país como excessivamente endividado aproxima-se muito do principal 

indicador utilizado na literatura voltada à discussão da solvência da dívida já que, 

segundo Goldfjan (2002), um país é considerado solvente quando o Valor Presente 

Descontado de seus gastos primários (correntes e futuros) for no máximo igual ao Valor 

Presente Descontado de suas receitas (também correntes e futuras), líquidas de seu 

débito inicial. Apesar disso, contudo, diferentemente da literatura de 'excesso de dívida' 

que ressaltava os aspectos positivos, para credores e devedores, do perdão de parte da 

dívida, países com dívidas insolventes/insustentáveis deveriam arcar sozinhos com o 

custo do ajustamento de suas trajetórias de endividamento, por meio da ampliação de 

superávit primário e políticas progressivamente austeras. Outras importantes diferenças 

entre as literaturas de "debt overhang" e de "solvência e sustentabilidade" referem-se: i) 

à variável de endividamento considerada: dívida externa, em "debt overhang" e dívida 

externa, interna ou ambas, em "solvência/sustentabilidade"; ii) ao estágio de 

desenvolvimento dos países analisados: economias subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento nos primeiros e economias de todos os graus de desenvolvimento, no 

segundo; e iii) aos efeitos da violação da condição de limiar da dívida: no critério de 

'excesso de dívida' o efeito se daria via perda de volume e qualidade dos investimentos 

                                                 
12 A literatura teórica que suporta as 3 diferentes abordagens de threshold serão apresentadas na seção 

2.2. 
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atraídos (externos e/ou domésticos); enquanto no critério de solvência/sustentabilidade 

os efeitos referem-se às expectativas de alta de juros e impostos. 

 Embora a literatura desse segundo grupo diferencie os conceitos de "solvência" 

e "sustentabilidade" - dado que este último adiciona ao primeiro questionamentos acerca 

do custo social e viabilidade política do ajuste - nos trabalhos empíricos ambos os 

conceitos são tratados como sinônimos. Em teoria, a dívida de um país pode ser 

considerada solvente, mas insustentável, na medida em que os custos de ajustamento do 

endividamento – embora economicamente viáveis - são vistos como social e 

politicamente inaceitáveis. Ou seja, o endividamento de determinado país seria 

sustentável quando o custo social de default superasse o custo social do ajuste. Na 

realidade, contudo, não há na literatura qualquer indicador para captar a ideia de 'ajuste 

demasiado ou socialmente inaceitável' o que, na prática, impede que a sustentabilidade 

da dívida dos países, de fato, seja mensurada e monitorada13.  

 Essa literatura remete ainda recorrentemente a outros dois conceitos associados à 

problemática da solvência/sustentabilidade, quais sejam, 'liquidez dos títulos públicos' e 

'vulnerabilidade da dívida'. O primeiro, está associado à aceitação dos títulos públicos 

no mercado financeiro, ou seja, ao grau de facilidade com que o país devedor consegue 

rolar sua dívida que está vencendo. Em uma situação de baixa liquidez, o mercado 

passaria a exigir juros maiores e, nesse sentido, o aumento dos juros é visto como fruto 

– e não elemento causador - de uma situação que levou à dificuldade de rolagem dos 

títulos públicos, embora em última instância também acabe contribuindo para a 

insolvência do país. Já o conceito de vulnerabilidade da dívida remete ao risco de que 

sejam violadas as condições de solvência e/ou liquidez de modo que o agente devedor 

entre em crise. 

Já em termos metodológicos, em linhas gerais essa literatura de 

solvência/sustentabilidade apresenta três abordagens distintas para testar, 

econometricamente, a dinâmica intertemporal da dívida pública dos países. Enquanto a 

primeira testa a estacionariedade da série da dívida pública, a segunda testa se as séries 

referentes às receitas tributárias, despesas governamentais e pagamentos de juros são 

                                                 
13 Os trabalhos do Fundo Monetário Internacional tentaram superar essa dificuldade metodológica e, em 

geral consideram como dinâmicas insustentáveis de dívidas aquelas que só retomariam a solvência se 

fossem realizadas mudanças significativas das políticas monetárias e fiscais em curso. De qualquer forma, 

permanece a dificuldade de se mensurar o custo social de tais alterações além da subjetividade associada 

à definição de 'mudanças significativas' das políticas. 
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cointegradas. Uma terceira abordagem refere-se à existência de um mecanismo de 

“feedback” entre as séries da dívida e a de superávit primário14.  

O trabalho de Hamilton e Flavin (1986) foi o pioneiro de uma série de estudos 

dedicados a testar a estacionariedade da dívida pública de diversos países por meio da 

verificação da validade da Restrição Orçamentária Intertemporal (ROI) do Governo15.  

Mas os testes das abordagens 1 e 2 apresentam algumas limitações, dentre as quais seu 

aspecto backward-looking, é um dos principais. Nesse sentido, estes testes são muito 

criticados por tentarem inferir a sustentabilidade da dívida pública por meio do 

comportamento passado das variáveis relevantes16. Diante disso, Mendonza e Ovido 

(2006) com uma metodologia forward-looking propõem uma forma alternativa de testar 

a sustentabilidade do endividamento público dos países. Para isso, os autores partem de 

uma série de estudos empíricos cujos indicadores estão pautados na distância entre a 

política fiscal corrente e a que seria considerada sustentável. Borges (2006), com base 

nesse novo procedimento, analisa o caso brasileiro pós Plano Real e chega à conclusão 

que a dívida pública brasileira era, em 2004, insustentável.  

Na verdade, a maior parte dos estudos acerca da evolução da 

solvência/sustentabilidade da dívida pública, específicos à situação de cada país, foram 

realizados para períodos bastante curtos, razão pela qual não é possível compreender a 

dinâmica da dívida pública a médio prazo. Não permitem também inferências acerca da 

manutenção, ou não, do status de sustentabilidade da dívida de determinado país à 

medida que o contexto macroeconômico e, portanto a liquidez de seus títulos - 

principalmente no que se refere a novos lançamentos relacionados à rolagem da dívida - 

é alterado. Em geral, os estudos existentes, por tratarem de períodos muito curtos de 

tempo, apresentam diagnósticos acerca da sustentabilidade da dívida que são válidos 

exclusivamente para aqueles períodos e não permitem a compreensão de que forma tais 

conclusões são impactadas por mudanças no cenário macroeconômico (nacional e 

internacional); na composição (indexadores) dos títulos públicos; e na condução da 

política macroeconômica, particularmente por parte dos países em desenvolvimento 

sujeitos à vulnerabilidade externa.  

                                                 
14 Para uma revisão completa dessas 3 abordagens, ver "Measuring Fiscal Space: A Critical Review of 

Existing Methodologies" in FMI (April, 2012: 5). 
15 Ver Trehan & Walsh (1988), Wilcox (1989), Bohn (1995), Ahmed & Rogers (1995), Feve, Henin & 

Jolivaldt (1998), Uctum & Wickens (2000), , Feve & Henin (2000), Chortareas, Kapetanios e Uctum 

(2003). E especificamente para o caso brasileiro, ver Pastore (1995), Rocha (1997) e Luporini (2000).  
16 Esta crítica está pautada no fato de que, se vista para o passado, a ROI do governo é uma identidade. 
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 De forma geral, há uma relativa convergência nesses primeiros dois grupo de 

trabalhos quanto aos diagnósticos de descontrole da dívida pública: fragilidade 

institucional no país endividado, excesso de compromissos em moeda estrangeira, 

descontrole das contas públicas, hiperinflação, volatilidade cambial e mercado de 

capitais pouco desenvolvido. Apesar dessa relativa convergência quanto ao diagnóstico, 

enquanto parte da literatura de 'excesso de dívida' busca compreender como a violação 

do referido critério tende a afetar credores e devedores, sugerindo estratégias ótimas 

para todos os agentes envolvidos, o segundo grupo de trabalhos volta-se, 

majoritariamente à classificação dos países como solventes ou não e, quando muito, a 

ressaltar as penalizações em termos de juros e aumentos de impostos. Outra diferença 

importante, é que os trabalhos de excesso de dívida referem-se aos efeitos do 

endividamento no investimento físico e/ou, como em Patillo at all (2004), na 

produtividade total dos fatores. A literatura de solvência/sustentabilidade da dívida, por 

seu turno, volta-se aos desdobramentos, em termos da capacidade do país devedor, de 

manter/ampliar a atração de capitais, sem qualquer diferenciação entre produtivos ou 

financeiros. 

 Por fim, um terceiro grupo de trabalhos está associado a Reinhart e Rogoff 

(2010d) e que dá novo impulso, neste caso no contexto da crise internacional iniciada 

em 2007/08, aos trabalhos que focam em um limite de endividamento (threshold) a 

partir do qual a trajetória de crescimento econômico dos países seria adversamente 

afetada. Essa literatura, classificada aqui como "Tipping Point" não mira economias de 

um determinado estágio de desenvolvimento17. Pelo contrário, apresenta-se como uma 

abordagem universal. Particularmente no que se refere aos trabalhos de Reinhart e 

Rogoff, esta abordagem estaria respaldada no uso de uma nova e ampla base de dados 

abrangendo 44 países em um período de 200 anos18. De fato, por si só, a referida base 

de dados representa um marco nos estudos de endividamento, uma vez que incorpora 

mais de 3700 observações anuais referentes à ampla gama de sistemas políticos, 

instituições, regimes cambiais e circunstâncias históricas. Os dados disponíveis até 

então abrangiam, basicamente, a dívida externa de economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento, nos últimos 30 anos. Já a nova base refere-se a países em todos os 

                                                 
17 "Tipping Point" é o ponto - ou um valor de um determinado parâmetro - no qual o equilíbrio muda 

abruptamente. 
18 Na verdade, o trabalho de Reinhart e Rogoff (2009) beneficia da nova base de dados do FMI e SDDS 

que abrange 66 países em um período de 800 anos. Mas os trabalhos de Reinhart e Rogoff focam, 

basicamente, em um recorte menor da base, um painel de 44 países nos últimos 200 anos, que permite 

comparações entre os países. 
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estágios de desenvolvimento, é pioneira em dados da dívida pública doméstica e 

abrange dados anuais de índices de preços, taxas de câmbio, PIB real, exportações, 

importações, finanças públicas, contas nacionais, preços de imóveis e commodities, 

índices do mercado de capitais e taxas de juros. 

Partindo de 1180 observações anuais, Reinhart e Rogoff (2010d) identificam a 

frequência com que o endividamento dos países situa-se em 4 categorias distintas em 

termos do PIB: até 30% (443 observações), entre 30% e 60% (442 observações), entre 

60% e 90% (199 observações) e acima de 90% (96 observações). Em seguida, os 

autores calculam as taxas média e mediana de crescimento econômico observadas 

nessas 4 categorias e concluem que: i) não é possível apontar uma relação entre 

endividamento e desempenho da atividade econômica nas primeiras 3 categorias, ou 

seja, para anos em que o endividamento foi inferior a 90% do PIB; e ii) as taxa média e 

mediana de crescimento na quarta categoria são, respectivamente, 2p.p e 1p.p menores, 

comparativamente à categoria inicial (dívida inferior a 30% do PIB). O trabalho aponta, 

ainda, que economias emergentes deparam-se com um limiar de endividamento externo 

inferior (correspondente a 60% do PIB), a partir do qual o crescimento cai 

aproximadamente 2p.p. Já patamares de endividamento superiores a 90% do PIB 

reduzem à metade o crescimento nessas economias. Por fim, o trabalho sugere que em 

economias emergentes (quando tidas em conjunto) há uma relação contemporânea entre 

endividamento e inflação, o que, em geral, não se observa no conjunto de economias 

avançadas.  

A partir desses resultados, que indicariam a existência de um threshold da dívida 

de 90% do PIB, Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012) identificam 23 episódios, nos 

últimos 200 anos, em que a violação desse threshold da dívida, por pelo menos 5 anos 

seguidos, estaria associada a um desempenho inferior da atividade econômica 

comparativamente a períodos em que o threshold não tenha sido violado ou o tenha por 

período inferior a 5 anos consecutivos. Afirmam ainda que, destes 23 episódios, 20 

configuraram períodos superiores a 10 anos. Para os autores, a identificação desses 

longos períodos de baixo crescimento relativo da atividade econômica, associados à 

violação do threshold da dívida: i) desmentiriam a visão de que esta correlação entre 

dívida e crescimento seria causada principalmente pelo acúmulo de dívida durante 

recessões típicas do ciclo de negócios; e ii) seriam indicativos de que o desdobramento 
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da violação do threshold da dívida, em termos da atividade econômica, poderia 

estender-se por vários anos19.  

Uma série de outros trabalhos tem identificado evidências de threshold para a 

dívida. Checherita e Rother (2010), com dados a partir de 1970, apontam um threshod 

de 90% a 100% do PIB - mas que dado o intervalo de confiança, poderia ser a partir de 

70% do PIB - para 12 países da zona do euro. Alguns desses trabalhos relacionam o 

impacto da dívida no crescimento de acordo com o patamar de endividamento dos 

países. Caner, Grennes e Koehler-Geib (2010), por exemplo - a partir de um painel de 

101 economias desenvolvidas e em desenvolvimento, relativo ao período entre 1980 e 

2008 - sugerem que as economias em desenvolvimento são mais sensíveis ao estoque e 

à ampliação dos patamares de endividamento. Estimam o threshold da dívida em 77% 

do PIB para economias desenvolvidas e 64% para economias em desenvolvimento. 

Além disso, partindo do threshold correspondente, para cada ponto percentual adicional 

na dívida, economias em desenvolvimento perderiam, em média, 0,017% do PIB, 

enquanto economias desenvolvidas 0,2% do PIB. Similarmente, Pattillo, Poirson e Ricci 

(2004) estimam que economias muito endividadas ao dobrarem seus endividamentos - 

tendo em conta um patamar inicial no mínimo igual ao threshold - tendem a sofrer uma 

queda de 1p.p em sua taxa de crescimento per capta. Tal efeito se daria por meio da 

redução tanto da acumulação física de capital per capta (peso de 1/3) quanto da 

produtividade total de fatores (peso de 2/3). Já em países pouco endividados - cujas 

observações são poucas comparativamente às de países muito endividados - o efeito da 

dívida seria positivo no crescimento da produtividade total de fatores, negativa na 

acumulação física de capital mas, recorrentemente, não significante.  

Cechetti, Mohantye Zampolli (2011) aproximam-se de Reinhart e Rogoff 

(2010a) e Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012) tanto no que se refere à existência de um 

threshold, como na indicação da necessidade de países nessa situação tratarem dos 

problemas fiscais; mas diferenciam-se destes ao indicar thresholds distintos para 

diferentes categorias de endividamento. Partindo de uma base de dados que engloba 18 

países da OCDE entre 1980 e 2010, indicam que o limiar de endividamento seria de 

                                                 
19 Para Reinahrt, Reinhart e Rogoff (2012: 1 e 2) : "The long duration belies the view that correlation is 

caused mainly by debt buidups during business cycle recessions. The long duration also implies that the 

cumulative shortfall in output from debt overhang is potentially massive... The long length of typical 

public debt overhang episodes suggests that even if such episodes are originally cause by traumatic event 

such as a war or financial crisis, they can take on a self-propelling character". 
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85% do PIB, no caso do endividamento público, 90% do PIB no endividamento de 

companhias privadas e de 85% do PIB no caso de dívidas imobiliárias.  

Por fim, Baglan e Yoldas (2013) partem da mesma base de dados de Reinhart e 

Rogoff (2010d) mas  restringem seu painel a 20 economias avançadas no período pós 

2a. Guerra Mundial. Por meio do uso de técnicas de inferência estatística robusta e 

métodos sub-amostrais concluem que - se consideradas as 20 economias em conjunto - 

um maior nível de endividamento (em termos de PIB) não pode ser considerado como 

um antecessor de menores taxas de crescimento do PIB, no médio prazo. Mas o pode se 

consideradas apenas as economias cronicamente endividadas. Ainda assim, mesmo 

nesse último caso, não encontram evidências da existência de um patamar específico de 

threshold, contrariando, portanto, um dos principais argumentos dos trabalhos de 

Reinhart e Rogoff.     

 Esse terceiro grupo, de ponto crucial (Tipping Point), partilha do argumento 

central, também presente nos trabalhos de 'excesso de dívida' e de 

'solvência/sustentabilidade', de que a partir de determinado momento a dívida passa a ter 

um impacto negativo no desempenho econômico dos países devedores e, por isso, tal 

limiar deve ser evitado. Mas diferenciam-se dos primeiros: i) ao abordarem os efeitos 

deletérios da dívida não apenas nos países subdesenvolvidos/em desenvolvimento mas 

também e, principalmente, nos países desenvolvidos; ii) ao referirem-se à dívida pública 

(em alguns casos particularmente à dívida doméstica20) e não apenas à dívida externa; 

iii) ao apontarem um indicador único (Dívida/PIB) comparativamente aos 2 indicados 

(Dívida/PIB e Dívida/Exportações) na literatura de excesso de dívida; iv) não abordar (a 

                                                 
20 Particularmente no que se refere à tendência recente de maior participação da dívida interna 

na dívida total, enquanto o ônus associado à dívida externa está, basicamente, na necessidade de dispor do 

montante necessário de divisas estrangeiras para fazer frente ao pagamento do principal ou do serviço da 

dívida, o ônus associado ao endividamento interno está na necessidade de formação de poupança pública 

e na limitação à capacidade do governo de realizar: (i) os investimentos voltados à formação bruta de 

capital fixo (FBKF); e/ou (ii) política fiscal anticíclica; que a busca por superávits primários pode 

resultar. É recorrente no debate econômico o argumento de que o risco de default da dívida pública 

interna é zero uma vez que, sendo a dívida interna denominada em moeda doméstica, sempre é possível 

ao governo imprimir moeda para cumprir seus compromissos. Mas esse argumento desconsidera os 

impactos inflacionários decorrentes de uma eventual monetização parcial ou total da dívida pública 

interna que seria incompatível com a vigência de regimes de metas inflacionárias, tão presentes no mundo 

atual. Desconsidera também que a recente globalização dos mercados financeiros e modernização do 

sistema bancário têm resultado em progressivo financiamento externo da dívida interna, em especial nos 

países em desenvolvimento, e que, portanto - mesmo que não diretamente atrelada à capacidade de honrar 

os compromissos da dívida interna - há a preocupação implícita de que o país devedor tenha, no futuro, as 

divisas estrangeiras necessárias para permitir a saída do investidor não residente que aplicou em títulos da 

dívida interna. Além disso, uma vez que as moedas domésticas são em geral não conversíveis, os agentes 

demandantes de títulos públicos domésticos satisfazem suas preferências pela liquidez ampliando a 

demanda de dólares.  
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não ser hipoteticamente) os canais de transmissão entre dívida e atividade econômica; e 

v) ao considerarem apenas os efeitos contemporâneos da dívida no crescimento 

econômico diferenciando-se fundamentalmente dos trabalhos de "excesso de dívida" 

que partiam do efeito defasado da dívida - via menor atração de investimentos - no 

crescimento econômico21. Diferenciam-se da literatura sobre solvência/sustentabilidade: 

i) pelo critério considerado no cálculo do threshold, ou seja, embora os três grupos de 

trabalho tenham como indicador a relação "Dívida/PIB", nos trabalhos de "excesso de 

dívida" e de "solvência/sustentabilidade" esse critério estava associado, em alguma 

medida, à capacidade do Estado de cumprir os compromissos assumidos na forma de 

dívida. Já nesse terceiro grupo (tipping point) o critério refere-se à identificação de um 

patamar de endividamento a partir do qual haja evidências empíricas de correlação 

negativa deste com a atividade econômica. Nesse sentido, embora esses trabalhos 

sugiram que a violação do treshold/tipping point tende a levar a maior dificuldade por 

parte do governo de cumprir o serviço e o principal da dívida (dado o aumento de juros 

que tal violação resultaria) o foco desses trabalhos é encontrar evidências de correlação 

negativa entre a dívida e o crescimento econômico; ii) pela pouca/nula atenção 

direcionada (a não ser na forma de hipótese) nesse terceiro grupo de trabalhos, à 

compreensão/testes dos canais de transmissão entre dívida e atividade econômica. 

 

2.1.3- Críticas à abordagem do Tipping Point 

  

 Apesar da ampla repercussão e influência, em todo o mundo, dos trabalhos de 

Reinhart e Rogoff na condução da política econômica, seus trabalhos têm enfrentado 

diversas críticas. Essas, em geral, estão relacionadas, além da já apresentada crítica 

sobre a ordem de causalidade, aos seguintes aspectos não discutidos nos trabalhos de 

Reinhart e Rogoff: i) modo de determinação do treshold/tipping point; ii) 

heterogeneidade da dívida entre países e ao longo do tempo; iii) presença de outliers; iv) 

                                                 
21 Exceção para o trabalho de Kumar e Woo (2010) que aborda a correlação negativa entre endividamento 

no período "t" e crescimento econômico e investimentos no período "t+1". Os trabalhos de 'excesso de 

dívida' que fazem referências expressas à relação entre endividamento e crescimento econômico, o fazem 

não de forma contemporânea mas sim por meio do argumento de que o investimento seria menor e 

endogenamente determinado em países excessivamente endividados. A relação entre endividamento e 

crescimento nesses estudos é defasada e está associada aos desdobramentos negativos em termos de juros 

e/ou da capacidade de acumulação de capital dessas economias. Para uma discussão quanto aos canais de 

transmissão da dívida na economia real e outros argumentos teóricos das causalidades entre dívida e 

crescimento, ver seção 2.2. 
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uso de modelagens, painéis e cobertura temporal alternativas; v) presença de não 

linearidades; e vi) erros na tratamento da base de dados. 

 Um primeiro questionamento importante direcionado aos trabalhos de Reinhart e 

Rogoff refere-se à determinação do patamar do threshold/tipping point. Enquanto 

Reinhart e Rogoff o determinam exogenamente, classificando os países em diferentes 

categorias de endividamento, a partir da observação dos dados de seu painel de países, 

alguns trabalhos posteriores mantêm a ideia de limiar de endividamento, mas defendem 

que a  determinação do tipping point deva ocorrer de forma endógena. É o caso dos 

trabalho de Minea e Parent (2012) onde os autores partem do modelo de González, 

Teräsvirta e Van Dijk (2005) conhecido como Panel Smooth Threshold Regressions 

Model. O referido modelo é pautado em mudanças graduais no coeficiente de regressão, 

diferenciando-se significativamente, portanto, da maioria dos trabalhos (como é o caso 

de Reinhart e Rogoff, 2009a, 2010a e 2010b) que partem de uma pré classificação dos 

países de acordo com o grau de endividamento destes.  

 Égert (2012) também utiliza um modelo cuja determinação do thrsehold se dá de 

maneira endógena e, com dados que remontam à 1790, encontra evidências de uma 

correlação negativa entre endividamento e crescimento econômico. Mas o autor atenta - 

como também apontam Minea e Parent (2012) e Afonso e Jalles (2013) - que, 

diferentemente dos trabalhos de Reinhart e Rogoff, os resultados seriam muito sensíveis 

a mudanças marginais na composição do painel de países, ao período considerado e à 

frequência dos dados.  

 Outra crítica comum aos trabalhos da terceira geração de abordagem de 

threshold (topping point), e particularmente aos trabalhos de Reinhart e Rogoff, diz 

respeito à  sensibilidade dos resultados destes à heterogeneidade da dívida entre os 

países. Enquanto Minea e Parent (2012) referem-se aos outliers para explicar as 

diferenças entre as taxas mediana e média de crescimento destacadas por Reinhart e 

Rogoff (2010a), Afonso e Jalles (2013) associam os problemas de robustez dos 

trabalhos de Reinhart e Rogoff à composição de seus painéis. Estes autores mostram 

que para um painel composto apenas de países membros da OCDE, as taxas médias de 

crescimento no período 1970-2008 em países com baixo grau de endividamento (menos 

de 30% do PIB) são bastante similares às taxas médias de crescimento verificada em 

países com elevado grau de endividamento (mais de 90% do PIB). Assim, Afonso e 

Jalles (2013) concluem que, mesmo considerando as mesmas categorias exógenas de 

treshold presentes em Reinhart e Rogoff (2010a), o uso de um painel de países 
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alternativo ao utilizado por Reinhart e Rogoff em seus trabalhos leva, por si só, a 

conclusões significativamente distintas das sugeridas como universais por Reinhart e 

Rogoff.  

Já, Baglan e Yoldas (2013) usam técnicas de inferência robusta para uma sub 

amostra dos 44 países do trabalho de Reinhart e Rogoff (2010d) e, embora encontrem 

evidências quanto à existência de correlação negativa entre dívida e crescimento 

econômico, não encontram evidências de threshold. Kourtellos, Stengos, e Tan (2012) 

também não encontram evidências de threshold, mas focam no argumento que a relação 

entre dívida e crescimento dependeria de heterogeneidades entre os países associadas às 

diferenças de qualidade das instituições. Por fim, Eberhardt e Presbitero (2013) também 

focam na problemática da heterogeneidade (nesse caso, nas heterogeneidades não 

observadas) além da dependência cross section e, a partir da incorporação destes 

aspectos em seus exercícios econométricos, lançam dúvidas quanto à robustez dos 

modelos "pooled" utilizados na grande maioria de estudos empíricos que abordam as 

relações entre endividamento e crescimento.   

 Especialmente no que se referem aos trabalhos de Reinhart e Rogoff, outra 

crítica recorrente é de que a metodologia que utilizam não permite captar um possível 

impacto da dívida ao longo do tempo. Ou seja, Reinhart e Rogoff ignoram possíveis 

heterogeneidades da dívida ao longo do tempo e consideram apenas os efeitos 

contemporâneos da dívida no crescimento econômico. Nesse sentido, Reinhart e Rogoff 

diferenciam-se fundamentalmente dos trabalhos de 'excesso de dívida' que partiam do 

efeito defasado, via menor atração de investimentos, da dívida no crescimento 

econômico22.  

 Particularmente sobre essa questão da contemporaneidade, Irons e Bivens (2010) 

ressaltam que não há na literatura econômica qualquer argumento teórico que explicaria 

esse tipo de correlação contemporânea entre endividamento público e crescimento 

econômico, independentemente da causalidade que seja considerada. Conforme será 

discutido na seção teórica (2.2) - no argumento predominante nos trabalhos de Reinhart 

e Rogoff, e em seus seguidores, de que o endividamento afeta (negativamente) o 

crescimento econômico - a temporalidade é essencial uma vez que o efeito crowding out 

                                                 
22 Interessante notar, contudo, que Reinhart e Rogoff em geral partem das hipóteses que a contaminação 

da dívida na atividade econômica se dá via ampliação de juros e via expectativa de ampliação futura dos 

tributos. Esses argumentos teóricos serão melhor abordados na seção 2.2. 
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no investimento privado se daria com alguma defasagem em relação ao aumento de 

juros derivado do excesso de gasto público. 

 Embora seguidores de Reinhart e Rogoff, Kumar e Woo (2010) superam essa 

limitação relativa à contemporaneidade ao abordarem o impacto de elevados níveis de 

endividamento no crescimento econômico subsequente, e não contemporâneo, de um 

painel de economias desenvolvidas e emergentes. Kumar and Woo (2010) também 

encontram um limiar a 90% do PIB e afirmam que, em média, um acréscimo de 10 p.p 

na razão dívida/PIB está associado a uma desaceleração no crescimento real anual do 

PIB per capita de aproximadamente 0,2% ao ano em economias emergentes e de 0,15% 

ao ano em economias desenvolvidas. No que se refere ao impacto nos investimentos, 

um acréscimo de 10p.p no débito inicial estaria associado a uma redução aproximada de 

0,4% do PIB em investimentos23. 

 Minea e Parent (2012), embora alinhem-se aos trabalhos de Reinhart e Rogoff ao 

afirmarem que a dívida pública é negativamente correlacionada ao crescimento a partir 

de um threshhold de 90% do PIB - diferenciam-se destes ao apontar que tal relação 

tornar-se-ia positiva a partir de um novo threshold de 115%24. Para Minea e Parent 

(2012), tais resultados refletem a existência de complexas não linearidades na relação 

entre dívida e crescimento que não são captadas nos modelos que partem de threshold 

externos e pré determinados. 

  Por fim, o trabalho de Herndon, Ash e Pollin (2013) expôs a fragilidade do 

argumento de Reinhart e Rogoff e não o fez por meio dos questionamentos apresentados 

acima mas sim por meio da identificação de 3 tipos de erros cometidos pelos autores 

quando do tratamento da base de dados: i) erros nos códigos das variáveis; ii) exclusão 

                                                 

23 A metodologia do trabalho de Kumar e Woo (2010) pauta-se também no controle de outras variáveis 

que afetam o crescimento econômico e, embora não teste a causalidade reversa, seus resultados não estão 

sujeitos a ela dado que não faria sentido algum o crescimento econômico no período "t+1" afetar a dívida 

no período anterior "t". Importante notar, contudo, que apesar de não sujeitos ao problema de causalidade 

reversa, os resultados de Kumar e Woo (2010) não testam os possíveis impactos, sejam eles 

contemporâneos ou defasados, de variações do crescimento econômico no endividamento público. Apesar 

disso, assim como Reinhart e Rogoff, restringem suas conclusões à sugestão de políticas econômicas 

pautadas exclusivamente no ajuste via dívida, ou seja, medidas austeras voltadas à colocar a dívida 

pública em trajetória declinante no médio e no longo prazo. 
 
24 Minea e Parent alertam que seus achados indicando uma relação positiva entre dívida e crescimento 

não devam ser interpretados como indicativos de relaxamento na política fiscal. Para os autores, tais 

resultados refletem a existência de complexas não linearidades na relação entre dívida e crescimento que 

não são captadas nos modelos que partem de threshold externos e pré determinados. Minea e Parent 

(2012) destacam ainda que as evidências são apenas de correlação negativa e, na prática, interpretam os 

resultados na direção de causalidade oposta aos trabalhos de Reinhart e Rogoff, ou seja, do desempenho 

econômico em direção à dívida, e não o contrário. 
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seletiva de dados disponíveis; e iii) atribuição não convencional de pesos. Os autores 

reaplicaram a metodologia apresentada por Reinhart e Rogoff (2010d) à base de dados 

isenta dos referidos erros e chegaram à conclusão que a taxa média de crescimento dos 

países nos anos que se encontram altamente endividados (acima de 90% do PIB) é de 

2,2% (e não de -0,1% como apontado pelos próprios Reinhart e Rogoff) e, portanto, 

muito próximo da taxa de crescimento dos países nos anos em que estes se encontram 

pouco endividados que, conforme o trabalho de Reinhart e Rogoff (2010a), é de 2,8% 

nos anos em que os países encontram-se medianamente endividados (30% a 60% e 60% 

a 90% do PIB) e de 4,1% para os casos de dívida inferior a 30% do PIB. 

 O trabalho de Herndon, Ash e Pollin (2013) provocou grande discussão, não só 

no meio acadêmico, mas também na grande imprensa. De qualquer forma, se por um 

lado o trabalho de Reinhart e Rogoff incitou uma série de trabalhos voltados à verificar 

a robustez desse argumento à luz da existência de não linearidades, variáveis 

instrumentais e controles em modelagens alternativas, a crítica de Herndon, Ash e 

Pollin (2013) abriu espaço para novas discussões acerca da robustez do argumento que 

indica a existência de causalidade negativa partindo do endividamento em direção ao 

crescimento econômico e, principalmente, acerca dos parâmetros que têm pautado a 

formulação de políticas econômicas cujos instrumentos condicionam o crescimento 

econômico ao controle imediato das trajetórias de endividamento dos países. 

Particularmente no que se refere à formulação de políticas, abordar-se-á, na conclusão 

do presente capítulo, como as instituições internacionais - particularmente o FMI, o 

Banco Mundial - têm se posicionamento quanto à problemática da dívida. 

 

2.1.4- Contabilidade da Dívida 

 Paralelamente à discussão até aqui empreendida, há um importante debate acerca 

de qual seria a variável de endividamento mais adequada a ser considerada quando é 

analisada a participação relativa da dívida no PIB (Dívida/PIB). Este é, em última 

instância o principal indicador por trás das 3 abordagens de Threshold.  

 Esse questionamento não está relacionado à qualidade e/ou importância dos 

diferentes indicadores, mas sim ao fato de expressarem, em maior ou menor grau, as 

obrigações cruzadas entre distintas esferas do governo. Em geral, os indicadores de 

endividamento distinguem-se pela jurisdição sob a qual as regras de emissão dos títulos 

são definidas (dívida externa versus interna - ou doméstica); pela moeda em que as 



38 

 

obrigações foram emitidas (dívida em moeda nacional ou em moeda estrangeira); e pela 

abrangência, ou seja, pelas esferas do governo a que se referem (dívida do setor público, 

do governo ou do Banco Central)25: 

 Além disso, ao considerarem ou não o balanceamento entre passivos e ativos, os 

indicadores de endividamento classificam-se, respectivamente, como "líquido" ou  

"bruto". Embora a literatura destaque de forma recorrente que os indicadores de dívida 

líquida têm a vantagem comparativa de expressar, não apenas as obrigações de 

determinada esfera do setor público/governo, mas adicionalmente a capacidade líquida 

deste de garantir seu pagamento para o FMI (2010), ambos os indicadores são 

importantes: enquanto a dívida bruta refletiria mais adequadamente o risco de rolagem, 

a líquida melhor mensuraria os riscos de solvência da dívida e os impactos nas taxas de 

juros e no desempenho da atividade econômica. 

 Gobetti e Schettini (2010) apresentam 2 desvantagens associadas ao uso dos 

indicadores de dívida líquida que, para muitos autores, colocariam em dúvida a 

adequação do uso desse tipo de indicador quando das comparações internacionais e/ou 

da tomada de decisões de políticas econômicas. Enquanto a primeira desvantagem recai 

sobre a existência de metodologias alternativas de precificação dos créditos, dos direitos 

e das obrigações, a segunda – e principal desvantagem – estaria associada à adequação, 

ou não, dos ativos e passivos a serem considerados na estatística. Por exemplo, 

enquanto em países como o Reino Unido, variáveis de endividamento líquido são 

obtidas por meio da subtração dos títulos relativamente líquidos do total de 

endividamento bruto, outros países assumem que o endividamento líquido equivale ao 

                                                 
25 Conforme apresentado em Reinhart e Rogoff (2010 c), apresenta-se um glossário dos principais 

indicadores de endividamento. Dívida Externa: obrigações totais de um país com credores estrangeiros, 

tanto públicas como privadas. Normalmente os credores determinam os temos dos contratos de dívida, 

que normalmente estão sujeitos à jurisdição dos países dos credores estrangeiros ou às leis internacionais 

(no caso de créditos multi-laterais); Dívida Total do Governo (ou Dívida Total Pública): obrigações totais 

do governo com credores tanto domésticos como estrangeiros. O termo "governo" normalmente engloba a 

administração central - governos municipais, estaduais e governo federal - e outras entidades que tomam 

dinheiro emprestado com garantia explícita do governo; Dívida Doméstica do Governo (Dívida 

Doméstica Pública): obrigações totais do governo que foram emitidas e que estão sujeitas à jurisdição 

nacional a despeito da nacionalidade do credor ou da moeda em que a dívida está denominada  (logo 

inclui a dívida doméstica do governo em moeda estrangeira, como definida abaixo). Os termos dos 

contratos de dívida podem ser determinados pelo mercado ou unilateralmente pelo governo; Dívida 

Doméstica do Governo em Moeda Estrangeira: obrigações do governo emitidas sob jurisdição nacional 

mas que estão expressas (ou vinculadas) a uma moeda diferente da moeda de curso no país; Dívida do 

Banco Central: usualmente não incluída como dívida pública (apesar do fato desta usualmente carregar 

uma garantia implícita do governo). Os Bancos Centrais normalmente emitem dívida para facilitar as 

operações de mercado aberto (inclusive intervenções de esterilização). Tais débitos podem ser 

denominados tanto em moeda local como estrangeira; Dívida Doméstica: obrigações do setor público e 

privado sob jurisdição de leis domésticas. Engloba a Dívida Doméstica do Governo (ver acima) e a 

Dívida Privada. 
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valor (financeiro) líquido dos títulos, e portanto é obtido descontando títulos com muita 

baixa liquidez ou aqueles cujo desinvestimento exigiriam mudanças muito significativas 

em políticas chave em curso (por exemplo, direito de propriedade em projetos de 

investimento público). 

Além disso, as comparações internacionais são dificultadas porque a própria 

diferenciação entre indicadores "brutos" e "líquidos" é bastante sensível à abrangência 

do indicador e/ou à particularidades institucionais dos países. No que concerne à 

abrangência, os ativos de determinada esfera pública/governamental serão considerados 

apenas se a própria esfera for abrangida pelo indicador. O caso brasileiro é 

particularmente representativo desse tipo de sensibilidade quando do cálculo dos 

referidos indicadores. 

Desde a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, o Banco 

Central do Brasil (BACEN) deixou de emitir os títulos utilizados para a administração 

da Base Monetária. Tais títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional que os repassa ao 

BACEN. Esse arranjo institucional foi desenhado como parte do processo de 

estabilização monetária e pôs fim a uma das principais causas da hiperinflação 

brasileira: a conta movimento, a partir da qual papel moeda emitido pelo BACEN era 

transferido para o Tesouro Nacional. Além disso, o Tesouro Nacional emite títulos 

voltados à capitalização de empresas públicas (particularmente a PETROBRÁS), o 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e Bancos Comerciais Públicos (como o 

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal)26. Portanto, no Brasil, 

independentemente de sua finalidade, como os títulos são sempre emitidos pelo Tesouro 

Nacional, tais passivos sempre são contabilizados nos indicadores de endividamento, 

sejam eles "bruto", "líquido", "do setor público" e/ou "do governo geral"27. Já os ativos 

a que deram origem apenas são considerados no indicador da Dívida Líquida do Setor 

Público (DLSP) que, mais do que considerar os ativos, tem o BACEN incluído em sua 

abrangência, permitindo, por exemplo, que a conta única (ou disponibilidades) do 

                                                 
26 Para uma análise do papel dos bancos públicos (no Brasil) ver Araújo e Cintra (2011) e Jayme Jr. e 

Crocco (2010); para os países em desenvolvimento ver Griffith-Jones e Tyson (2013). 
27 Os indicadores de dívida do "setor público" (não financeiro por definição) fazem um balanço deste em 

relação aos agentes privados e aos agentes públicos financeiros. Compõe o "setor público" a 

administração direta; as autarquias e fundações dos governos federal, estadual e municipal; e, no caso 

brasileiro, o Banco Central, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e as instituições públicas 

não financeiras, ou seja, as empresas estatais do setor produtivo excluindo-se, desde de 2009, a Petrobrás. 

Já os indicadores brasileiros referentes ao "governo geral" excluem de seus cálculos os resultados de 

todas as empresas estatais, do Banco Central e dos bancos públicos. Para uma descrição detalhada dos 

conceitos e estatísticas da dívida pública ver Silva e Medeiros (2009). 
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Tesouro no BACEN seja considerada28. O indicador DLSP capta também os ativos 

oriundos dos empréstimos do BNDES que recentemente têm representado parte 

significativa da emissão de títulos por parte do Tesouro Nacional. Ainda assim, a DLSP 

não capta todos os ativos do setor público associados às emissões de títulos por parte do 

Tesouro já que, desde 2009, a PETROBRÁS passou a ser excluída destas estatísticas. 

Nesse sentido, as emissões direcionadas à PETROBRÁS, embora associadas a um 

contexto particular relativos à estratégia de desenvolvimento do pré sal, na prática têm 

contribuído para a ampliação do endividamento brasileiro tanto do "setor público" como 

do "governo geral", tanto nos indicadores "brutos" como "líquidos" já que não é 

abrangida pelos referidos indicadores. Além de excluída do indicador de endividamento 

do Setor Público (DLSP), a PETROBRÁS, desde 2009, está excluída também do 

esforço fiscal (metas de superávit primário) do setor público. 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), por se tratar de um indicador no seu 

conceito "bruto", contabiliza apenas os passivos. Isso resulta em certa distorção quando 

comparada com a evolução desse indicador brasileiro com o mesmo indicador nos 

demais países já que, no Brasil: i) dada a particularidade institucional entre Tesouro e 

BACEN, apontada acima, os títulos emitidos para a administração da base monetária - 

por serem emitidos pelo Tesouro - compõem a DBGG; e ii) todo o esforço fiscal 

associado ao estoque de superávit primário que ainda não foi utilizado para a retirada de 

títulos públicos junto ao público (disponibilidades do Tesouro no BACEN) é ignorado 

uma vez que os ativos do Tesouro junto ao BACEN não são contabilizados. 

Particularmente no que se refere a esse segundo item (contabilização das 

disponibilidades) o indicador de DBGG passa a impressão de que os esforços fiscais até 

então realizados não têm sido suficientes, quando, na verdade, parte deles ainda não foi 

incorporada na estatística. Por fim, o indicador DBGG é composto por toda sorte de 

títulos públicos, inclusive os emitidos: i) para financiar investimentos públicos, privados 

e de parceria público-privada, essenciais em economias em desenvolvimento como a 

brasileira; e ii) para enxugar a liquidez na economia ampliada com a entrada de 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e/ou com a entrada de capitais estrangeiros via 

mercado de capitais, parte dos quais inclusive, direcionados à compra de títulos da 

                                                 
28  A Conta Única (ou Disponibilidades) do Tesouro no BACEN, refere-se ao estoque de recursos 

oriundos de superávits primários do governo federal que permanecem depositados na autoridade 

monetária enquanto não são utilizados para o resgate de títulos públicos em poder do público. 
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dívida pública doméstica29. Na prática, estes 3 fatores em conjunto, levam , nas 

comparações internacionais, a uma leitura distorcida do referido indicador sugerindo 

que o governo se defrontaria com um pior grau de dificuldade de rolagem/pagamento da 

dívida que o de fato confrontado em suas operações com o público no dia-a-dia. 

 Além disso, a DBGG por ser um conceito "bruto" contabiliza também os títulos 

que foram emitidos pelo Tesouro Nacional para retirar o excesso de liquidez derivado 

da estratégia de formação/ampliação das reservas internacionais. Embora tal estratégia 

tenha ampliado o montante de passivos do setor público e governo geral, e represente 

um custo dada a diferença entre a remuneração paga por estes títulos (taxa implícita da 

dívida e/ou taxa SELIC) e a recebida (taxa de juros norte-americana), tem benefícios 

associados à menor exposição da economia brasileira à conjuntura econômica 

internacional - com reflexos importantes na queda da taxa básica de juros e na menor 

volatilidade cambial - além de contribuir para uma melhora no desempenho da DLSP 

sempre que há uma desvalorização da taxa de câmbio. Isso ocorre porque, sempre que a 

taxa de câmbio se desvaloriza e as reservas estejam altas, o endividamento líquido 

público doméstico (majoritariamente emitido em moeda nacional) diminui.  

Outra diferença relativamente comum nos indicadores fiscais entre os países 

refere-se à variável de PIB nominal utilizada no cálculo do indicador de participação 

relativa da Dívida no PIB (Dívida/PIB). Enquanto alguns países utilizam o referido 

indicador tendo em conta o preço médio anual, outros utilizam o PIB com preços de 

final de período que, por serem maiores, resultam em patamares mais otimistas de 

participação relativa da dívida nas economias. Logo, mesmo países onde a inflação não 

se apresenta como um problema crônico, são beneficiados quando de comparações 

internacionais com países que calculam seus indicadores com "preços correntes" ou 

"preços médios do período". 

A consideração de particularidades dos países - como as discutidas acima, 

relativas às diferentes metodologias de cálculo dos indicadores de endividamento e/ou 

às relações entre o Tesouro e o Banco Central - deveria ser muito cuidadosa nos 

trabalhos voltados a comparações internacionais. Isso é crucial já que implicará, em 

última instância, se os ativos - e não apenas os passivos - existentes de forma cruzada 

entre diferentes esferas/estruturas do governo, serão ou não considerados. Ignorar essas 

                                                 
29 Nos capítulos 3 e 4 discutiremos a recente participação crescente de não-residentes na DPMFi 

brasileira. 
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especificidades tem gerado, na visão desse trabalho, análises distorcidas e sugestões de 

política econômica, por vezes, equivocadas. 

Tal distorção é crítica porque, conforme discutido na seção 2A, 

independentemente da abordagem de threshold que se considere, as atenções estão 

sempre voltadas para a fração da Dívida Pública no PIB (Dívida/PIB). Portanto, se o 

indicador de DBGG inclui títulos voltados à administração da base monetária - o que 

não acontece nos países onde este tipo de emissão é feita pela Autoridade Monetária - 

qualquer comparação internacional tende a, indiscriminadamente, avaliar o peso da 

dívida pública na economia como sendo maior do que de fato o é. Mais do que isso, em 

um contexto político econômico de domínio da visão de causalidade negativa da dívida 

em direção ao crescimento econômico, a comparação do indicador brasileiro de DBGG 

relativamente aos demais países tende a resultar em sugestões de políticas econômicas 

que desqualifiquem os benefícios advindos de esforços de investimento que ocorram 

por meio de qualquer esfera (como por exemplo, o BNDES) que não diretamente o 

Tesouro Nacional. Isso ocorre porque, como apontado acima, o indicador  brasileiro de 

DBGG é contaminado por operações do Tesouro Nacional que nos demais países são 

realizadas exclusivamente pelos Bancos Centrais que estão fora do escopo dos 

indicadores de "governo geral".  

Importante destacar ainda dois pontos de atritos recentes entre os técnicos do 

governo brasileiro e os do Fundo Monetário Internacional no que se refere aos cálculos 

dos indicadores da dívida pública. O primeiro elemento de atrito que, de certa forma já 

está superado, refere-se à exclusão de (ao menos parte dos) investimentos públicos 

quando dos cálculos da necessidade de financiamento do setor público. Apesar de uma 

recusa inicial por parte do Fundo, este tem-se mostrado - particularmente no contexto da 

atual crise econômica - mais flexível quanto à inclusão de parte dos investimentos 

realizado no âmbito do Programa de Aceleração do Investimento (PAC) nos cálculos do 

resultado primário do governo. Na prática, esta discussão quanto à liberdade do Tesouro 

Nacional em realizar investimentos tem se resumido à determinação conjunta entre o 

Fundo e os governos nacionais, não apenas o brasileiro, de certa flexibilização nas 

metas de superávit primário. Isto tem permitido que parte dos recursos que seriam 

poupados para o pagamento do serviço da dívida seja remanejada para investimentos.  

O segundo ponto de atrito recente entre o Fundo e o governo brasileiro recai 

especificamente com relação à preferência do FMI quanto ao uso do indicador bruto de 

endividamento (DBGG) a despeito do indicador líquido (DLSP), cuja adoção como 
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parâmetro é defendida pelo governo brasileiro. Enquanto autores como Gobetti e 

Schettini (2010: 8) afirmam que "(...) tanto para as análises retrospectivas quanto para 

as prospectivas, é fundamental adotar uma abordagem integrada que considere o 

endividamento tanto em seu conceito bruto quanto líquido", o FMI tem sido categórico 

e inflexível quanto à adoção única e exclusiva do indicador DBGG. Em geral, além dos 

apontamentos feitos anteriormente referentes tanto à abrangência e metodologia dos 

indicadores DLSP e DBGG quanto às particularidades institucionais dos países, outro 

ponto de discordância entre os técnicos do Fundo e os do governo brasileiro refere-se 

especificamente à metodologia de cálculo do indicador de DBGG. Desde 2008, o 

BACEN tem divulgado duas séries da DBGG, a partir de duas diferentes metodologias. 

A inovação do BACEN consiste em calcular a DBGG considerando apenas os títulos do 

Tesouro Nacional que efetivamente lastreiam operações compromissadas, ou seja, 

excluindo-se os títulos emitidos para a administração da base monetária, que na prática, 

também não são computados no cálculo desse indicador nos países onde o Banco 

Central, e não o Tesouro Nacional, faz diretamente a emissão de títulos. Gobetti e 

Schettini (2010: 11) defendem a nova metodologia proposta pelo BACEN e afirmam 

que "(...) numa perspectiva econômica e não contábil-formal, a migração dos títulos 

utilizados para a política monetária da carteira do BC para do TN não pode ser vista 

como aumento do endividamento público, apesar de a DBGG pela velha metodologia 

mostrar isso". Ademais, para permitir uma análise comparativa mais longa, tais autores 

reaplicam a nova metodologia retroativamente a 2001 já que a série disponibilizada pelo 

BACEN inicia em 2008. 

Importante observar que esta discussão, em termos das distorções nas 

comparações internacionais dos indicadores de DBGG, é diferente do debate sobre a 

flexibilização das metas de esforço fiscal por parte do governo. Na verdade é anterior a 

esta no sentido de que, sendo a DBGG menor do que vem sendo mensurada, implicaria 

em revisões (para baixo) das próprias necessidades de financiamento do setor público 

brasileiro abrindo espaço para a manutenção (e/ou fortalecimento) das inversões 

públicas em investimento. É sintomático como o "mercado", as agências de risco e o 

próprio FMI abruptamente abandonam o uso do indicador da DLSP como referência 

para a evolução da sustentabilidade da dívida pública, justamente em um momento em 

que, sendo o Brasil credor em moeda estrangeira, passa a ter o resultado desse indicador 

de endividamento beneficiado (reduzido) à medida que instabilidades externas 
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desvalorizam a taxa de câmbio e resultam em um menor endividamento em moeda 

nacional.  

Além desse debate acerca de qual o melhor o indicador para a dívida soberana, 

Eisner (1986) questiona a visão hegemônica de um indicador único para captar a 

evolução da política fiscal e defende a adoção de indicadores alternativos capazes de 

captar os diferentes aspectos envolvidos na problemática fiscal. Mais do que isso, 

sugere que os indicadores da dívida pública meçam o endividamento tendo em conta o 

valor de mercado, e não de face, dos títulos públicos, uma vez que o primeiro por 

depender do valor da taxa de juros está atrelado à política monetária, e não fiscal, 

exigindo, segundo o autor, medidas específicas no âmbito desta política. Como Eisner, 

Nevile (2000), também defende o acompanhamento do déficit estrutural que apresenta a 

vantagem, em relação ao déficit primário nominal, de não ser contaminado por 

variações cíclicas do PIB30.  

 

2.2- Canais de Transmissão entre Dívida Soberana e Atividade Econômica 

 

2.2.1. Canais de Transmissão: Modelo e Argumentos Teóricos   

 Segundo Romer (2006) o governo se defronta com uma restrição orçamentária 

intertemporal similar a de qualquer indivíduo, ou seja, o valor presente de seus gastos 

com bens e serviços deve ser menor ou igual à soma do valor inicial de sua riqueza com 

o valor presente de sua receita tributária (líquida de transferências):  
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onde: 

G(t) = gastos reais do governo; 

T(t) = tributação no momento t; 

D(0) = débito (a despeito de riqueza) real inicial; 
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r(T) = taxa real de juros no momento t; 

                                                 
30 Gobetti, Gouvêa e Schettini (2010) adaptam a metodologia de cálculo do FMI à particularidade 

contábil brasileira e concluem, com base em dados de 1997 a 2010, que houve uma inversão na política 

fiscal brasileira, no início de 2006, quando deixou de ser contracionista.    
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)(tRe
= valor de uma unidade de produto no momento t, descontada para o momento 

zero; 

 

  Supondo que a taxa real de juros seja sempre positiva, um valor positivo (mas 

constante)  de “D” satisfaz a restrição orçamentária intertemporal do governo. Ou seja, a 

restrição é compatível tanto com um débito permanente como com um aumento 

contínuo do endividamento. Logo, considera-se que: 
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 Ou seja, o limite do valor presente do débito do governo não pode ser positivo e 

supõe-se que o Tesouro obtém superávit primário suficiente para garantir a solvência 

intertemporal. 

 Já o déficit orçamentário é dado pela alteração no estoque do endividamento, ou 

seja, a diferença entre despesas e receitas do governo, somada à taxa de juros que incide 

sobre o estoque da dívida: 
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 onde:  

  )()( tTtG  = déficit primário 

 

 Dado que o superávit primário melhor representa – comparativamente ao débito 

total – o efeito da política fiscal sobre a restrição orçamentária do governo, a equação 

4.1 pode ser reescrita como a seguir: 
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Caberia, portanto, ao governo obter superávits primários intertemporais elevados 

o suficiente para, em valor presente, anular o endividamento inicial.  

 Já Cuddington (1996) faz sua análise acerca dos determinantes da 

sustentabilidade fiscal focado nas particularidades das economias emergentes. Segundo 
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o autor, a senhoriagem e a parcela da dívida denominada em moeda estrangeira são 

centrais na evolução da dinâmica orçamentária intertemporal das economias não 

desenvolvidas que, respectivamente, em termos nominais e reais, seriam expressas pelas 

equações 5 e 6 a seguir: 
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onde: 

tB = títulos (bonds); 

tM = base monetária; 
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= senhoriagem; 

ti = taxa de juros; 

tS = taxa nominal de câmbio; 

tT = arrecadação do governo; 

tG = gastos do governo; 

tSURP = tt GT  = superávit primário; 

“~” indica variáveis nominais e “ * ” estrangeiro (não doméstico) 
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 = taxa real de câmbio, sendo tP o nível de preços; 

t = taxa real de depreciação cambial; 

t = taxa de inflação. 

 Cuddington (1996) incorpora também o que é conhecido na literatura como 

Abordagem do Valor Presente (PVC) que procura captar os custos associados aos à 

disposição dos agentes em financiar o governo31. A ideia é de que os financiadores do 

governo exigirão prêmios crescentes no financiamento de governos excessivamente 

endividados. Estes não aceitariam que o governo, perpetuamente, tentasse refinanciar 

                                                 
31 Em contraposição à “Abordagem Contábil” (Accounting Approach) que, embora bastante útil em 

análises de curto prazo, ignora os efeitos nas taxas de juros e de crescimento da atividade econômica, 

associados às alterações no superávit primário do governo. 
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dívida antiga via emissão de novos títulos já que isto caracterizaria uma postura Ponzi 

por parte do governo32. Assim, a condição de refinanciamento aceita pelos lenders 

(demandante de títulos públicos) seria de que a relação ‘dívida/PIB’ seja limitada à taxa 

real de juros ajustada pelo crescimento econômico. 

 De forma simplificada, Domar (1944) aponta que a compatibilidade entre o 

montante da dívida pública e a restrição orçamentária intertemporal do governo estará 

satisfeita sempre que o superávit primário (como proporção do PIB) for ao menos igual 

a: 





















b

gr

g1
  (7) 

onde:  

g = taxa de crescimento do PIB real;  

r = taxa real de juros;  

b = proporção da dívida pública em relação ao PIB;  

 

 Mais do que a condição de solvência do governo, a equação (7) revela os 

diferentes canais de transmissão possíveis entre o resultado fiscal do governo (seja ele 

superávit ou déficit) e a atividade econômica. Taylor, Proaño, Carvalho e Barbosa 

(2012) apresentam uma análise detalhada desses possíveis canais de transmissão e, 

focando particularmente nas diferentes causalidades entre as razões déficit/produto e 

dívida/produto, sugerem que, para o caso norte americano, o incremento do déficit gera 

resultados positivos no produto mesmo considerando os possíveis efeitos adversos na 

taxa de juros.  

 De forma geral, as transmissões podem se dar: i) via efeito crowding out dos 

gastos do governo no consumo e/ou investimento privados; ii) via multiplicador 

keynesiano; iii) através dos efeitos do déficit público na conta corrente de determinado 

país; e iv) por meio do princípio da Equivalência Ricardiana. A discussão acerca da 

efetividade ou mesmo da necessidade de políticas austeras (e/ou fiscais contra-cíclicas) 

                                                 
32 Embora a tipologia proposta por Minsky (1982) tenha empresas como objeto de estudo, atualmente tem 

sido utilizada em estudos que abordam o acesso, dos países, ao fluxo internacional de capitais. No 

conceito inicial Minskyano, as empresas defrontar-se-iam com três tipos de regimes de financiamento: i) 

financiamento hedge, onde o fluxo de caixa esperado é ao menos suficiente à quitação dos compromissos 

contratuais atuais e futuros; ii) sistema especulativo, cujo fluxo de caixa esperado excede o pagamento de 

juros  sobre os compromissos (já existentes) mas é insuficiente para amortizações presentes da dívida 

principal exigindo, portanto, sua rolagem, no curto prazo; e iii) postura Ponzi, onde o fluxo de caixa 

esperado é inferior aos custos e as empresas são obrigadas a capitalizar juros em suas estruturas de 

obrigações.  
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e de controle do endividamento público reflete essas diferentes abordagens teóricas 

sobre o tema. 

 O primeiro grupo de trabalhos traz a visão tradicional sobre o tema e que é 

contrária à ampliação da participação dos gastos do governo sob o argumento de que ao 

ampliar seus gastos, o governo passaria a competir com o setor privado levando apenas 

a um aumento de sua participação relativa no produto sem, de fato, ampliá-lo, no longo 

prazo. Os trabalhos apresentam ao menos quatro diferentes canais por meio dos quais o 

aumento dos gastos do governo geraria um "efeito crowding out" no investimento 

privado. O primeiro aborda um "crowding out real" e que ficou conhecido como 

"poupança forçada". Corolário da Lei de Say, foca no argumento de que, supondo pleno 

emprego, todo acréscimo de gasto do governo levaria a um aumento de preços e a um 

correspondente menor gasto do setor privado o que anularia, no longo prazo, o efeito 

positivo do primeiro na ampliação do produto. Um segundo canal foca no argumento de 

que um excesso de gastos públicos que produza déficit, ao exigir novas emissões de 

moeda (ou mesmo de títulos públicos33), acaba por aumentar a inflação. O terceiro 

argumento (crowding out financeiro) foca na queda da demanda privada (consumo, 

investimento, etc) derivada do aumento da taxa de juros resultante da maior disputa 

entre títulos públicos e privados no mercado financeiro34. Essa ampliação da disputa se 

daria em um contexto em que o déficit público seria financiado pela emissão de títulos a 

despeito de moeda, cuja transmissão inflacionária é evidente e já consolidada na 

literatura. Por fim, um quarto canal conhecido como "portfolio crowding out" associa 

uma queda do investimento privado à percepção, por parte dos agentes privados, de 

ampliação de suas riquezas. Tal percepção estaria relacionada ao maior volume de 

títulos públicos em carteira em um contexto de emissão de títulos para cobertura de 

déficits fiscais35. 

 Alternativamente, a teoria keynesiana de determinação da renda e do produto 

prevê que variações nos gastos do governo impactam, via efeito multiplicador na 

demanda efetiva, o emprego e produto no curto prazo, e acabam por afetar, no longo 

                                                 
33 Ver Sargent e Wallace (1981) e Cochrane (2010). 
34 Segundo a teoria dos fundos emprestáveis, seria a competição por recursos privados a fonte de 

elevações nas taxas de juros com efeitos adversos no investimento privado. 
35 Para detalhes do modelo de função de produção agregada a partir do qual mudanças no endividamento 

público afeta a taxa de juros ver Mankiw (1995) e Elmendorf e Mankiw (1999). Ver Modigliani (1961), 

Blinder e Solow (1973) e Friedman (1978).  
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prazo, via investimento, o crescimento econômico36. Nesse contexto, o resultado fiscal 

do governo (superávit ou déficit) tem impacto importante no desempenho econômico 

dos países tanto no curto como no longo prazo. Se o efeito acelerador do investimento 

na economia for dominante, o acréscimo na receita futura do governo será superior à 

ampliação de gastos públicos (queda do superávit primário ou ampliação do déficit) que 

deu origem à variação de demanda que resultou no crescimento econômico. É com base 

nesse argumento que a teoria keynesiana defende políticas fiscais expansionistas contra 

cíclicas. Nevile (2000: 150) faz uma ampla revisão da literatura contrapondo os 

argumentos (neo)clássicos e (pós)keynesianos referentes às implicações da política 

fiscal e do déficit público na dinâmica econômica e conclui que: 

 

 "An assumption underlying this crowding-out thesis is that the 

monetary authorities are successful in maintaining a constant stock of 

money. Even if the monetary authorities were successful in doing this, 

the analysis that shows increased government expenditure leading to 

higher interest rates also shows that any increase in private 

expenditure will lead to a rise in interest rates. In this respect, 

expansionary fiscal policy is no different from any other stimulus that 

might lift the economy out of recession".  

  

 No que se refere à evolução da dívida pública, isso significa que a ampliação dos 

gastos do governo poderia levar a uma redução, e não a um aumento, no longo prazo, da 

participação relativa da dívida pública no PIB. Similarmente, uma queda nos gastos 

públicos (ampliação do superávit ou queda do déficit) ampliaria o desemprego e, via 

menor demanda efetiva e desestímulos ao investimento, afetaria negativamente o 

desempenho do produto tanto no curto como no longo prazo37. Nesse sentido, no 

arcabouço keynesiano, a adoção de políticas fiscais austeras pode resultar em efeitos 

frontalmente opostos aos desejados, ou seja, contração/desaceleração da atividade 

                                                 
36 Enquanto para os defensores da Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) a moeda tem por função apenas 

facilitar as trocas (sendo, portanto, neutra em relação ao produto), para a escola keynesiana ela tem o 

poder de afetar as motivações e as decisões dos agentes econômicos, tanto no curto como no longo prazo. 

Enquanto reserva de valor, a moeda assume, no arcabouço teórico keynesiano, o papel de um ativo (mais 

um, no portifólio dos agentes econômicos) a que os indivíduos recorrem para preservar suas riquezas 

frente à incerteza associada ao futuro. É dessa função adicional atribuída à moeda que deriva o argumento 

- chave na teoria keynesiana - da demanda efetiva. Além disso, a incerteza em Keynes não é um risco 

probabilístico que pode ser mensurado, como na teoria ortodoxa. Para detalhamentos dos conceitos de 

incerteza e preferência pela liquidez ver Keynes (1996); das correntes horizontalista, verticalista e pós 

keynesiana ver De Paula (1996); do princípio Kaleckiano de risco crescente, ver Kalecki (1954); e do 

modelo de fragilidade financeira, ver Minsky (1982).  
37 Bougrine (2000) aborda essa visão pós keynesiana relativa aos benefícios dos déficits fiscais 

contrapondo-o ao argumento que defende a necessidade de reequilíbrio, seja em um horizonte anual  

como em um período mais alargado como, por exemplo, um ciclo de negócios.  
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econômica e ampliação da participação relativa da dívida pública no PIB. Obviamente 

esta condição depende da capacidade ociosa e das condições de financiamento da 

economia. 

 Um terceiro grupo de trabalhos bastante consolidado na literatura, sugere a 

existência de "déficits gêmeos", ou seja, países com déficits fiscais apresentariam 

também déficits em conta corrente. Isso se daria, basicamente por dois mecanismos: i) 

via preços, ou seja, o aumento da demanda doméstica derivado da política fiscal 

expansionista, tornaria os preços domésticos relativamente mais caros que os 

estrangeiros resultando em um déficit da balança comercial; e ii) intertemporalmente, 

via queda da poupança nacional associada a uma redução do consumo privado (portanto 

aumento da poupança privada) menor que o aumento dos gastos público (ou queda da 

poupança pública) derivada da política fiscal expansionista. Esse descompasso entre o 

aumento de poupança privada e a queda de poupança pública que o originou seria 

explicado pela percepção, por parte dos agentes privados, de que a política fiscal (e, 

portanto, o esperado aumento dos tributos) não seria permanente.  

 Por fim, uma quarta abordagem acerca das relações entre o resultado fiscal do 

governo e o desempenho da atividade econômica está relacionado ao princípio da 

Equivalência Ricardiana. Conforme formalizado por Barro (1974), tal princípio pauta-se 

na ideia de que o governo não teria qualquer capacidade de influenciar a demanda no 

longo prazo uma vez que emissão de títulos que financiaria a ampliação da demanda 

governamental seria percebida pelos agentes privados como uma mudança, apenas 

temporária (corrente) em suas rendas, sem qualquer impacto em suas rendas 

permanentes. Isso ocorreria porque os agentes privados, cientes da emissão de títulos, 

passariam a prever uma ampliação futura dos tributos a serem cobrados pelo governo. 

Nesse sentido, embora o princípio da equivalência Ricardiana não se oponha à ideia 

keynesiana de multiplicador da renda a partir da ampliação de gastos do governo, o 

supõe como sendo zero indicando que a política fiscal seria incapaz de ampliar o 

produto no longo prazo38.  

 A literatura convencional, em sua versão Barro-Ricardo ou na versão do 

crowding out desqualifica qualquer tentativa do governo de influenciar diretamente a 

                                                 
38 Existe ainda na literatura trabalhos que apontam outros fatores - que não relacionados ao resultado 

fiscal do governo e/ou seu endividamento - como determinantes das taxas de juros. Dentre eles apontam: 

i) a compra de títulos públicos por parte da autoridade monetária objetivando ampliar a oferta de moeda e 

garantir a estabilidade de preços em um contexto de crescimento econômico; ii) produtividade dos fatores 

de produção, em especial, do trabalho. Para mais detalhes ver McCallum (1984). 
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demanda agregada já que o efeito no produto, no longo prazo, seria zero. Outros 

trabalhos, entretanto, sugerem que o efeito líquido, de longo prazo, dessas tentativas do 

governo seriam ainda piores, ou seja, negativos, uma vez que levariam a quedas do 

produto. Esses trabalhos focam na reação do mercado (bond vigilantes) ao risco de 

default da dívida pública e em como a confiança dos investidores reagem à evolução 

fiscal do governo. A ideia é de que, diante da necessidade de novas emissões e da 

aversão ao risco por parte dos bond vigilantes, imprime-se uma tendência de queda dos 

preços dos títulos públicos (elevando, portanto, a taxa de juros paga por estes) tanto nos 

mercados primário como secundário de títulos. Os resultados seriam negativos tanto na 

economia real - por meio do efeito adverso nas decisões de investimento privado muito 

sensíveis às taxas de juros - como no mercado financeiro - via menor atratividade dos 

títulos públicos podendo resultar, inclusive, em um cenário de crise da dívida soberana.  

 Por fim, cabe destacar que os argumentos de crowding out financeiro, portfolio 

crowding out, bond vigilantes e de confiança/credibilidade junto ao mercado são não 

apenas compatíveis, mas reforçam a percepção de validade da ideia de existência de um 

limiar de endividamento (threshold) que, conforme extensivamente abordado no item 

2.1, carece de evidências empíricas e teóricas que suportem suas principais conclusões e 

sugestões de política econômica com especial destaque aos relacionados à causalidade 

unidirecional da dívida em direção ao crescimento econômico.  

 De forma geral, as quatro diferentes linhas de trabalho aqui referidas revelam, na 

verdade, a existência de um grande e importante debate teórico acerca da capacidade ou 

não da condução da política econômica afetar e influenciar as decisões dos agentes. A 

essência da divergência atual acerca deste ponto está relacionada à necessidade, ou não, 

do governo garantir 'credibilidade' em um contexto de agentes econômicos dotados de 

expectativas racionais, ou prover 'previsibilidade' frente às incertezas inerentes ao 

futuro. Na primeira abordagem, um esforço (relaxamento) fiscal do governo levaria à 

melhora (piora) das expectativas dos agentes quanto à capacidade futura do governo de 

honrar sua dívida o que abriria espaço à(o) redução (aumento) dos juros praticados 

nesses países. Na segunda, os títulos públicos assumiriam uma forma melhorada do 

ativo moeda, dado que, além da elevada liquidez, garantem simultaneamente - em 

alguns países em desenvolvimento, como no Brasil -  significativos retornos reais. O 

aumento da relação dívida/PIB elevaria o risco de default, ampliando a incerteza. Neste 

contexto, os agentes ampliariam sua preferência pela liquidez e ocorreriam efeitos 

colaterais na demanda efetiva e nos investimentos.  
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2.2.2. Determinação das Taxas de Juros em Economias em Desenvolvimento 

 Dado que o argumento principal dos trabalhos que preveem crowding out no 

investimento privado é de que a elevação da taxa de juros - associada à emissão de 

títulos públicos e à piora no grau de confiança por parte do mercado - seria capaz de 

anular e/ou mesmo sobrepor os efeitos positivos de curto prazo em termos de produto, 

derivados da política fiscal expansionista, é preciso ter clareza de como a taxa de juros é 

determinada nesse arcabouço teórico, bem como nas teorias alternativas e em que 

medida são compatíveis com o elevado grau de inovação tecnológica nos mercados 

financeiros e na progressiva interdependência destes.  

 Nos trabalhos que preveem efeito nulo ou negativo no produto, a teoria dos 

fundos emprestáveis é uma hipótese comum. Nesse arcabouço, a taxa de juros é tida 

como um fenômeno real uma vez que corresponderia ao preço garantidor do equilíbrio 

entre a oferta (poupança) e a demanda (investimento) de fundos disponíveis para 

empréstimos. A taxa de juros seria a compensação recebida pelo agente econômico pela 

abstenção de parte de seu possível consumo presente tendo em vista um maior consumo 

futuro39. Portanto, a poupança é uma condição necessária (ex ante) para a realização de 

investimento. Mesmo na versão mais atual (neoclássica) dessa teoria, que prevê certa 

interferência dos bancos na determinação da taxa de juros, o mercado financeiro segue 

como mero intermediário de poupanças e esta última como condição sino qua non para 

o investimento.  

Já na abordagem (pós) Keynesiana, a taxa de juros não é vista como prêmio pela 

renúncia ao consumo imediato mas sim como prêmio pela renúncia à liquidez. A taxa 

de juros é determinada pelas forças de mercado, ou seja, por meio da preferência pela 

liquidez dos agentes econômicos, conjuntamente com a autoridade monetária que 

estabelece o custo a se pagar para obtenção da reserva bancária. Uma vez que as 

decisões dos agentes são afetadas predominantemente pela taxa de juros (e não pela 

oferta de moeda) a taxa de juros é vista, na análise pós Keynesiana, como variável-meta 

e, portanto, assume um papel central, na política monetária e econômica. Logo, esse 

arcabouço teórico associa a formação da taxa de juros diretamente ao mercado de títulos 

públicos40. Como apontado por Gontijo (2007), dado que o custo oportunidade dos 

                                                 
39 Engen e Hubbard (2004) mensuram esse efeito da dívida nos juros e sugerem que um acréscimo de 

1p.p na relação entre dívida pública e PIB tende a resultar em acréscimos de 2 a 3 pontos base na taxa de 

juros. 
40 Para uma apresentação e análise da teoria monetária na perspectiva pós keynesiana ver Chick e Dow 

(2013) e Hein (2008). 
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recursos alocados na aquisição de títulos públicos federais direcionados a compor a 

reserva de primeira linha dos bancos (reservas dos bancos depositadas na autoridade 

monetária para satisfazer os requerimentos compulsórios) é zero41, os bancos tendem a 

aceitar qualquer remuneração nominal não negativa desses títulos. É por esse 

mecanismo que, por exemplo no caso brasileiro, o BACEN teria poder de determinar 

(exogenamente) a taxa de juros a prevalecer nesse mercado, independentemente de 

qualquer intervenção no mesmo. Mas como as operações de open market interferem nos 

preços dos títulos públicos, as taxas de juros do mercado interbancário variam com 

essas operações embora tendam a flutuar em torno da meta estabelecida pelo BACEN 

Portanto, nessa visão alternativa, a determinação das taxas de juros estaria 

vinculada à administração da dívida pública, cuja rolagem em países em 

desenvolvimento é altamente custosa dado que tais países são confrontados por 

restrições externas (vulnerabilidade externa/desequilíbrios do balanço de pagamentos 

e/ou da conta de transações correntes), insuficiente liquidez de seus títulos públicos no 

mercado42, e desregulamentação financeira43. Portanto, as fragilidades típicas de países 

                                                 
41 Na verdade, esse custo oportunidade é negativo dada a inflação. Há ainda uma reserva de segunda 

linha, composta de títulos públicos de alta liquidez e risco próximo a zero (ou depósitos remunerados do 

BACEN) que compõe o mercado de reservas inter bancárias e podem ser vendidos quando a instituição 

necessita recompor suas reservas ou comprados quando estas estão em excesso. 
42 Para Singh (1993) os países em desenvolvimento - por serem mercados de acentuada especulação, 

volatilidade no preço de ações e busca de lucros a curto prazo - deveriam privilegiar o desenvolvimento 

do setor bancário a despeito da estratégia pautada no mercado de capitais, e critica a ordem internacional 

que tem sido estabelecida, especialmente com o apoio do Banco Mundial e da Corporação Financeira 

Internacional (IFC) de incentivo desenfreado ao avanço dos países em desenvolvimento nesse sentido. 

Ver também Kpodar e Singh (2011). Singh defende ainda uma reformulação do sistema financeiro 

internacional a partir da experiência Islâmica (Islamic Finance) e a adoção de políticas de taxa de juros 

zero (Zero Interest Rate Policies - ZIRP). Para Barbosa (2006) no caso brasileiro são problemas de 

liquidez no mercado interbancário que acabam por impor um contágio da dívida pública na política 

monetária impedindo uma queda consistente das taxas de juros no país. Sobre a liquidez no mercado 

brasileiro de títulos públicos ver também Amante, Araujo e Jeanneau (2007). Outra referência importante, 

também para o caso brasileiro, é o trabalho de Amante, Araújo e Jeanneau (2007). O mesmo argumento 

aparece, de forma recorrente, em trabalhos do mainstream economics. Demirgüç-Kunt e Levine (1996) e 

Levine e Zervos (1998) partilham da ideia de que os mercados de capitais têm um papel bastante positivo 

no crescimento econômico embora reconheçam que seus trabalhos encontram evidências apenas de 

correlação, e não de causalidade, nesse sentido. Já Gelos, Sahay e Sandleris (2011) apontam que a 

frequência de defaults e a abertura comercial não constituem fatores restritivos ao acesso de países em 

desenvolvimento ao mercado internacional de crédito. Para eles, os fatores principais nesse quesito são a 

"vulnerabilidade a choques" e a "qualidade das políticas econômicas e instituições" dos países em 

desenvolvimento.  
43 Canuto e Laplane (1995) confrontam as visões "keynesiana" e "walrasiana com expectativas racionais" 

acerca da mobilidade internacional de capitais. Os trabalhos ortodoxos, como Mishkin (2009) e Prasad e 

Rajan (2008) defendem a liberalização financeira e a livre mobilidade de capitais. Tais  trabalhos partem 

da ideia de que os países em desenvolvimento sofrem de insuficiência de poupança e isso seria um fator 

limitador do crescimento econômico via restrições ao investimento. Já os trabalhos (pós) keynesianos, 

como, por exemplo, Epstein e Grabel (2006) que faz uma análise por categoria de capital, focam nas 

turbulências internas associadas à volatilidade dos capitais internacionais, e defendem a adoção de 

instrumentos que controlem o fluxo de entrada e/ou de saída dos mesmos. Por fim, a literatura novo-
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em desenvolvimento acabam por impactar adversamente a estabilidade da relação 

“Dívida Pública/PIB” diretamente pelo aumento dos juros que passa a incidir sobre o 

estoque de endividamento e, indiretamente, pela maior exposição cambial que encarece 

o serviço da dívida e/ou lança incertezas adicionais sobre sua evolução futura. 

No que se refere ao efeito direto sobre a dívida, Bresser e Nakano (2002: 162) ao 

avaliarem o caso brasileiro, atribuem as elevadas taxas de juros às "múltiplas funções" 

que se têm atribuído a elas, quais sejam: (i) “reduzir os investimentos e a demanda 

agregada quando aquecida, de forma a evitar pressão salarial e aceleração da inflação; 

(ii) limitar a desvalorização da taxa de câmbio para evitar a inflação de custos; (iii) 

atrair capital externo para fechar o balanço de pagamentos; (iv) induzir investidores 

externos a comprar títulos para financiar déficit público; e (v) reduzir o déficit 

comercial através do controle de demanda interna". Oreiro (2003) ilustra esse 

argumento, ao construir um modelo teórico para analisar a evolução da dívida pública 

brasileira como proporção do PIB onde o prêmio de risco dos títulos do governo é 

endógeno e varia com o grau de endividamento. O autor conclui que, embora não seja 

condição suficiente, a endogeneidade do prêmio de risco é condição necessária para 

produzir um equilíbrio de expectativas auto-realizáveis com um elevado grau de 

endividamento, ou seja, uma situação onde o pessimismo dos compradores de títulos do 

governo (quanto ao risco de default) resulta no pagamento de maiores taxas de juros aos 

detentores de títulos públicos, fazendo com que o valor de equilíbrio da relação 

dívida/PIB seja elevado. Por fim, o argumento de Razin e Sadka (2002) é um pouco 

diferente. Segundo eles (i) superávit primário e (ii) baixa proporção da dívida em 

relação ao PIB, não se constituem condições suficientes para impedir a ocorrência de 

um equilíbrio de expectativas auto-realizáveis com um elevado grau de endividamento 

público. Isso ocorre, uma vez que o prêmio de risco exigido pelos financiadores do 

governo apresenta uma relação positiva com o déficit operacional que, por sua vez, é 

fortemente determinado pela taxa real de juros que incide sobre o estoque do 

endividamento público. 

Já acerca do efeito indireto, ou seja, relativo à maior exposição cambial - 

comparativamente às economias desenvolvidas44 - indicada acima, típica de economias 

                                                                                                                                               
keynesiana, como por exemplo o trabalho de Stiglitz (2000), em geral apresenta como argumentos 

contrários à livre mobilidade de capitais, o fato dos mercados de capitais estarem sujeitos a informações 

assimétricas, aos efeitos da seleção adversa, do risco moral e do comportamento de manada de seus 

agentes.  
44 Ou comparativamente também aos países periféricos da zona monetária europeia e à China. 



55 

 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, e dos seus desdobramentos em termos da 

determinação da taxa de juros e do custo e evolução do endividamento público, o 

presente trabalho parte da identificação e tem como hipótese de trabalho que esta é 

caracterizada por quatro mecanismos principais: i) cenários de restrição internacional de 

liquidez são internalizados por meio do aumento vertiginoso e repentino da participação 

relativa de títulos públicos indexados à taxa de câmbio deteriorando expectativas 

relativas à evolução da participação da dívida no PIB e à (manutenção da) estabilidade 

monetária, este último via 'pass through' da taxa de câmbio; ii) a junção de um contexto 

internacional de elevada liquidez com a significativa atratividade (taxa de juros somada 

à liquidez) dos títulos públicos amplia a participação relativa dos não residentes no 

financiamento da dívida pública doméstica gerando incertezas adicionais sobre a 

disponibilidade de divisas estrangeiras frente à repatriação futura desses capitais; iii) em 

um contexto de elevada liquidez internacional tende a resultar em sobrevalorização da 

taxa de câmbio com desdobramentos adversos na competitividade internacional 

(comercial) dessas economias; e iv) contribui para a adoção de estratégias nacionais de 

formação e manutenção de amplo volume de reservas internacionais (colchão de 

divisas), com altos custos de carregamento não esperados para países que adotam 

regimes flexíveis de câmbio.  

De forma geral, mais do que o nível da taxa de câmbio - seja ele sobrevalorizado 

ou desvalorizado - sua volatilidade e, portanto, os fatores que contribuem para isso, 

constituem-se importantes transmissores e potencializadores de turbulências nas 

economias em desenvolvimento45. Acerca disso, o presente trabalho foca na crescente 

participação de investidores não residentes no financiamento da dívida pública 

doméstica de uma série de países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil, e nos 

custos da estratégia de manutenção de elevado nível de reservas internacionais. 

Mesmo com a mudança que se tem observado, desde o lançamento da nova base 

de dados do SDDS/FMI em 2009, dos trabalhos voltarem-se progressivamente à 

abordagem da problemática da dívida interna a despeito da externa, a literatura 

econômica ainda não tem explorado as implicações desta tendência que acentuou-se 

com a crise internacional de 2007/08. Neste momento, diante de taxas de juros próximas 

a zero em diversos países desenvolvidos, houve um forte fluxo de capitais em direção 

aos países em desenvolvimento - como o Brasil, México e países do Leste Europeu - 

                                                 
45 Ver Singh e Weisse (1998). 
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atraídos pela arbitragem de juros. Nesses países a participação de não residentes no total 

da dívida pública interna é hoje de, respectivamente 12%, 15% e 20%. No Brasil, por 

exemplo, segundo dados do CODIV/Tesouro Nacional, em Janeiro de 2005, os 

investidores não residentes possuíam 0,69% da Dívida Pública Mobiliária Federal 

Interna (DPMFi). Essa participação chegou a 12,12% em março de 201246. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como hipótese que, mesmo em períodos 

de elevada liquidez internacional - e, portanto, de reduzida exposição cambial da dívida 

pública, como é, atualmente, o caso brasileiro - a vulnerabilidade externa permanece 

como um fator crítico a limitar as alternativas de crescimento das economias em 

desenvolvimento uma vez que estas têm que, repetidamente, recorrer à poupança 

externa para alcançarem o (re)equilíbrio de suas transações com o exterior. Na visão 

deste trabalho, países que têm se deparado com as referidas mudanças na composição 

do endividamento público doméstico sofrem impactos importantes em termos de 

política econômica, dentre os quais destaca-se a dificuldade de alinhamento de suas 

taxas de juros a níveis próximos aos praticados nas economias desenvolvidas, com 

reflexos negativos em seus desempenhos econômicos. 

 

2.3. Considerações Finais 

 Conforme abordado ao longo deste capítulo, a despeito de toda a escassez de 

evidências empíricas, particularmente sobre a causalidade negativa da dívida em direção 

ao crescimento, prevalece o domínio das ideias de austeridade e controle incondicional 

do endividamento na definição de política econômica. Tais ideias estão explícitas no 

posicionamento das instituições internacionais quanto ao tema que, em geral, sugerem 

políticas com 3 características comuns:  

  Ignoram as heterogeneidades (por vezes explicitadas nas publicações 

estatísticas) em relação ao perfil da dívida pública, e as particularidades dos 

países, sejam elas metodológicas ou referentes à dinâmica e composição da 

dívida, e em geral impõem metas mais restritivas aos países em 

desenvolvimento, relativamente às economias de elevada renda. 

 Têm a 'participação da dívida bruta no PIB' e o 'resultado fiscal do governo' 

como indicadores absolutos, respectivamente, da evolução da dívida e do 

                                                 
46 O Tesouro Nacional Brasileiro acompanha e divulga a posição dos não residentes na DPMFi desde 

2005, ano em que, para ampliar a atratividades dos títulos públicos brasileiros, esses investidores 

passaram a ser isentos da cobrança de Imposto de Renda. 
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esforço do governo em garantir um patamar de Dívida/PIB mais próximo do 

apontado como ideal.  

 Partem, implícita ou explicitamente, da hipótese da existência de um nível 

máximo de endividamento (threshold) embora seus diagnósticos e sugestões de 

instrumentos de política econômica variem, a todo momento, entre as três 

abordagens, quais sejam, excesso de dívida, sustentabilidade da dívida e tipping 

point, sem um posicionamento claro e definitivo quanto às implicações e 

transmissões do endividamento na economia dos países. 

 Com a crise internacional, iniciada em 2007/2008, o recurso a políticas fiscais 

expansionistas voltou ao centro da discussão de política econômica em uma série de 

países. Nesse contexto, instituições internacionais historicamente resistentes a este tipo 

de política, com destaque para o FMI e o Banco Mundial, momentaneamente 

mostraram-se mais suscetíveis à adoção desse tipo de instrumento de política 

econômica. Cabe observar, contudo, que - embora as economias desenvolvidas tenham 

adotado, como estratégias de enfrentamento da crise, planos fiscais contra cíclicos47 e 

diversas autoridades monetárias e fiscais mundiais tenham referido ao pensamento 

keynesiano para embasar tais medidas - isso não foi motivado por uma mudança, de 

fato, no entendimento, por parte destas, quanto ao papel atribuído à política fiscal na 

determinação no produto e, portanto, em seus posicionamentos enquanto instituições 

quanto às diretrizes no que concerne à dívida e ao resultado fiscal dos governos. 

 Para Hudson (2010) esse consentimento momentâneo, no auge da crise, quanto à 

importância dos planos de ajuda, não pode ser visto como uma (re)aproximação à teoria 

keynesiana. Ou seja, esse posicionamento do FMI e dos governos dos países 

desenvolvidos diante da crise, não configura um reconhecimento e reposicionamento 

destes quanto aos argumentos Keynesianos quanto à determinação do produto, da 

necessidade de coordenação entre as políticas fiscais e monetárias, e principalmente 

quanto aos fatores que geram incertezas e crises econômicas. Para Hudson (2010: 775) 

esse posicionamento dos líderes mundiais frente à crise caracteriza: 

 

                                                 
47 Como resposta imediata à eclosão da crise financeira e econômica de 2007/08, observou-se uma série 

de planos governamentais de injeção de recursos públicos com o objetivo de garantir a solvência das 

instituições financeiras e do sistema financeiro internacional, como um todo. Outra reação imediata à 

crise mundial foi o lançamento, por parte dos governos de diferentes países, de programas de incentivo 

fiscal cujos objetivos eram garantir a reversão das, então deterioradas expectativas, e contribuir para a 

manutenção e/ou retomada da dinâmica de crescimento econômico. Os programas de estímulo do Reino 

Unido e dos Estados Unidos são exemplos emblemáticos disso. 
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“(...) a very superficial understanding of Keynes”. “(...) First, it is 

striking how much of the discussion of Keynes is with respect to fiscal 

stimulus and how little is in relation to the monetary and financial 

side of the economy; which is especially odd given the nature of the 

crisis. Second, the emphasis is almost entirely on domestic responses 

by individual governments rather than a global response48”. (grifo 

nosso) 

  

É notório como, mesmo no atual contexto internacional de reflexos da crise 

econômica - cenário tão distante da hipótese do pleno emprego em que as ideias de 

austeridades se baseiam - as instituições internacionais têm sugerido políticas explícitas 

de controle do endividamento público e ignoram argumentos como o de Onaran e 

Galanis (2012: 43) que tais políticas trazem resultados globais que afastam ainda mais a 

economia mundial de um processo consistente de recuperação: "(...) Austerity policies 

with further detrimental effects on the wage share, which has started decreasing again 

from 2010 onwards, will only bring further stagnation. Our results also show that 

growth in China and a few developing countries alone cannot be the locomotive of 

global growth".  

 

 

CAPÍTULO 3: Dívida pública e suas correlações: análises estatístico 

descritivas 

 

Introdução 

 

 Este capítulo tem como primeiro objetivo descrever o processo de escolha das 

variáveis que compõem a base de dados que será utilizada no próprio capítulo e também 

no capítulo 4. Apresenta também os resultados da replicação dos exercícios estatísticos 

de Reinhart e Rogoff (2010) e HAP (2013) a fim de verificar possíveis impactos nos 

argumentos recorrentemente defendidos pelos primeiros e que são tratados aqui como 

expoentes do paradigma que tem o controle fiscal como condição sine qua non ao 

crescimento econômico. 

 Como relatado no capítulo anterior, parte do sucesso dos trabalhos recentes de 

Reinhart e Rogoff e, particularmente o Livro de 2009 "This Time is Different: Eight 

                                                 
48 Segundo Hudson, “an important exception to this is the FMI’s work modeling and calling for a global 

stimulus (Spilimbergo et.at.,2008). However, this also takes us back to the first point about the focus 

being almost exclusively on fiscal stimulus”. 
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Centuries of Financial Folly" está associado à compilação de dados fiscais até então 

esparsamente disponíveis. Esses trabalhos beneficiaram também da então nova base de 

dados do FMI estruturada no Special Data Dissemination Standard. A junção desses 

elementos permitiu aos autores, e a uma série de trabalhos posteriores, a realização de 

comparações internacionais, até então inviáveis, de diversas variáveis fiscais por um 

período de aproximadamente 200 anos. 

 Apesar de reconhecer tal mérito, o presente trabalho opta por não utilizar a 

mesma base de dados utilizada por Reinhart e Rogoff - que basicamente é composta por 

3 variáveis: participação da dívida pública no PIB, crescimento real do PIB e taxa de 

inflação - por entender que os referidos autores adotam procedimentos questionáveis 

quando da construção, não apenas da variável dependente (dívida/PIB) mas, também da 

variável ´taxa de crescimento do PIB´, que configuram duas variáveis-chave na 

literatura de finanças públicas.  

 A fim de justificar tal escolha e estimar o impacto desta nos resultados 

internacionalmente conhecidos e consolidados na literatura, obtidos a partir das 

metodologias dos trabalhos de Reinhart e Rogoff (2010) e de HAP (2013), este capítulo 

está estruturado em quatro seções, além desta introdução e da conclusão.  

 Tendo em conta as 3 variáveis indicadas acima, a primeira seção aborda o que o 

presente trabalho considera como inconsistências de algumas das escolhas e 

manipulações dos dados originais de Reinhart e Rogoff quando da obtenção das séries 

finais. Isso é importante porque tais séries foram utilizadas não apenas nos trabalhos de 

Reinhart e Rogoff mas também em trabalhos posteriores como o de HAP (2013). Esta 

seção apresenta ainda as séries originais coletadas para os 3 indicadores bem como os 

procedimentos utilizados aqui na montagem das séries finais de "participação da dívida 

no PIB" e de "taxa de crescimento do PIB". Já as segunda e terceira seções apresentam, 

respectivamente, as metodologias de pesos de Reinhart e Rogoff (2010) e de HAP 

(2013) e as comparações dos resultados destes com os obtidos nos respectivos 

exercícios realizados no presente trabalho a partir da base de dados aqui considerada. 

Por fim, a seção quatro expande, de forma inédita, as duas metodologias para variáveis 

que, na literatura, estão associadas às diferentes abordagens sobre os canais de 

transmissão da dívida, quais sejam: taxa de juros, gastos com juros da dívida, superávit 

primário, formação bruta de capital fixo, preferência pela liquidez dos bancos, 

volatilidade cambial e participação dos não residentes na dívida pública. 
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3.1- A Escolha das Variáveis 

 

 A base de dados na qual está pautada o presente trabalho foi construída a partir 

de diferentes fontes. De acordo com a disponibilidade dos dados, privilegiou-se os 

dados provenientes do International Financial Statistics (IFS) do Fundo Monetário 

Internacional. Quando estes não estavam disponíveis, ou o estavam mas não em uma 

abrangência (número de observações/período) significativamente suficiente, adotou-se 

como fonte planilhas de trabalho, preferencialmente de publicações e artigos do próprio 

FMI e, secundariamente, de outras instituições. No caso específico do indicador de 

preferência pela liquidez bancária, que será abordado na seção 3.4, dada sua não 

disponibilidade na literatura, parte do esforço desse trabalho, é a proposição e aplicação 

de uma metodologia para seu cálculo49. 

 Cabe destacar que, embora Reinhart e Rogoff refiram-se recorrentemente em 

seus trabalhos ao IFS/FMI como a fonte principal de seus dados, faz-se importante 

destacar que esta é, na verdade, a fonte dos dados originais, mas não das séries de 

‘participação da dívida no PIB’ e de ‘taxa de crescimento do PIB’ de fato utilizadas 

tanto em suas análises, como nas de HAP (2013). Diante disso, parte do presente 

trabalho se dedica a apontar as fragilidades dos procedimentos utilizados pelos 

primeiros e aceitos pelos segundos, quando do cálculo dos referidos indicadores, 

embora parta igualmente, de dados originais coletados, preferencialmente, na 

plataforma do IFS/FMI. 

 

3.1.1- Os indicadores de Reinhart e Rogoff 

  

 O presente trabalho considera que os indicadores dos recentes trabalhos de 

Reinhart e Rogoff e, consequentemente, de HAP (2013) apresentam dois tipos de 

problemas: i) escolha seletiva de séries originais quando da junção destas em uma única 

série de endividamento público; e ii) recurso a métodos questionáveis quando da 

utilização dos dados originais no cálculo das séries finais, particularmente do indicador 

'Dívida/PIB', mas também da 'taxa de crescimento do PIB'. Para chegar a essa 

conclusão, o presente estudo comparou as planilhas de trabalho (working spreadsheets) 

                                                 
49 Para maiores detalhes dos critérios de escolha das fontes de dados na montagem da base utilizada nesse 

trabalho, ver a ‘Árvore de Decisão’ e o ‘Critério de Escolha das Variáveis’ apresentados respectivamente, 

nos anexos I e II. 
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de Reinhart e Rogoff (2010d e 2013), Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012) e HAP 

(2013)50. 

 É importante reconhecer que a ocorrência desses problemas está, ao menos em 

parte, associada ao objetivo de Reinhart e Rogoff de construírem a mais diversificada e 

longa base de dados possível. Como reflexo disso, optaram nos trabalhos de 2009 e 

2010, por exemplo, em privilegiar dados de endividamento do governo central que, 

historicamente, têm maior disponibilidade, particularmente para países desenvolvidos. 

A série de endividamento público (numerador da relação 'Dívida/PIB") que consta na 

planilha de trabalho dos referidos estudos, mescla dados de diferentes instâncias do 

governo (central e geral)51 e, embora esta seja uma prática recorrente na literatura fiscal 

- pela própria natureza e disponibilidade dos dados - é notório como, mesmo em anos 

recentes, quando os dados de endividamento geral estão amplamente disponíveis, 

Reinhart e Rogoff, privilegiam, sem uma justificativa explícita, os dados de 

endividamento central. 

 Este problema de seletividade traz, por sua vez, um viés de endividamento maior 

nas economias emergentes - dada a maior abrangência de governo considerada - que, de 

certa forma, é negligenciado na literatura. Este é um elemento importante a ser 

                                                 
50 A planilha de trabalho de Reinhart e Rogoff (2010d e 2013) nomeada "41_data" (disponível apenas em 

Excel) que pode ser encontrada em http://scholar.harvard.edu/rogoff/publications/growth-time-debt já 

incorpora as correções de erros em resposta ao trabalho de HAP (2013). Tal planilha apresenta as séries 

temporais das 3 variáveis abrangidas em seus trabalhos (participação da dívida no PIB, taxa de 

crescimento do PIB e taxa de inflação) mas o faz apenas para países desenvolvidos e não traz os dados 

originais de endividamento e PIB provenientes do IFS/FMI, referidos no artigo. Similarmente, a planilha 

de trabalho de Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012) nomeada "JEP_version_Debt_overhang_9_11" 

(também disponível apenas em Excel) que pode ser encontrada em 

https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/jep.26.3.69 também traz dados exclusivamente pós 

cálculos dos indicadores (exceto taxa de inflação que não consta neste arquivo). Em resposta ao nosso 

questionamento sobre a não inclusão das economias emergentes no exercício metodológico a que se 

refere a planilha "41_data", em mensagem de setembro de 2014, Kenneth Rogoff refere-se ao trabalho de 

2012 e sua respectiva planilha como a de referência para seus trabalhos. De fato esta última planilha traz, 

de forma inédita, dados de ´participação da dívida no PIB´ das economias emergentes - embora estes 

tenham sido objeto de estudo já do trabalho de 2010d (ver tabela 2, página 15) - e dados de diferentes 

indicadores de "taxa de juros". Apesar disso, embora essa  planilha de 2012 indique que a série refira-se a 

"Emerging Economies Public Debt/GDP" os dados referem-se, na verdade ao endividamento externo que 

é o objeto do estudo de 2012. Mais do que isso, tal planilha, como em todas as demais de Reinhart e 

Rogoff, não traz as séries originais mas apenas as séries dos indicadores (no caso dívida/pib) por eles 

calculados. Por fim,  a planilha de trabalho de HAP (2013) disponível em 

http://www.peri.umass.edu/236/hash/31e2ff374b6377b2ddec04deaa6388b1/publication/566/, traz o 

arquivo (disponível somente em Stata) com dados nominais originais e do indicador de endividamento 

público (exclusivamente de países desenvolvidos) e taxa de crescimento do PIB que, segundo Ash - em 

troca de mensagens realizada conosco em setembro de 2014 - foram disponibilizados, sob solicitação, 

diretamente por Reinhart e Rogoff. É com base nessa planilha de HAP, mais completa, que este trabalho 

está embasado.  
51 Tal série inclui ainda, para economias emergentes, dados exclusivamente de endividamento externo, 

como consta na planilha de Reinhart, Rogoff e Rogoff (2012). 
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ponderado nas avaliações comparativas de endividamento entre países desenvolvidos e 

economias emergentes, particularmente para séries temporais mais antigas onde a 

incidência exclusiva de dados do governo central é maior. Embora esta distorção venha 

sendo corrigida à medida que as séries de tempo alongam-se, ela é algo particularmente 

significativo nos trabalhos de Reinhart e Rogoff, que abordam períodos iniciados no fim 

do século XVIII. Ademais, ainda que de forma limitada, este problema pode ocorrer no 

presente trabalho já que os dados de aproximadamente metade do período em análise - 

1948/2012 - estariam sujeitos a distorções desse tipo52. 

 Já no que se refere ao equívoco dos autores na organização dos dados originais 

quando do cálculo dos indicadores, o problema recai não apenas sobre o indicador 

'dívida/PIB' mas também sobre a 'taxa de crescimento do PIB'. Esses aspectos são 

apresentados a seguir bem como as respectivas descrições dos procedimentos 

alternativos aqui adotados.     

 

3.1.2- As séries escolhidas 

  

 Tendo em conta os argumentos acima, apresentam-se a seguir as descrições das 

séries originais dos dados utilizadas, suas características e os critérios/procedimentos 

utilizados no processamento destas a fim de se obter os indicadores representativos das 

3 variáveis chave do estudo. 

 

3.1.2.1- Taxa de Crescimento do PIB 

  

 Para o cálculo da taxa anual de crescimento do PIB foi montada uma série 

temporal com os dados de PIB de duas fontes amplamente utilizadas na literatura: as 

bases de dados de Maddison (2013) e a Total Economy Database (TED)53. Embora a 

segunda incorpore a primeira, aqui a série de PIB foi montada com dados de Maddison 

                                                 
52 Apesar desse risco potencial, esse não parece ser um problema importante no presente trabalho dado 

que a série de 'Dívida/PIB' aqui utilizada mostra, em geral, patamares de endividamento superiores às 

séries utilizadas em Reinhart e Rogoff (2010d e 2012), particularmente para a primeira metade das 

observações quando espera-se que os dados de governo central estejam, relativamente, mais presentes. 

Isso sugere, que a base de dados aqui utilizada, apresentaria de forma muito limitada esse tipo de 

distorção. Já para economias emergentes, comparação equivalente é inviável pela indisponibilidade de 

dados, para esse grupo de países, nas planilhas de trabalho de Reinhart e Rogoff, e de HAP. 
53 A base de dados de Maddison está disponível em http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm 

("horizontal-file_02_2010" e "vertical-file_02_2010"). Já a TED está disponível em http://graduateinsti 

tute.ch/home/study/academicdepartments/international-economics/md4stata/datasets/ totecon.html. 
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no período 1947 a 2008 e a partir de 2009 com dados da TED, permitindo o cálculo da 

série temporal da "taxa de crescimento do PIB" para o período entre 1948 e 201254. 

Ambas as fontes apresentam dados a dólares internacionais de 1990 de Geary-Khamis e, 

portanto, resultam em taxas reais de variação do PIB.  

 Os trabalhos de Reinhart e Rogoff (2009, 2010d e 2013), de Reinhart, Reinhart e 

Rogoff (2012) e de HAP (2013), por referirem-se a períodos que finalizam em 2008 

apontam terem utilizado exclusivamente dados de Maddison. Apesar disso, é notório 

nas planilhas de trabalho dos estudos de 2010 e 2012, e portanto também no de HAP 

(2013), como os dados utilizados por vezes são muito distintos das fontes indicadas55. 

 Importante notar que o IFS/FMI também dispõe de uma série de variação real do 

PIB nomeada "99BPXZF GDP Vol % Change" que também não é idêntica à série de 

variação do PIB calculada aqui a partir das séries de PIB real de Maddison/TED. Na 

verdade, estas séries apresentam taxas muito próximas para a maior parte dos 

anos/países mas, significativamente diferentes em alguns outros56.   

 Nesse contexto, embora o critério de escolha das fontes de dados, adotado no 

presente trabalho, privilegie dados provenientes do IFS/FMI, optou-se pelo cálculo 

próprio da taxa real de variação de PIB a partir dos dados de Maddison/TED uma vez 

que a montagem da base e escolha das séries teve como critério primordial a maior 

disponibilidade de observações para os mesmos 20 países desenvolvidos e 24 

economias emergentes conforme Reinhart e Rogoff (2010d e 2013)57.  

                                                 
54 Procedeu-se dessa forma já que a TED tem dados disponíveis apenas a partir de 1950. A série final 

recebeu o nome de "Var PIB Maddison completada com VAR PIB TED" e pode ser encontrada no 

arquivo, disponível sob solicitação, "Séries finais para Stata", para os dois conjuntos de países. 
55 Isso pode ser visto no arquivo "Séries Finais para Stata", planilhas “Cálculos” para Desenvolvidos e 

para Emergentes. As comparações das séries "VAR PIB RR 2009 Maddison cálculo próprio", que traz o 

cálculo próprio da variação dos dados de Maddison (que constam na série "PIB RR 2009 Maddison"), 

com as séries "REAL GDP GROWTH 2010" e "REAL GDP GROWTH 2012" que trazem, 

respectivamente, as séries utilizadas nos trabalhos de Reinhart e Rogoff e de Reinhart, Reinhart e Rogoff 

revelam que os dados que constam nas planilhas de trabalho dos referidos estudos apresentam-se, na 

verdade, significativamente diferentes, para um número considerável de observações, da série de variação 

calculada a partir dos dados originalmente disponibilizados por Maddison. Mais do que isso, mesmo entre 

os trabalhos de 2010 e de 2012 discrepâncias são encontradas. Por fim, cabe dizer, que tais análises 

referem-se exclusivamente aos países desenvolvidos uma vez que, conforme indicado anteriormente, a 

planilha de trabalho de 2010d omite as séries relativas aos países em desenvolvimento. 
56 Ver família de séries 99B do IFS/FMI compilados no arquivo "Séries Finais para Stata", planilhas 

“Cálculos” para Desenvolvidos e para Emergentes, que são as planilhas de trabalho do presente estudo. 

Procurou-se também calcular de forma própria a variação real do PIB a partir dos dados nominais 

existentes no IFS/FMI. Mas o fato desses dados nominais estarem disponíveis apenas esparsamente em ao 

menos 10 diferentes séries - tendo em conta disponibilidades distintas entre os países de interesse em 

termos de  moedas, períodos, ajuste sazonal e unidades de conta - inviabilizou esse esforço. 
57 O uso de dados de PIB do IFS/FMI talvez seria uma opção factível caso o presente trabalho estivesse 

estruturado na escolha de um painel próprio. Similarmente, a série de variação real do PIB presente na 

planilha de trabalho do Working Paper n. 13/05 do FMI nomeada "rgc" embora disponível para o período 
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3.1.2.2- Participação da Dívida no PIB 

  

 A série dessa variável - que no presente estudo é a variável dependente - provêm 

majoritariamente de Mauro, Romeu, Binder e Zaman (IMF/WP/n.13/05) que apenas não 

dispõe de dados para o ano 2012 e para as seguintes economias em desenvolvimento: 

Equador, El Salvador, Singapura, Sri Lanka, Kênia, Malasia e Nigéria . Nesses casos a 

série foi completada da seguinte forma: para os 7 referidos países foram utilizados 

dados de Reinhart, Reinhart e Rogoff (2012) sendo para os 4 primeiros de 1948 a 2009 

e para os 3 últimos de 1948 a 200558. Para os demais anos, nos países indicados acima, 

e para o ano de 2012 para todos os países desenvolvidos e para 16 economias em 

desenvolvimento, recorreu-se aos dados que, embora não disponíveis na plataforma do 

IFS/FMI, o estão no Fiscal Monitor (FMI, 2014/October)59.  

 Conforme indicado no item acima, a maneira como os dados de PIB nominal 

estão dispostos na plataforma do FMI impedem o seu uso no presente estudo, tendo em 

conta a inflexibilidade quanto à escolha dos países (e o período de análise) a serem 

analisados a fim de garantir maior comparabilidade dos nossos resultados aos obtidos 

por Reinhart e Rogoff (2010d e 2013). Soma-se a isso a incompatibilidade - em termos 

de países, moedas, períodos e ajustes sazonais - não apenas na tentativa de montagem de 

uma série de PIB mas também, e especialmente, na tentativa de montagem de uma série 

da relação entre dívida pública e PIB que exigiria esse tipo de compatibilidade, 

simultaneamente para essas duas variáveis. 

                                                                                                                                               
1948-2011 não dispõe de dados para Equador, El Salvador, Kenya, Malasya, Nigéria e Sri Lanka o que 

comprometeria seriamente a análise para o conjunto de países em desenvolvimento. 
58 No caso das Filipinas, adicionalmente, foram incorporados dados de Reinhart e Rogoff (2010) 

disponíveis para o período 1948-1953. E para a Turquia, entre 1951 e 1953. Importante notar que antes da 

incorporação desses dados foi feita uma crítica visual dos mesmos e notou-se que este procedimento não 

resultou em nenhuma mudança abrupta nas séries. Isso porque, embora como ressaltado anteriormente, as 

séries tenham comportamentos significativamente distintos para o período 1948-2012, o mesmo não 

ocorre para os anos mais recentes, particularmente na última década. Além disso, como será discutido nas 

seções 3.2 e 3.3 e em parte do capítulo 4, eventuais problemas associados ao uso de diferentes fontes é 

minimizado, no caso específico da variável dependente, pelo fato das análises considerarem faixas de 

endividamento. Assim, apenas para o caso de Noruega, que muda de faixa de endividamento exatamente 

no ano (no caso 2011 para 2012) que há mudança da fonte de dado, é que algum efeito pode ocorrer. 

Certamente esse eventual efeito adverso na análise é superado pelo acréscimo de informação permitido 

com a incorporação desses dados. 
59 As 16 economias em desenvolvimento com dados disponíveis para 2012 são as seguintes: Argentina, 

Bolívia, Brazil, Chile, Colômbia, Ghana, India, Indonésia, México, Peru, Filipinas,  África do Sul, 

Tailândia, Turquia, Uruguai e Venezuela. Por fim, cabe ressaltar que algumas observações embora não 

constem na série temporal do Fiscal Monitor (2014) aparecem nas tabelas 4 (Singapura) e tabela 8 

(Kenya, Malásia e Nigéria) e por isso, foram consideradas aqui.  
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 Conforme apontado anteriormente, Reinhart e Rogoff (2010d e 2013) não 

apresentam em suas planilhas de trabalho as séries de PIB, e sim apenas o indicador 

final "participação da dívida no PIB". Já HAP (2013) o faz em uma versão de sua 

planilha de trabalho. Nela constam 2 séries de PIB que - por incorporarem o esforço de 

Reinhart e Rogoff de compilarem observações de fontes alternativas, inclusive 

históricas - têm boa abrangência tanto em termos de período como de países, embora 

sejam exclusivamente referentes a países desenvolvidos60. Essa disponibilidade limitada 

- considerando tanto as planilhas de trabalho dos referidos estudos, como a plataforma 

do IFS, a série temporal do Fiscal Monitor e também o working paper n.13/05 do FMI - 

das séries primárias de PIB e Dívida que dão origem aos indicadores de "participação da 

dívida no PIB" e "taxa de crescimento do PIB" resulta, na visão do presente trabalho, na 

dificuldade de avaliar dentre as diferentes fontes qual apresenta a série de "participação 

da dívida no PIB" mais fidedigna à realidade.  

 Como parte do esforço de embasar essa escolha, o presente trabalho procedeu à 

análise tanto da rotina em "R" - na qual HAP (2013) replicam o exercício de Reinhart e 

Rogoff (2010d) - como da base de dados (em Stata), com as séries de PIB que não 

constam na planilha de trabalho disponibilizada pelos autores do artigo de 2010. É 

evidente como os comandos utilizados resultam na construção da série "dívida/PIB" 

tendo como denominador duas diferentes séries de PIB. Interessante notar que, embora 

Reinhart e Rogoff e HAP remetam ao IFS como fonte dos dados - e de fato o é para as 

séries originais mas não para os indicadores - nossa avaliação é de que as duas séries de 

PIB da planilha de trabalho de HAP trazem dados indiscriminadamente com e sem 

ajuste sazonal e em diferentes moedas, sem qualquer referência a isso. Logo, ambas as 

séries, não permitem a junção em uma só. Isso não seria um problema se as séries de 

dívida (numerador do indicador dívida/PIB) tivessem disponibilidades compatíveis às 

respectivas séries de PIB o que, de fato, não é o caso uma vez que o IFS não distingue 

as séries de dívida com e sem ajuste sazonal61.  

                                                 
60 Para maiores detalhes, ver nota de rodapé n. 50. 
61 Por exemplo, a série GDP1 que consta na planilha de HAP que traz dados de dívida fornecidos por 

Rogoff é ao mesmo tempo idêntica à 3 diferentes séries do IFS/FMI, das quais as 2 primeiras são séries 

SEM ajuste sazonal e a terceira é COM ajuste sazonal. São elas: série "99BZF GDP bi NC" (em bilhões 

de moeda nacional ) para Áustria e Grécia; série "99 BZF GDP mi NC" (em milhões de moeda nacional) 

para Irlanda; e a série "99 BCZF SEASON bi NC" (em milhões de moeda nacional) para França e 

Alemanha. Similarmente, a série GDP2 é ao mesmo tempo idêntica à série "99 BZF GDP bi NC (em 

bilhões de moeda nacional) para Dinamarca, Noruega e Suécia; à série "99 BZW GDP bi EUROS" para 

Bélgica (a partir de 1999) e Grécia (entre 2001 e 2009); e à série "99 BCZF GDP SEASON bi NC" (em 

bilhões de moeda nacional) para Austrália. Sendo que dessas, apenas a última tem ajuste sazonal. Como o 

arquivo de HAP refere-se apenas aos países desenvolvidos, é impossível avaliar a dimensão desse 
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 Tais evidências parecem justificar o motivo pelo qual o working paper n.13/05 

do FMI, publicado em janeiro de 2013 se propõe a apresentar uma nova base de dados 

de variáveis fiscais e traz em sua planilha de trabalho uma série temporal de 

participação da dívida no PIB significativamente diferente das apresentadas por 

Reinhart e Rogoff62. Soma-se a isso, o fato apontado anteriormente das diferentes séries 

desse indicador serem significativamente distintas, mesmo quando comparam-se 

diferentes trabalhos dos próprios Reinhart e Rogoff sem qualquer referência a isso por 

parte dos mesmos. 

  

3.1.2.3- Taxa de Inflação 

 A série de (variação de) inflação utilizada nesse trabalho foi a "64 XZF" do 

IFS/FMI que traz dados da variação, sobre o ano anterior, do índice de preços ao 

consumidor (CPI, em inglês).  

 Embora essa seja também a fonte de dados referida por Reinhart e Rogoff 

(2010c) (que supostamente seria idêntica à série utilizada em 2009a) e (2010d), notam-

se importantes discrepâncias, para países desenvolvidos, entre as séries de fato 

utilizadas por eles - e que constam nas respectivas planilhas de trabalho - e a utilizada 

aqui cuja fonte é a plataforma do IFS. Mais do que isso, ao se comparar os referidos 

dois trabalhos de 2010, ambas séries, embora parecidas, apresentam também diferenças 

importantes entre si.  

 Já, no caso dos países em desenvolvimento, cujos dados de inflação constam 

apenas na planilha no trabalho de 2010c, e apenas para alguns países nos artigos de 

2010d e 2013, a mesma comparação revela séries praticamente idênticas às do IFS, com 

pouquíssimas observações destoantes o que reforça o argumento de que o presente 

trabalho utiliza as mesmas séries indicadas, embora não necessariamente de fato 

utilizadas, por Reinhart e Rogoff63. 

 

                                                                                                                                               
problema no que se refere às economias em desenvolvimento que também são objeto do estudo de 

Reinhart e Rogoff (2010d). 
62 As comparações dessas séries revelam uma aproximação entra elas para anos recentes o que reforça 

nosso argumento de que, provavelmente, algumas das escolhas de fontes de Reinhart e Rogoff são 

equivocadas, embora compreensíveis em um esforço de montagem de base de dados em um período tão 

alargado como o que se propõem. Mas para um período mais curto, como o pós segunda guerra a que se 

refere esse trabalho e parte das análises de Reinhart e Rogoff (2010d e 2013), tal série não seria a mais 

adequada. Nesse sentido, as análises de Reinhart e Rogoff estariam comprometidas principalmente 

quando referidas a esse período mais recente. 
63 Embora a planilha de trabalho de Reinhart e Rogoff (2012) traga dados para países em 

desenvolvimento, este  trabalho não inclui análises sobre inflação. 
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3.2- A Tese de Endividamento como Fator Restritivo ao Crescimento 

Econômico 

 

Como referido no capítulo 2, embora em resposta às críticas de Hernedon, Ash e 

Pollin (2013) Reinhart e Rogoff tenham manifestado explicitamente que seus trabalhos 

apontam apenas para uma relação de correlação, e não de causalidade, entre 

endividamento e crescimento econômico, é latente como seus trabalhos, implícita e, em 

alguns casos, explicitamente, sugerem que a causalidade, existente ou, no mínimo, 

predominante, é da dívida em direção ao crescimento econômico e jamais o contrário. A 

própria maneira como a leitura dos dados é feita pelos autores - por exemplo, em 

Reinhart e Rogoff (2010e): "(...) For 1900-2009, for example, median and average 

GDP growth hovers around 4-4.5 percent for levels of debt below 90 percent of GDP, 

but median growth falls markedly to 2.9 percent for high debt (above 90 percent); the 

decline is even greater for the average growth rate, which falls to 1 percent" direciona o 

leitor nessa direção. (grifo nosso).  

Se a dupla causalidade está sendo considerada, os mesmos resultados poderiam 

ser apresentados, por exemplo, da seguinte forma: "Para o período entre 1900 e 2009, 

países que crescem em média 4,5% (mediana 4%) ao ano apresentam endividamento 

inferior a 90% do PIB. Já países com taxas média de 1% de crescimento (mediana de 

2,9%) apresentam endividamentos superiores a 90% do PIB". Nesse sentido, poder-se-ia 

inferir que países que crescem menos tendem a ter dívidas maiores (em % do PIB), o 

que é significativamente distinto de indicar que países que crescem menos têm (e de 

fato esta é a correlação presente nos resultados que serão apresentados a seguir e na 

literatura sobre o tema) maiores taxas de endividamento. 

 Nesse sentido, cabe ressaltar que os resultados que passam a ser descritos, 

mesmo quando eventualmente não apresentados de forma a indicar explicitamente 

ambas as ordens de causalidade entre dívida e crescimento, as supõem como 

verdadeiras. Assim, apenas no capítulo 4 - quando as relações de causalidades entre as 

variáveis, objetos do estudo, serão melhor exploradas por meio de exercícios 

econométricos e da escolha de um modelo fiscal - inferir-se-á sobre eventuais efeitos 

dominantes. Apesar disso, o objetivo desta seção 3.2 e da próxima, 3.3, é de 

dimensionar como a escolha de séries alternativas às escolhidas por Reinhart e Rogoff, e 

também utilizadas por Hernedon, Ash e Pollin (2013), podem impactar as conclusões e 
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análises dos referidos estudos cujos resultados são considerados, na literatura, como 

fortemente consolidados. 

 Por fim, cabe ressaltar, que tanto as críticas de Hernedon, Ash e Pollin (2013) 

como a própria errata de Reinhart e Rogoff (2013) e toda a discussão a ela associada, 

referiu-se exclusivamente ao conjunto de países desenvolvidos. Embora o trabalho 

original de Reinhart e Rogoff faça análises distintas para dívida pública e para a dívida 

externa para as economias emergentes, o trabalho de 2012 o faz apenas para dívida 

externa quando considera esse conjunto de países. Já os trabalhos de 2013 (Reinhart e 

Rogoff e HAP) e toda a discussão internacional a ela associada, limita-se ao conjunto de 

países desenvolvidos. Assim, até onde é do nosso conhecimento, é a primeira vez na 

literatura que tanto a metodologia de "ponderação por país" de Reinhart e Rogoff 

(2010), como a "ponderação por país-ano" de Herndon, Ash e Pollin (2013) são 

aplicadas simultaneamente tanto para as séries de endividamento público das economias 

emergentes como das desenvolvidas64.  

  

 3.2.1- A Metodologia de Reinhart e Rogoff: Correlação entre Dívida e 

Crescimento Econômico65 

 Conforme discutido no capítulo anterior, o trabalho de Reinhart e Rogoff, 

publicado inicialmente em 2010 na AER, sofreu severas críticas de Hernedon, Ash e 

Pollin em 2013. Nesse contexto, apesar de Reinhart e Rogoff terem reconhecido as 

críticas referentes aos 'erros de código', e terem incorporado dados para Nova Zelândia 

para os anos 1948 e 1949, e para a Espanha entre 1959 e 1980, os referidos autores 

posicionaram-se contrários às demais críticas referentes à 'exclusão seletiva de dados' e 

à metodologia alternativa de pesos e não incorporaram esses aspectos em suas análises 

posteriores. No concernente à exclusão seletiva, por exemplo, os trabalhos posteriores 

de Reinhart e Rogoff ignoram a incorporação de dados para a Nova Zelândia para os 

                                                 
64 maiores detalhes sobre as diferenças entre as referidas metodologias serão apresentados na seção 3.3. 
65 A planilha de trabalho dos referidos autores está disponível somente em excel exigindo um 

considerável trabalho repetitivo quando de sua replicação. A fim de garantir que nossos ajustes na rotina 

em R do trabalho de HAP estivessem corretos, este trabalho repetiu o mesmo exercício para países 

desenvolvidos no que se refere à inflação e ao crescimento do PIB, para 1948-2012 e 1955-2012 - 

seguindo tanto os procedimentos em Excel de Reinhart e Rogoff (2010d, e 2013) como os, em R, de HAP 

(2013). Já para as demais variáveis (seção 3.4) bem como as análises exclusivas de HAP (categoria 

expandida de endividamento e períodos alternativos pós II GM) bem como todas as análises feitas para 

economias emergentes foram realizadas exclusivamente via ajustes na rotina em R associada ao trabalho 

de HAP (2013). 
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anos 1946 e 1947 e para a Austrália e Canadá no período 1946-195066. Dado que a 

amostra longa (1948-2012) do exercício apresentado aqui aborda um período iniciado 

em 1948, e não 1946, cabe ressaltar que relativamente a este problema, e diferentemente 

de Reinhart e Rogoff, nosso exercício engloba dados para a Austrália e Canadá também 

para o período 1948-195067. Além da referida 'exclusão seletiva', as análises de Reinhart 

e Rogoff não incluem, por indisponibilidade de dados, informações referentes à 

Portugal e Dinamarca (1948-1949), Holanda e Japão (1948-1955), Itália (1948-1950), 

Irlanda, França e Bélgica (1948), Grécia (1948-1969) e Alemanha (1948-1950). Já a 

base de dados do nosso exercício não dispõe de dados de 'participação da dívida no PIB' 

e 'taxa de crescimento econômico' apenas para Alemanha nos anos 1948-1949 nem de 

'participação da dívida no PIB' para a Dinamarca entre 1948 e 1952 perfazendo um total 

de 1293 observações das séries DIV/PIB e taxa real de crescimento para o período 

1948-2012, frente à 1185 observações de Reinhart e Rogoff para o período 1946-

200968. Por fim, cabe destacar que nossos dados têm, comparativamente, melhor 

distribuição entre as quatro faixas de endividamento, em especial às duas superiores. 

 A tabela 1 abaixo resume os resultados de três grupos de trabalhos: i) trabalho 

original (linha a) e errata de Reinhart e Rogoff (linhas c, d, e, e f) - sendo os resultados 

das médias do trabalho da linha "e" os mais amplamente divulgados pelos autores; ii) 

das replicações de Hernedon, Ash e Pollin (linhas b e g) - sendo os resultados da linha g 

os considerados finais pelos autores; e iii) dos realizados no presente estudo (linhas h e 

j)69. 

 

                                                 
66 Nem a errata publicada em 2013, nem a correspondente planilha de trabalho de Reinhart e Rogoff 

(nomeada "41_data") incorporam esses pontos da crítica de Herndon, Ash e Pollini (2013). 
67 O presente trabalho, seguindo Reinhart e Rogoff (2012) traz ainda uma análise para um período restrito 

(1955-2012), cujos resultados são apresentados também nesta seção 3.2. 
68 Para maiores detalhes ver o anexo  III. 
69 As replicações de Herndon, Ash e Pollin de que trata esta seção 3.2 são as replicações em que os 

referidos autores mantêm como metodologia de trabalho, o mesmo critério de pesos utilizados por 

Reinhart e Rogoff (2010d e 2013). Sobre a proposta alternativa de ponderação de HAP, ver a seção 3.3. 
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Tabela 1- Taxa Real de Crescimento: Países Desenvolvidos 1946-2012 

0-30% 30-60% 60-90% mais de 90%

4.1 2,8 2.8 (0,1) média

4.2 3 2.9 1.6 mediana

nd nd nd nd média

3.9 3.1 2.9 1.9 mediana

3,98 2,98 2,53 0,30 média

3,92 2,97 2,90 1,87 mediana

4,20 2,97 2,53 0,30 média

4,16 2,97 2,90 1,87 mediana

4.20 2.97 2.53 0.97 média

4.16 2,97 2.90 1.87 mediana

4,20 2,97 2,44 2,01 média

4,16 2,98 2,90 2,51 mediana

4,2 3,1 3,2 2,2 média

3.9 3.1 2.9 2.5 mediana

4.80 3.21 2.57 1.96 média

4.75 3.3 2.83 2.18 mediana

4.5 3.1 2.2 1.4 média

4.5 3 2.8 1.8 mediana

3.9 2.74 2.05 1.61 média

4.45 3.12 2.6 2.18 mediana

1955-2012

c.   Errata de RR (2013) relativa à RR (2010)  com correção 

dos erros de código

 f. Errata de RR (2013) com correção dos erros de código; 

inclusão de dados de  1959-80 da Espanha e de 1948 e 

1949 da NZ; e uso da NZ Historical Statistics  no lugar da 

série de Maddison para NZ.

h. Recálculo atual de RR (2013)

1946-2009

d. Errata de RR (2013) com correção dos erros de código e 

inclusão de dados de 1959-80 da Espanha

1948-2012

a. RR NBER 2010

b. Recálculo de HAP de RR (2010) com correção dos erros 

de código

e. Errata de RR (2013) com correção dos erros de código e 

inclusão de dados de 1959-80 da Espanha e de 19 48  e 

1949 da NZ. Mantém Maddison como fonte de dados, 

inclusive NZ.

g. Recálculo de HAP de RR (2010) com correções dos erros 

de código e da exclusão seletiva de dados de anos 

imdiatamente pós II Guerra

1946-2009

1946-2009

1946-2009

1946-2009

1946-2009

i. Errata de RR (2013)  relativa à RR (2010)

j. Recálculo atual de RR (2010) para período restrito 

Participação da Dívida no PIB
Exercício realizado Taxa Período

1955-2012

1946-2009

Fonte: REINHART e ROGOFF (2010 d), (2010e) e (2013); HERDON, T; ASH, M; POLLIN, R. (2013); e Cálculo 

próprio a partir de dados anuais, de 1948 a 2012, do IFS/FMI, Fiscal Monitor (outubro, 2014), Maddison (2013) e 

TED. 

  

 Os resultados finais de Reinhart e Rogoff, para países desenvolvidos, são 

apresentados na linha e. Diferentemente do trabalho inicial, esses resultados incorporam 

as correções nos erros de código e incluem dados para a Nova Zelândia para os anos 

1948 e 1949 e para a Espanha (1959-1980) e são muito próximos aos obtidos por 

Herndon, Ash e Pollin (2013) quando estes corrigem apenas os erros de código (linha 

b)70. Mas os resultados finais de Herndon, Ash e Pollin (2013), conforme considerado 

pelos próprios autores (linha g), apontam que países na faixa superior de endividamento 

(acima de 90% do PIB) crescem significativamente mais (mediana de 2,5% contra 

1,87% em Reinhart e Rogoff, linha e, e média de 2,2%a.a contra 0,97%a.a em Reinhart 

e Rogoff). Esses trabalhos (linhas a até g) por partilharem da mesma base de dados, 

referem-se sempre ao período 1946-2009.  

 Pelos motivos explicitados na seção 3.1, o nosso trabalho remete a dados para 

um período ligeiramente distinto, qual seja, 1948-2012. Comparativamente à Reinhart e 

Rogoff, nossos resultados, em geral, sugerem que o grupo de países desenvolvidos teve 

                                                 
70 As diferenças estão apenas nos resultados para as duas menores faixas de endividamento: mediana de 

crescimento de 4,2% (contra 3,9% em HAP) para países com dívida de até 30% do PIB; e 3% (contra 

3,1% em HAP) entre 30% e 60% do PIB. 
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taxas médias e medianas de crescimento superiores às apontadas por Reinhart e Rogoff, 

apesar da diferença de períodos entre os trabalhos gerar uma expectativa na direção 

oposta71. Isto porque os trabalhos de Reinhart e Rogoff e HAP englobam dados de 7 

países (13 observações) para os anos 1946 e 1947 que, por serem no imediato pós 

Guerra, espera-se que sejam anos de crescimento médio significativamente superior ao 

dos anos recentes, que foram incorporados no nosso trabalho, e que ainda refletem a 

desaceleração mundial associada à crise financeira/econômica iniciada em 2007/0872. 

De fato, o que se observa é que a média de crescimento para os referidos 7 países no 

primeiro trabalho foi de 4,56%% a.a para os anos 1946-1947, enquanto para as 60 

observações do período entre 2010 e 2012, tenha sido de apenas 1,02% a.a. 

 Em geral, nossos resultados para países desenvolvidos (linha h), diferenciam-se 

dos apresentados por Reinhart e Rogoff (linha e) particularmente quando consideramos 

as faixas extremas de endividamento. Os resultados apontam que, países na faixa 

inferior de endividamento (até 30% do PIB), apresentam uma taxa média de 

crescimento de 4,80% a.a (contra 4,2% a.a em Reinhart e Rogoff) e medianas de 4,75% 

a.a (contra 4,16%). Para a faixa superior de endividamento, nosso exercício aponta uma 

taxa média anual de crescimento 1 p.p acima do indicado por Reinhart e Rogoff (1,96% 

frente a 0,97% apresentado por eles). A taxa mediana também se mostra 

significativamente superior: 2,18% frente à 1,87% indicado por eles. 

 Também com relação aos resultados obtidos por Herndon, Ash e Pollin (linha g), 

nossos resultados, para países desenvolvidos, revelam-se particularmente distintos 

quando consideram-se as faixas extremas de endividamento, embora nossos resultados 

indiquem que países na faixa superior de endividamento tenham crescido a uma taxa 

mediana inferior à apontada por eles (2,18% a.a frente 2,5%). Já para os países 

desenvolvidos com dívidas inferiores a 30% do PIB, nossos resultados apontam uma 

taxa anual mediana de crescimento de 4,75% frente à 3,9%.  

 Uma vez que uma das críticas de Herndon, Ash e Pollin (2013) à Reinhart e 

Rogoff (2010d) refere-se à exclusão seletiva de dados para o imediato pós Segunda 

Guerra Mundial referentes à Austrália, Nova Zelândia e Canadá, na errata de 2013 os 

autores propõem uma nova análise (ver linha i na tabela 1 acima)  para o período 1955-

                                                 
71 Exceto para a faixa de endividamento entre 60% e 90% do PIB, onde a mediana calculada aqui,  

mostrou-se ligeiramente inferior. 
72 Os sete países são: Reino Unido, EUA, Suécia, Espanha, Noruega, Finlândia e Bélgica. Sendo que para 

os 6 primeiros existem dados para 1946 e 1947 e para o último apenas para 1947. Já no que se refere ao 

período 2010-2012, os dados estão disponíveis para os 20 países, para os 3 anos, perfazendo um total de 

60 observações. 
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2012 de forma a evitar que suas conclusões sejam contaminadas por todas as 

particularidade associadas ao período imediato ao fim da Guerra73. 

 Realizamos o mesmo exercício (ver linha j na tabela 1) e, conforme esperado, 

observamos que, em geral, o conjunto de países desenvolvidos apresentou taxas média e 

mediana de crescimento ligeiramente inferiores (comparativamente à linha h) para todas 

as faixas de endividamento, exceto para a taxa mediana da faixa superior (acima de 90% 

do PIB) cujo resultado foi exatamente idêntico ao que encontramos para o período 

completo (2,18% a.a). Já comparativamente aos resultados de Reinhart e Rogoff para 

esse período restrito (linha i), os nossos resultados mostram-se particularmente distintos 

nas duas faixas inferiores de endividamento com taxas médias, respectivamente, de 

3,90% e 2,74% (frente à 4,5% e 3,1% de Reinhart e Rogoff)74.  Para a faixa entre 60% e 

90% do PIB os resultados são bastante parecidos (média de 2,05 frente à 2,2% e 

mediana de 2,6% frente à 2,8%). Por fim, para os países pertencentes à categoria 

superior de endividamento, mais uma vez, os nossos resultados indicam taxas de 

crescimento relativamente superiores (média de 1,61% frente à 1,4% e mediana de 

2,18% frente à 1,8%) aos apontados por Reinhart e Rogoff reforçando nossos 

argumentos de que: i) as taxas média e mediana de crescimento dos países 

desenvolvidos, nas faixas extremas de endividamento, não são tão distantes entre si; e 

ii) não há evidência da existência de um limiar de endividamento particularmente 

importante aos 90% do PIB, para países desenvolvidos; como Reinhart e Rogoff, 

sistematicamente, argumentam em sua produção acadêmica. Por outro lado, nossos 

resultados (ainda para países desenvolvidos) corroboram um argumento bastante 

presente na literatura de que haveria uma correlação negativa entre endividamento e 

crescimento econômico, o que para Reinhart e Rogoff só é válido para países 

desenvolvidos com endividamento superior a 90% do PIB. 

 No que se refere às 24 economias emergentes, a tabela 2 a seguir compara os 

resultados do trabalho de Reinhart e Rogoff (2010d) aos obtidos aqui a partir da 

replicação da mesma metodologia de ponderação 'por país' para o período 1948-2012.  

 

                                                 
73 Na Errata (2013), página 9, ver tabela 2: "Debt and Growth in Time of Peace, 1955-2012".  
74 Já as taxas medianas para essas duas categorias são apenas ligeiramente inferiores (4,45% e 3,12% 

frente 4,50% e 3,00% em Reinhart e Rogoff). 
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Tabela 2- Taxa Real de Crescimento: Economias Emergentes 1900-2012 

0-30% 30-60% 60-90% mais de 90%

4,3 4,1 4,2 1,0 média

4,5 4,4 4,5 2,9 mediana

4,3 4,8 4,1 1,3 média

5,0 4,7 4,6 2,9 mediana

4,01 4,22 3,86 2,71 média

4,91 4,16 4,70 2,62 mediana

b. RR (2010d) 1946-2009

a. RR (2010d)

c. Cálculo atual metodologia RR

Participação da Dívida no PIB
Exercício realizado Taxa Período

1900-2009

1948-2012

 
Fonte: REINHART e ROGOFF (2010 d) e Cálculo próprio a partir de dados anuais, de 1948 a 2012, do IFS/FMI, 

Fiscal Monitor (outubro, 2014), Maddison (2013) e TED. 
 

 

 Em geral nossos resultados (tabelas 1 e 2), para países desenvolvidos e 

economias em desenvolvimento, estão em sintonia com os apresentados na literatura no 

sentido de sugerirem a existência de uma relação inversa entre faixas de endividamento 

e taxas de crescimento econômico, tendo em conta as duas ordens de causalidades 

possíveis. A importância dos nossos resultados está em apontar - em linha ao argumento 

de Herndon, Ash e Pollin - que: i) a diferença de crescimento entre as faixas extremas 

de endividamento não seria tão grande como sugerem Reinhart e Rogoff; e ii) não 

existem evidências de um limiar de dívida aos 90% do PIB. 

 Os resultados mais conhecidos de Reinhart e Rogoff, no caso dos países 

desenvolvidos, apontam para a existência de uma relação não linear, entre faixa de 

endividamento e a taxa de crescimento econômico, para os países desenvolvidos que 

alcançam a faixa superior de endividamento (acima de 90% do PIB). Segundo eles, 

nessa faixa superior de endividamento os países crescem quatro vezes menos do que 

países cujas dívidas não chegam a 30% (taxa média de 0,97% a.a. na faixa superior de 

endividamento frente a 4,2% da faixa inferior)75. Nossos resultados indicam - feitas 

todas as ressalvas quanto às causalidades entre as referidas variáveis - que tal diferença 

seria de aproximadamente duas vezes tanto para países desenvolvidos (média de 1,97% 

a.a frente 4,8% a.a da faixa inferior de endividamento, e mediana de 2,18% frente a 

4,75%), quanto para economias emergentes (média de 2,71% a.a frente 4,01% a.a na 

                                                 
75 Os próprios autores atribuem menos atenção a outros resultados, também referentes a países 

desenvolvidos, por eles obtidos:  (i) taxas medianas anuais de crescimento para o mesmo exercício (linha 

c da tabela 1) apresentam os seguintes resultados: 4,16% para países com endividamento até 30% do PIB; 

2,97% de 30% do PIB a 60% do PIB; 2,90% de 60% a 90% do PIB e 1,87% para países com 

endividamento superior a 90% do PIB; (ii) associados ao exercício apresentado na linha d (que substitui a 

fonte de dados para Nova Zelândia) onde países com até 30% de endividamento apresentam taxas média 

e mediana de 4,2% de crescimento do produto, 3% (média e mediana) entre 30% e 60% do PIB, taxa 

média de 2,4% (mediana de 2,9%) para a terceira faixa de endividamento, e média de 2% (mediana de 

2,5%) para países com endividamento correspondente a, ao menos, 90% do PIB. Já nos exercícios (linhas 

e e f) com as correções apenas dos erros de código e destes mais a incorporação dos dados da Espanha, a 

taxa anual média de crescimento do produto da faixa mais endividada é acentuadamente ainda menor: 

0,3% configurando um patamar de 13 a 14 vezes inferior ao apontado para países da faixa inicial de 

endividamento. 
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faixa inferior de endividamento, e mediana de 2,62% a.a frente a 4,91% a.a). Além 

disso, ao menos para os países desenvolvidos, nossos resultados não apontam para a 

existência de não linearidade na taxa de crescimento dos países que alcançam dívida 

correspondente a 90% de seus produtos. A linha c da tabela 2 acima aponta ainda que 

não haveria diferença significativa, entre países desenvolvidos e economias emergentes, 

no tocante à diferença média de crescimento entre as faixas extremas de endividamento. 

Ou seja, também nas economias emergentes tal diferença seria de, aproximadamente, 

duas vezes, ao passo que os resultados de Reinhart e Rogoff (2010d) apontam que essa 

diferença seria de ao menos três vezes nesse grupo de países76.   

 

3.2.2- A Metodologia de Reinhart e Rogoff: Correlação entre Dívida e Inflação 

 As relações entre faixas de endividamento e evolução dos preços têm recebido 

muito menos atenção nessa literatura comparativamente à correlação com desempenho 

da atividade econômica, discutida na subseção anterior. Os próprios Reinhart e Rogoff, 

desde o trabalho original de 2010, têm alocado menos esforços nesse sentido77. A tabela 

3 abaixo apresenta um resumo dos resultados, dessa correlação, presentes no trabalho 

original de Reinhart e Rogoff (linha a), em suas erratas (linhas b e c) e no exercício 

realizado no presente trabalho (linhas d e e).  

 A conclusão de Reinhart e Rogoff (2010d) é de que não há, para o conjunto de 

países desenvolvidos, uma relação contemporânea entre patamares de endividamento 

público e inflação. Na verdade, a observação mais atenta dos resultados de seu trabalho 

revela, na verdade, um comportamento no qual maiores patamares de endividamento 

estariam associados à menores (e não maiores) taxas de inflação. Tal evidência, similar 

aos resultados encontrados em nosso trabalho (ver figura 1 abaixo), vai na direção 

oposta do argumento, mais recorrente nessa literatura, de que elevados níveis de 

endividamento levariam os países a comportamento inflacionário de financiamento, 

embora não sugira o contrário, ou seja, que maior endividamento (menor inflação) 

levaria a menores taxas de inflação (maiores taxas de endividamento).  

 

                                                 
76 As tabelas 31 a 34 no Anexo IV trazem os resultados completos da replicação da metodologia de 

Reinhart e Rogoff por país. 
77 Tal correlação nem foi contemplada no corpo do texto de suas erratas, e apenas na planilha de trabalho 

correspondente encontramos os resultados compilados na tabela 3. Para resultados, por país, por faixa de 

endividamento, das replicações metodológicas de RR a partir dos nossos dados, ver tabelas 31 a 34 no 

Anexo IV. 
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Figura 1- Dívida Pública, Crescimento e Inflação: Países Desenvolvidos 

Metodologia Reinhart e Rogoff: 1948-2012 

 

Fonte: Cálculo próprio a partir de dados anuais, de 1948 a 2012, do IFS/FMI, Fiscal Monitor (outubro, 2014), 

Maddison (2013) e TED. 

 

 Nossos resultados para países desenvolvidos revelam menores taxas médias (e 

medianas) de inflação, se comparadas às do trabalho de Reinhart e Rogoff, 

particularmente para as duas maiores faixas de endividamento (comparar linhas d à c no 

tabela 3, mantendo-se as mesmas ressalvas quanto aos períodos de análise ligeiramente 

distintos entre os dois trabalhos). Por fim, como pode ser visto nas linhas e e f, nosso 

estudo revela patamares médios de inflação ainda menores para todas as faixas de 

endividamento para o período restrito (1955-2012) e, particularmente, para o período 

pós 1990. 

Tabela 3- Taxa de Inflação: Países Desenvolvidos 1946-2012 

 

0-30% 30-60% 60-90% > 90%

6.50* 6.32 6.45 5.15 média

5.19 3.68 3.47 3.92 mediana

6.11 5.88 5.56 4.82 média

4.87 3.45 2.70 3.77 mediana

6.11 5.88 5.56 4.29 média

4.87 3.45 2.70 3.77 mediana

6.14 5.71 4.09 3.08 média

4.54 3.61 2.35 2.74 mediana

4.59 5.15 3.81 2.48 média

4.56 3.61 2.32 2.40 mediana

6,18 5,74 4,10 3,26 1950-2012

6,59 5,75 4,26 2,47 1960-2012

8,95 6,36 4,50 2,48 19702012

9,52 5,97 4,46 2,48 1980-2012

3,05 2,80 3,08 2,26 1990-2012

2,28 2,42 1,67 1,91 2000-2012

e. Recálculo atual de RR - período restrito 1955-2012

* No artigo consta 6,4%, na planilha de trabalho correspondente consta 6,5%

média
f. Períodos alternativos Pós II GM: recálculo atual 

com metodologia RR

b. Planilha de Trabalho da Errata de RR (2013) 

com correção dos códigos de erro
1946-2009

c. Planilha de Trabalho da Errata de RR (2013) com 

correção dos erros de código e inclusão de dados 
1946-2009

d. Recálculo atual de RR - período completo 1948-2012

a. RR NBER 2010 1946-2009

Trabalho
Participação da Dívida no PIB

medida período

Fonte: REINHART e ROGOFF (2010 d), (2013) e cálculo próprio a partir de dados anuais, de 1948 a 2012, do 

IFS/FMI, Fiscal Monitor (outubro, 2014), Maddison (2013) e TED. 
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 Já para economias emergentes, nossos resultados iniciais revelam, como pode 

ser visto na linha b da tabela 4 a seguir, taxas médias e medianas de inflação maiores, 

que as apontadas por Reinhart e Rogoff (2010d), e compiladas na linha a da mesma 

tabela78. Tais resultados - expressos na figura 2 - parecem corroborar o argumento de 

Reinhart e Rogoff de que haveria uma correlação positiva, nas economias em 

desenvolvimento, entre patamares crescentes de endividamento público e taxas 

medianas de inflação. Apesar disso, tendo em conta as experiências hiperinflacionárias 

vividas por esses países até meados da década de 1990, procedeu-se à análise para 

períodos alternativos, como pode ser visto nos resultados correspondentes à linha c da 

tabela 4.  

Tabela 4- Taxa de Inflação: Economias Emergentes 1946-2012 

0-30% 30-60% 60-90% mais de 90%

64.80 39.40 105.90 119.60 média

6.00 7.50 11.70 16.50 mediana

69.40 60.60 36.51 169.10 média

9,00 10,7 14,73 23.22 mediana

69.48 60.6 36,51 169.11 1950-2012

73.33 60.62 36,51 169.11 1960-2012

78.04 61.17 36,51 169.11 1970-2012

86.53 65.7 36,49 175.35 1980-2012

89.53 74.82 16,40 23,41 1990-2012

8,16 7,80 15,46 12,27 2000-2012

b. Cálculo atual com metodologia RR 1948-2012

c. Períodos alternativos Pós II GM: recálculo atual com 

metodologia RR
média

Trabalho
Participação da Dívida no PIB

medida período

a. RR NBER 2010 1946-2009

Fonte: REINHART e ROGOFF (2010 d) e Cálculo próprio a partir de dados anuais, de 1948 a 2012, do IFS/FMI, Fiscal 

Monitor (outubro, 2014), Maddison (2013) e TED. 
 

 É evidente como os países emergentes defrontam-se com patamares de inflação 

consistentemente menores a partir dos anos 2000, com sinais claros dessa tendência 

desde meados dos anos 1990. Mais do que isso, tal redução não parece seguir qualquer 

padrão a partir das diferentes faixas de endividamento. Assim, o argumento do presente 

trabalho é de que qualquer inferência relativa à inflação que envolva as economias 

emergentes tem, necessariamente, que atentar para as experiências hiperinflacionárias 

vivenciadas por elas.  

 Sob esse aspecto, os resultados revelam que para todos os períodos, exceto para 

o período a partir do ano 2000, as taxas médias de inflação dos países desse grupo que 

se encontram na faixa de endividamento entre 60% e 90% do PIB, são 

significativamente menores que de quaisquer outras faixas de endividamento. Apenas 

para o período pós 2000, tal taxa é maior que a das demais faixas mas, ainda assim, não 

                                                 
78 Exceto para o resultado da taxa média de inflação para a faixa de endividamento entre 60% e 90% do 

PIB. 



77 

 

existem evidências de qualquer correlação positiva entre  patamares de endividamento e 

variação de preços nas economias emergentes.  

É sim notório como a taxa de inflação é bastante superior nos países cujas 

dívidas encontram-se na faixa superior. Resultado esse já esperado uma vez que a 

processos hiperinflacionários, por suposto, implicam em maior endividamento público. 

Ainda assim, isso é significativamente distinto, do argumento de Reinhart e Rogoff 

(2010), de que haveria alguma correlação/causalidade positiva entre esses dois 

indicadores.    

 

Figura 2- Dívida Pública, Crescimento e Inflação: Economias Emergentes 

Metodologia Reinhart e Rogoff: 1948-2012 

 

 Fonte: Cálculo próprio 

 
  

 O ponto central nos trabalhos de Reinhart e Rogoff é de que países que alcançam 

o patamar de endividamento de 90% do PIB sofreriam efeitos não lineares em termos de 

menor crescimento (tanto para países desenvolvidos como para economias emergentes) 

e maior inflação (apenas economias emergentes). Nossos resultados (linha c da tabela 4) 

para o conjunto de países emergentes negam frontalmente o argumento de que a 

inflação seria crescente à medida que os países alcançam faixas superiores de 

endividamento sem deixar, por outro lado, de reconhecer as implicações danosas nos 

indicadores de endividamento associados a processos hiperinflacionários. 

 

3.3- A Correção de Erros de HAP 

 

3.3.1- Correlação entre Dívida e Crescimento Econômico 

 

 Uma importante contribuição de Herndon, Ash e Pollin (2013) é a que se refere 

à proposição de metodologia alternativa à apresentada por Reinhart e Rogoff (2010, 
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2013) e replicada na seção 3.2 anterior. Esta proposição atribui a cada observação o 

peso correspondente tendo em conta todas as observações existentes por faixa de 

endividamento e, nesse sentido, diferencia-se da metodologia original de Reinhart e 

Rogoff que calcula valores médios e medianos, por país, além de ponderar pela 

quantidade de países em cada faixa de endividamento.  

 Como apontado por Herndon, Ash e Pollin (2013), a 'ponderação por país' tende 

a distorcer os resultados uma vez que não pondera pela disponibilidade de observações 

por faixa de endividamento. Assim, nessa metodologia, atribui-se à retração de 7,6% na 

atividade econômica da Nova Zelândia em 1951, por exemplo, o mesmo peso que às 19 

observações do Reino Unido, nessa mesma faixa de endividamento e cujo crescimento 

médio é de 2,4%a.a79. Para evitar o que Herndon, Ash e Pollin chamam de 

"amplificação de efeitos de choques de curto prazo", os autores propõem uma 

metodologia de 'ponderação por ano-país' que, embora sujeita a problemas de correlação 

serial, mostra-se mais consistente do que atribuir a uma única observação, de um país, o 

mesmo peso que, conforme indicado acima, a dezenove de outro.  

 Tendo em conta a importância e razoabilidade de tais argumentos, e o não 

reconhecimento destes por parte de Reinhart e Rogoff (que não os incluíram nas 

análises de sua errata), o presente trabalho descreve nesta seção os resultados do mesmo 

exercício realizado na seção anterior, agora tendo em conta a metodologia de 

'ponderação por ano-país' referida aqui como "metodologia HAP". Uma vez que o 

trabalho de Herndon, Ash e Pollin (2013) refere-se exclusivamente aos países 

desenvolvidos, bem como a própria Errata de Reinhart e Rogoff (2013), cabe destacar 

que, até onde é do nosso conhecimento, não há na literatura outro trabalho que tenha 

utilizado, como fazemos aqui, a "metodologia HAP" em análises específicas para o 

conjunto de economias emergentes. 

 No caso dos países desenvolvidos, a tabela 5 apresenta, na linha a, os resultados 

de Herndon, Ash e Pollin (2013) e na linha b aqueles obtidos no presente trabalho. 

Ambos os trabalhos sugerem que os resultados - originais (linha a da tabela 1) e pós 

errata de Reinhart e Rogoff (linha e da tabela 1) - subestimam os resultados (médio e 

mediano) de crescimento dos países desenvolvidos na faixa superior de endividamento 

e, portanto, superestimam uma eventual diferença de crescimento entre as faixas 

extremas de menor e maior endividamento. Tais resultados são, portanto, similares às 

                                                 
79 Dados referentes à base de dados de Reinhart e Rogoff (2010d e 2013) e HAP (2013). 
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conclusões obtidas nos recálculos de HAP e do presente trabalho a partir da 

metodologia de ponderação por país original de Reinhart e Rogoff. 

 Mais uma vez nossos resultados, para países desenvolvidos, mostram-se mais 

conservadores que os de Herndon, Ash e Pollin dado que estimamos, para a faixa 

superior de endividamento, um crescimento médio dos países desenvolvidos de 1,97% 

a.a, frente à 2,17%a.a apresentados por eles, e uma taxa mediana de crescimento de 

2,06%a.a frente à 2,33%a.a apresentados por eles. O nosso resultado médio para a faixa 

de endividamento entre 60% e 90% do PIB foi de 2,8%a.a, frente a 3,19%a.a 

apresentado por eles. Este nosso último resultado mostra-se mais consistente, 

relativamente ao correspondente de HAP, com o apresentado na literatura que, sem 

sobressaltos, aponta uma correlação negativa entre patamares de endividamento e 

crescimento da atividade econômica. 

 Cabe destacar ainda que nossos resultados, para países desenvolvidos, para o 

período 1948-2012, mostram-se mais acurados e robustos - ou seja, têm desempenhos 

extremamente próximos, independentemente da metodologia de ponderação aplicada80 - 

quando comparados aos de Reinhart e Rogoff (2010d e 2013). Mesmo 

comparativamente aos de Herndon, Ash e Pollin (2013), nossos resultados 

(especialmente das taxas médias, mas também das taxas medianas) mostram-se bastante 

consistentes tanto para países desenvolvidos (conforme pode ser observado das 

comparações entre as linha h da tabela 1 e linha b da tabela 5) como para economias 

emergentes (comparar linha c da tabela 2 com linha a da tabela 6), sendo inexistente a 

análise para esse último grupo de países no trabalho de HAP. 

 

                                                 
80 O uso dessas metodologias alternativas revelam resultados consideravelmente distintos (ver resultados 

referentes à linha e da tabela 5 abaixo) apenas quando recorre-se à análise de períodos alternativos do pós 

II Guerra Mundial, o que é esperado para anos mais recentes e dado que, conforme a amostra diminui, 

maior o peso atribuído a observações particulares reduzindo-se o poder explicativo das estatísticas. Ainda 

assim, para os diferentes períodos, para países desenvolvidos e para economias emergentes, os resultados 

das faixas extremas são aproximadamente de duas vezes, conforme sugerem nossos demais resultados. 

Também para economias emergentes, nossos resultados mostra-se acurados e robustos particularmente 

para as faixas extremas de endividamento (comparar linha c da tabela 2 com linha a da tabela 6). 
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Tabela 5- Metodologia HAP para Países Desenvolvidos:  

Taxa Real de Crescimento 1948-2012 

0-30% 30-60% 60-90% mais de 90%

4.2 3 2.5 1 média

4.2 3 2.9 1.9 mediana

4.2 3 2.5 1 média

4.2 3 2.9 1.9 mediana

4.80 3.21 2.57 1.97 média

4.75 3.3 2.83 2.18 mediana

Trabalho 0-30% 30-60% 60-90% > 90% (90-120%)* medida (>120%)* período

4.17 3.09 3.19 2.17 média

4.14 3.1 2.9 2.33 mediana

4.75 3.16 2.8 1.97 média

4.46 3.12 2.83 2.06 mediana

c. Recálculo de HAP de RR (2010) com correções dos erros de código e da 

exclusão seletiva de dados de anos imdiatamente pós II Guerra - 

metodologia HAP expadida para 5 categorias*

4,2 3,1 3,2 2,4 1,6
média: 1946-

2009

4,75 3,16 2,80 2,23 1,49

4,46 3,12 2,83 2,16 1,90

1.9 mediana

3.9 3.1 2.9 2.5 mediana

Participação da Dívida no PIB
medida períodoTrabalho

1946-2009

1948-2012

1946-2009

3.9 3.1 2.9

1946-2009

RR NBER 2010

HAP recálculo de RR com correção dos "coding errors"

RR recálculo de RR com correção dos "coding errors"

HAP recálculo de RR com correções dos "coding errors and selective 

exclusion of data (early years)"

Recálculo de Paulo (full sample)de RR - comparável à  linha acima mas para 

1948-2012 e também à linha 3

a. Recálculo de HAP de RR (2010) com correções dos erros de código e da 

exclusão seletiva de dados de anos imdiatamente pós II Guerra - 

metodologia HAP

1946-2009

1946-2009

b. Recálculo atual de HAP 1948-2012

d. Recálculo atual de HAP - 5 categorias* 1948-2012

Fonte: HERDON, T; ASH, M; POLLIN, R. (2013); e Cálculo próprio. 
 

  

 Para Economias Emergentes, conforme pode ser visto na linha a da tabela 6, 

nossos resultados também apontam para a existência de uma correlação negativa entre 

faixas de endividamento e taxa real de crescimento (média e mediana) do PIB. Como 

apontado anteriormente, também aqui os resultados indicam que as diferenças entre as 

faixas de endividamento até 30% do PIB e acima de 90% são inferiores a duas vezes. 

Essa diferença é significativamente menor quando incluída uma quinta faixa sendo que, 

esta sim, apresentaria taxas médias e medianas de crescimento diferentes das taxas de 

crescimento da categoria inferior de endividamento, na dimensão preconizada por 

Reinhart e Rogoff, e comportam análises semelhantes de não linearidade da taxa de 

crescimento. Apesar disso, nossos resultados, com importantes implicações em termos 

de política econômica, sugerem que tal não linearidade ocorria quando as economias 

emergentes alcançam dívidas públicas equivalentes a 120% do PIB, e não 90% do PIB 

(ou 60% no caso da dívida externa) como indicam Reinhart e Rogoff81.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Ver figuras 6 a 13 do Anexo V com resultados, para países desenvolvidos e emergentes, do nosso 

exercício a partir da metodologia de HAP com 4 e 5 categorias de endividamento.  
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Tabela 6- Metodologia de HAP para Economias Emergentes: 

Taxa Real de Crescimento 1948-2012 

 
Trabalho 0-30% 30-60% 60-90% >90%(90-120%) >120% medida

4,85 4,05 4,76 2,76 n.a média

5,32 4,50 5,09 2,95 n.a mediana

4,85 4,05 4,76 3,36 1,27 média

5,32 4,50 5,09 3,81 1,00 mediana

c. Períodos alternativos pós II GM 0-30% 30-60% 60-90% > 90% período

Cálculo atual com metodologia HAP ano >1950 4,80 4,05 4,76 2,76

Cálculo atual com metodologia RR ano > 1950 3,99 4,22 3,86 2,71

Cálculo atual com metodologia HAP ano >1960 4,73 4,03 4,76 2,76

Cálculo atual com metodologia RR ano > 1960 4,73 4,20 3,81 2,71

Cálculo atual com metodologia HAP ano >1970 4,39 3,99 4,76 2,76

Cálculo atual com metodologia RR ano > 1970 4,64 4,17 3,81 2,71

Cálculo atual com metodologia HAP ano >1980 3,64 3,71 4,70 2,79

Cálculo atual com metodologia RR ano > 1980 3,38 4,00 3,82 2,72

Cálculo atual com metodologia HAP ano >1990 4,84 3,94 4,93 3,41

Cálculo atual com metodologia RR ano > 1990 5,10 4,21 4,55 2,88

Cálculo atual com metodologia HAP ano >2000 5.06 4,13 5,10 3,48

Cálculo atual com metodologia RR ano >2000 5,10 4,26 4,57 3,36

1950-2012

1960-2012

1970-2012

1980-2012

média

2000-2012

1990-2012

b. Cálculo atual com metodologia de HAP - 5 categorias*

a. Cálcul atual com metodologia de HAP*

 
*n=1560 observações. Fonte: Cálculo próprio 
 

3.3.2- Correlação entre Dívida e Inflação 

  

 Similarmente às conclusões da seção 3.2.2, a replicação para países 

desenvolvidos da metodologia de HAP sugere que a correlação entre endividamento 

público e inflação aponta na direção oposta à preconizada pela teoria de financiamento 

inflacionário nos países mais endividados. Ou seja, sugere que os países desenvolvidos 

apresentariam, em geral, menores (e não maiores) taxas médias e medianas de inflação. 

Isso pode ser visto na figura 3 e nas linhas a e b da tabela 7, com os resultados para 4 e 

5 faixas de endividamento82. 

 

Figura 3- Dívida Pública, Crescimento e Inflação – Metodologia HAP com 

Categoria Expandida: Países Desenvolvidos, 1948-2012 

 

 
 Fonte: Cálculo próprio 

                                                 
82 Vale lembrar que embora HAP (2013) tenham replicado sua metodologia para o conjunto de países 

desenvolvidos, não o fizeram tendo em conta a relação entre dívida pública e inflação inviabilizando 

comparações com os resultados do nosso trabalho. A figura 14, no anexo V, traz gráfico equivalente com 

a replicação da Metodologia de HAP, para países desenvolvidos, tendo em conta apenas 4 categorias de 

endividamento. 
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Tabela 7- Taxa de Inflação: Países Desenvolvidos 1948-2012 
Trabalho 0-30% 30-60% 60-90% >90%(90a120%) >120% período

6,63 5,45 3,21 2,89 n.a média

5,13 3,60 2,29 2,44 n.a mediana

6,63 5,45 3,21 3,41 1,70 média

5,13 3,60 2,29 2,67 1,50 mediana

6,60 5,50 3,24 2,90 1950-2012

7,13 5,59 3,37 2,73 1960-2012

8,99 5,89 3,54 2,73 19702012

6,75 4,83 3,39 2,73 1980-2012

2,90 2,71 2,49 2,44 1990-2012

2,82 2,29 2,00 1,85 2000-2012

a. Cálculo atual com metodologia HAP 

b. Cálculo atual com metodologia HAP - 

categoria expandida

c. Períodos alternativos Pós II GM: 

recálculo atual com metodologia HAP
média

 

Fonte: Cálculo próprio 

   

 Já em relação às economias emergentes, os resultados expressos na figura 4 e 

nas linhas a e b (taxas medianas) da tabela 8 sugerem que não existe qualquer relação 

contemporânea entre endividamento e inflação para patamares de endividamento até 

90%. Apenas a partir desse limiar é que nosso trabalho encontra evidências empíricas de 

uma eventual correlação contemporânea positiva entre patamar de endividamento e 

inflação83. Já possíveis inferências de não linearidade na correlação entre dívida e 

inflação, são possíveis apenas considerando-se a metodologia de HAP de categoria 

expandida, cuja replicação embasa argumentos de não linearidade nesta relação, para 

economias emergentes, apenas a partir do limiar de endividamento de 120% do PIB. 

Ainda assim, conforme referido na secção 3.2.2, os resultados da tabela 8 (linha c a 

partir da metodologia de pesos de HAP) revelam que na usência de hiperinflação não 

existe qualquer evidência para conclusões desse tipo. Nesse sentido, nosso trabalho, 

discorda frontalmente de Reinhart e Rogoff (2010) quanto à existência de evidências de 

correlação (e principalmente de causalidade) entre patamares crescentes de 

endividamento e a evolução dos preços nos países em desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Análise inicial para esse grupo de países foi realizada tendo em conta a Metodologia de HAP para 

apenas 4 categorias de endividamento. Diante dos resultados (expressos na figura 15 do anexo V) que 

sugerem que a relação entre dívida e inflação nas economias emergentes passa a ser significativa somente 

a partir da categoria superior de endividamento (no caso, 90% do PIB), procedeu-se a replicação da 

mesma metodologia tendo em conta a categoria expandida, conforme sugestão de HAP (2013) cujos 

resultados estão expressos na figura 4. 
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Figura 4– Dívida Pública, Crescimento e Inflação - Metodologia HAP com 

Categoria Expandida: Economias Emergentes, 1948-2012 

 

 
  Fonte: Cálculo próprio 

 

Tabela 8- Taxa de Inflação: Economias Emergentes 1948-2012 

 
Trabalho 0-30% 30-60% 60-90% >90%(90a120%) >120% período

23.21 64.75 20,85 215.67 n.a média

8,02 9,32 8,11 16.84 n.a mediana

23.21 64.75 20,85 69.27 578.75 média

8,02 9,32 8,11 14.06 50.46 mediana

23.34 64.75 20,85 215.67 1950-2012

27.59 65.24 20,85 215.67 1960-2012

35.14 70.55 20,85 215.67 1970-2012

32.77 80.02 22,13 217.95 1980-2012

35.53 70.41 13,12 20,46 1990-2012

6.69 7,50 10,74 9,17 2000-2012

c. Períodos alternativos Pós II GM: recálculo atual 

com metodologia HAP

a. Cálculo atual com metodologia HAP 

b. Cálculo atual com metodologia HAP - categoria 

expandida

média

    
Fonte: Cálculo próprio 

3.4- Expansão das Metodologias de RR e HAP para Variáveis dos Canais de 

Transmissão da Dívida Pública 

 

Preferência pela liquidez (PL) 

 

 A proposição e cálculo dos indicadores de PL têm por objetivo contribuir no 

esforço de captar o grau de liquidez do sistema bancário, que é um conceito central na 

teoria econômica Pós Keynesiana84. Baseado em Figueiredo e Crocco (2008), que 

propõem um indicador de disposição das agências bancárias de manterem-se "mais ou 

menos líquidos", pretende-se aqui inferir sobre a decisão dos bancos (e não das agências 

bancárias) quanto à alocação de seus recursos entre ativos com diferentes graus de 

                                                 
84 Na teoria Pós Keynesiana a determinação do produto está, ao menos em parte,  associada à decisão de 

investimento sendo esta uma decisão compartilhada entre os empresários - com o que Keynes chama de 

animal spirits - e bancos que deixam de ser vistos apenas como intermediários entre poupadores e 

investidores. Por meio do que ficou conhecido como "Circuito Finance/Funding", Keynes argumenta que 

não é a existência de poupança prévia, mas sim a disposição dos bancos em financiar o investimento - e, 

portanto, alocarem maior parte de seus recursos para ativos de menor liquidez relativa -  condição sine 

qua non para que este de fato ocorra. Mais que isso, ao prover liquidez, o sistema bancário interfere 

também na poupança do país, vista nesta abordagem teórica como ex-post. Para um survey do papel do 

sistema financeiro no financiamento e no crescimento econômico, ver de Paula (2013). 
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liquidez. Para isso propõe-se os dois indicadores, apresentados a seguir, calculados a 

partir de dados provenientes da Bankscope85:   

 

Quadro 1- Metodologia dos Indicadores de Preferência pela Liquidez (PL) dos 

Bancos 

INDICADOR86 SÉRIES 

USADAS87 

DESCRIÇÃO  (PL) 

1. (Government 

Securities/Tota

l Assets) (gsta) 

11215 e 

11350 

Participação dos 

títulos públicos no 

ativo dos bancos 

Maior o indicador, 

maior a PL dos 

bancos 

2. (Government 

Securities/Net 

Loans) (gsnl) 

11215 e 

11090 

Comparativo da 

alocação de ativos 

do banco entre 

títulos públicos e 

empréstimos 

Maior o indicador, 

maior a PL dos 

bancos 

      Fonte: Elaboração própria a partir de indicadores da Bankscope. 

  

 Com os indicadores 1 e 2 busca-se captar o peso da alocação de recursos dos 

bancos, por país, no financiamento da dívida pública.  Enquanto o indicador 1 remete ao  

peso em termos do "total de ativos do banco", o 2 o faz em termos do volume de 

empréstimos realizados, no referido ano, pelo banco. No caso dos 2 indicadores aqui 

apresentados, valores maiores indicam maior preferência pela liquidez dos bancos por 

país, ou seja, menor disposição a empréstimos e/ou financiamentos ao setor real da 

economia. Na forma como os dados dos 4 indicadores são apresentados aqui, os valores 

                                                 
85 Base de dados disponível em: https://bankscope.bvdinfo.com. A Bankscope é uma importante base de 

dados com informações financeiras dos 8mil mais importantes bancos europeus, 14 mil norte americanos, 

1mil japoneses, 1,2mil russo e 5 mil de outros países, além das 35 organizações financeiras e bancos 

supranacionais de liderança mundial. É composta de relatórios dos bancos, planilhas de balanço 

detalhadas, consolidadas ou não, e relatórios de receitas anuais desde 1999. Traz ainda rankings, 

relatórios de ratings e de risco de países e informações detalhadas sobre propriedade e estruturas dos 

bancos. Nosso acesso à Bankscope se deu por meio do Laboratório de Estudos da Moeda e Território 

(LEMTe) do CEDEPLAR/FACE/UFMG e agradecemos especialmente aos Prof. Dr. Marco Aurélio 

Crocco Afonso, pesquisador chefe do grupo de pesquisa, e Dr. Anderson Tadeu Marques Cavalcante por 

prover acesso à base de dados e às demais estruturas do grupo. 
86 Os indicadores são apresentados em taxas média e mediana, na forma de quatro séries temporais, com 

dados anuais de 1999 a 2012 (conforme disponibilidade): gstaavg; gstam; gsnlavg e gsnlm, onde “avg” 

denota média (avarage) e “m” denota mediana (median). 
87 Definição das variáveis conforme consta na Bankscope (tradução nossa): 1. Government Securities 

(11215) – Títulos do Governo e do Tesouro; 2. Total Assets (11350) - Total de ativos rentáveis + Caixa e 

contas correntes em bancos + Bens imóveis retomados pelo banco (foreclosed real state) + Ativos Fixo + 

Goodwill + Outros ativos intangíveis + Ativos por impostos correntes + Impostos diferidos + Operações 

descontinuadas + Outros ativos; e 3. Net Loans (11090) – Empréstimos hipotecários para habitação + 

Outros Empréstimos Hipotecários + Outros empréstimos ao consumidor e de varejo + Empréstimos 

Corporativos e Comerciais + Outros empréstimos reserva para depreciações e possíveis perdas não 

previstas. 

https://bankscope.bvdinfo.com/version-2014812/Aggregation.Report.serv?_CID=2510&context=31SS7Z3LHHN53BK
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refletem os dados disponíveis para os 25 maiores bancos comerciais de cada país a cada 

ano88.   

 Em linhas gerais os nossos resultados mostram que bancos em economias em 

desenvolvimento apresentam, comparativamente aos bancos dos países desenvolvidos, 

menor disposição de alocação de recursos em ativos de menor liquidez. Como pode ser 

visto na tabela 9, os resultados, tanto do indicador 1 (em relação ao ativo total dos 

bancos) como o indicador 2 (em relação aos empréstimos realizados por estes) 

corroboram esse tipo de conclusão. Os resultados das taxas médias (gstaavg) e medianas 

(gstam) do indicador 1 revelam que a participação de títulos públicos no total de ativos 

dos bancos é entre duas e quatro vezes maior nas economias emergentes que nos países 

desenvolvidos, considerando-se todas as faixas de endividamento e as três metodologias 

de ponderação consideradas no presente estudo. Além disso, tanto nas economias 

desenvolvidas como nas emergentes, os resultados sugerem a existência de uma 

correlação positiva entre faixas de endividamento e preferência pela liquidez dos 

bancos. Ou seja, bancos em países mais endividados têm maior participação de títulos 

públicos em seus ativos, independentemente do grau de desenvolvimento, mas esta 

participação é maior nas economias emergentes, analisadas em conjunto, do que nos 

países desenvolvidos.  

 Nas economias desenvolvidas a correlação positiva entre faixa de endividamento 

e Preferência pela Liquidez dos Bancos é verificada em todas as faixas de 

endividamento e nas três metodologias consideradas.  

 Nas economias emergentes, por seu turno, os resultados sugerem que ela existe 

até o limiar de endividamento de 90% do PIB quando passa a ser negativa, embora volte 

a ser positiva se uma quinta categoria de endividamento é considerada. Similarmente, os 

resultados tanto de média (gsnlavg) como de mediana (gsnlm) do indicador 2 sugerem a 

existência de uma correlação positiva  entre faixas de endividamento e a preferência 

                                                 
88 Na verdade, como opção metodológica e dadas as particularidades na extração dos dados da 

Bankscope, foram identificados os 25 maiores bancos comercias de acordo com os últimos dados 

disponíveis de ativos totais de cada banco em cada país. Em seguida, extraiu-se os dados destas 25 

instituições a cada ano disponível. Dada as limitações associadas ao uso de médias e medianas, optou-se 

pela exclusão dos dados dos anos que não estejam disponíveis para, no mínimo, 4 bancos. Por fim, uma 

vez calculados os indicadores, procedemos a uma crítica visual dos resultados e uma vez identificados 

outliers, os indicadores foram recalculados a partir da exclusão dos bancos cujos dados foram 

considerados como suspeitos de erros. Para detalhamento dos outliers identificados nos indicadores 

originalmente calculados, e dos bancos consequentemente excluídos, por país, bem como definições das 

variáveis utilizadas e a disponibilidade de dados, por país, ver quadros 10 e 11 no anexo VI. 
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pela liquidez dos bancos89. Ou seja, os bancos dos países, desenvolvidos e emergentes, 

alocam progressivamente mais recursos em títulos públicos – em detrimento de 

empréstimos ao setor real da economia – quanto maior a faixa de endividamento dos 

países.  Além disso, como no caso do primeiro indicador de preferência pela liquidez, 

também no indicador comparativo aos empréstimos realizados, os bancos dos países 

emergentes revelam muito maior preferência pela liquidez (no caso, menor disposição a 

emprestar) comparativamente aos bancos dos países desenvolvidos, com taxas médias 

que variam de uma a sete vezes maiores, e taxas medianas de duas a cinco vezes 

maiores que as verificadas nos países desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Exceto para países emergentes, na faixa entre 90 e 120% do PIB, cujas metodologias de HAP e HAP 

com categoria expandida apontam correlação negativa.  
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Tabela 9- Resultados dos Indicadores de PL dos Bancos:  

Países Desenvolvidos e Emergentes: 1999 a 2012 

12. gstaavg medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.0270 0.0403 0.0514 0.1126 NA 0.0988 0.1404 0.2048 0.1819 NA

mediana 0.0282 0.0324 0.0458 0.1029 NA 0.0843 0.1376 0.2125 0.1531 NA

média 0.0270 0.0403 0.0514 0.1053 0.1233 0.0988 0.1404 0.2048 0.1729 0.2178

mediana 0.0282 0.0324 0.0458 0.0844 0.1139 0.0843 0.1376 0.2125 0.1513 0.2397

média 0.0260 0.0400 0.0550 0.0900 NA 0.1100 0.1290 0.1910 0.2130 NA

mediana 0.0300 0.0350 0.0470 0.0690 NA 0.0840 0.1200 0.1800 0.1950 NA

13. gstam medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.0207 0.0310 0.0380 0.0886 NA 0.0834 0.1223 0.2004 0.1526 NA

mediana 0.0193 0.0265 0.0346 0.0917 NA 0.0649 0.1163 0.2064 0.1085 NA

média 0.0207 0.0310 0.0380 0.0772 0.1054 0.0834 0.1223 0.2004 0.1417 0.1966

mediana 0.0193 0.0265 0.0346 0.0759 0.1051 0.0649 0.1163 0.2064 0.0924 0.2145

média 0.0190 0.0310 0.0410 0.0680 NA 0.0970 0.1140 0.1870 0.1940 NA

mediana 0.0220 0.0250 0.0300 0.0430 NA 0.0710 0.1060 0.1660 0.1530 NA

14. gsnlavg medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.0435 0.1586 0.4756 1.3970 NA 0.2869 0.5327 0.6149 0.8820 NA

mediana 0.0437 0.0590 0.1935 0.2049 NA 0.1490 0.3025 0.5113 0.4094 NA

média 0.0435 0.1586 0.4756 1.8203 0.7721 0.2869 0.5327 0.6149 0.8502 1.0090

mediana 0.0437 0.0590 0.1935 0.2058 0.2040 0.1490 0.3025 0.5113 0.3909 1.0454

média 0.0390 0.1640 0.5980 0.9060 NA 0.2900 0.4430 0.6290 1.2630 NA

mediana 0.0500 0.0530 0.2050 0.1850 NA 0.1320 0.2330 0.4970 0.7270 NA

15. gsnlm medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.0298 0.0535 0.0847 0.1692 NA 0.1580 0.2445 0.4862 0.4514 NA

mediana 0.0288 0.0412 0.0687 0.1501 NA 0.0960 0.2063 0.3944 0.2121 NA

média 0.0298 0.0600 0.0847 0.1659 0.1740 0.1580 0.2445 0.4862 0.4167 0.5902

mediana 0.0288 0.0412 0.0687 0.1195 0.1717 0.0960 0.2063 0.3944 0.1903 0.7371

média 0.0260 0.0580 0.0880 0.1320 NA 0.1950 0.2260 0.4890 0.6370 NA

mediana 0.0320 0.0490 0.0770 0.0950 NA 0.1080 0.1580 0.4270 0.4580 NA

16. roaaaavg medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.6998 0.7395 0.3448 -0.0088 NA 1.1993 1.5246 1.1056 -0.7278 NA

mediana 0.8196 0.8275 0.4146 0.3723 NA 1.4290 1.4270 1.1280 0.7440 NA

média 0.6998 0.7395 0.3448 0.2396 -0.3754 1.1993 1.5246 1.1056 -0.9160 -0.1159

mediana 0.8196 0.8275 0.4146 0.5467 0.1971 1.4291 1.4267 1.1280 0.7664 -1.1448

média 0.7810 0.5090 -0.0120 -0.1520 NA 0.7210 1.5310 1.1000 -1.1600 NA

mediana 0.7860 0.7660 0.3660 0.3560 NA 1.5590 1.4440 1.3570 -1.7220 NA

17. roaam medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.7678 0.7935 0.4228 0.1675 NA 1.3005 1.6038 1.1865 0.5118 NA

mediana 0.6600 0.8000 0.3600 0.3825 NA 1.3500 1.4020 1.1600 0.7400 NA

média 0.7678 0.7832 0.4228 0.4089 -0.1888 1.3005 1.6038 1.1865 0.3973 0.8838

mediana 0.6600 0.7800 0.3600 0.4450 0.2900 1.3500 1.4020 1.1600 0.8550 0.1350

média 0.8100 0.6490 0.3560 0.1460 NA 1.0200 1.5500 1.2410 0.5590 NA

mediana 0.6420 0.4880 0.3980 0.3620 NA 1.3100 1.4800 1.2220 0.0000 NA

18. iiav medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 7.5520 6.8690 8.1590 4.5650 NA 13.43 12.61 14.61 6.77 NA

mediana 7.4740 5.8130 6.1440 4.3230 NA 12.07 11.48 12.41 4.32 NA

média 7.55 6.87 8.16 6.01 2.91 13.43 12.61 14.61 3.60 14.17

mediana 7.47 5.81 6.14 4.80 2.08 12.07 11.48 12.41 3.27 15.51

média 6.91 7.87 6.43 4.96 NA 14.47 13.60 12.87 8.88 NA

mediana 6.99 6.25 5.44 4.39 NA 13.92 12.87 12.12 9.39 NA

19. iim medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 7.0090 5.6160 5.3780 3.8550 NA 12.41 12.44 14.01 5.16 NA

mediana 6.9000 5.4750 5.0800 3.8700 NA 12.43 10.75 11.38 4.51 NA

média 7.01 5.62 5.38 4.75 2.83 12.41 12.44 14.01 3.74 8.47

mediana 6.90 5.48 5.08 4.34 2.08 12.43 10.75 11.38 3.52 7.74

média 6.43 5.91 4.93 4.10 NA 12.84 13.37 11.82 6.10 NA

mediana 6.30 5.46 4.68 4.23 NA 13.04 12.23 10.02 5.62 NA

HAP

HAP

HAP

HAP

HAP

HAP

HAP expandida

RR

HAP expandida

RR

HAP

HAP expandida

RR

HAP expandida

RR

HAP expandida

HAP expandida

RR

RR

HAP expandida

RR

HAP expandida

RR

HAP

Países Desenvolvidos Países Emergentes

 Fonte: Cálculo próprio a partir de dados da Bankscope. 

  

 Por fim, a tabela 9 traz também as séries de dois indicadores consolidados na 

literatura e que estão originalmente disponíveis na Bankscope, que é a fonte dos dados 

dos indicadores de preferência pela liquidez aqui propostos. O "Return on Avarage 

Assets" capta o retorno médio dos ativos do banco e o "Interest Income on Loans / 

Avarage Gross Loans" mede a taxa média de juros cobrada nos empréstimos do banco. 

Conforme esperado - exceto para as taxas médias do roaa nas 2 categorias superiores de 

endividamento, onde os resultados para emergentes são piores que para países 

desenvolvidos - ambos os indicadores são, em geral, superiores nas economias 
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emergentes (aproximadamente o dobro), embora não se tenha verificado nenhum padrão 

de correlação no que se refere a faixas de endividamento. 

  

Resultado Primário 

 

 A série dessa variável (balanço primário do governo geral em percentagem do 

PIB) também provém basicamente de Mauro, Romeu, Binder e Zaman 

(IMF/WP/n.13/05) e está disponível para as 20 economias desenvolvidas e 14 das 24 

emergentes para o período entre 1948 e 2011. Para 2012 utilizou-se dados do Fiscal 

Monitor/FMI mais recente disponível (Outubro de 2014). Não existem dados 

disponíveis, dessa série, para os seguintes países: Equador, El Salvador, Indonésia, 

Malásia, Kenya, Uruguai, Peru, Singapura, Nigéria e México.  

 

Tabela 10- Balanço Primário por Faixa de Endividamento:  

Países Desenvolvidos e Emergentes 1948-2012 

 

8. pbfm medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.4602 0.8153 0.7023 0.8933 NA -0.1303 0.4089 -0.2016 -1.0515 NA

mediana 0.4720 0.2537 0.9680 2.0366 NA -0.2642 0.3328 0.3073 -0.3895 NA

média 0.4602 0.8153 0.7023 1.1126 0.4757 -0.1303 0.4089 -0.2016 -1.7652 -0.2360

mediana 0.4720 0.2537 0.9680 1.4995 2.2337 -0.2642 0.3328 0.3073 -0.2138 -1.3966

média 0.5790 0.3790 1.1590 0.3600 NA -0.4270 0.7960 0.9030 -0.5250 NA

mediana 0.9140 0.3610 0.9930 1.4710 NA -0.5510 1.2290 1.8200 -0.3150 NA

HAP

HAP expandida

RR

Países Desenvolvidos Países Emergentes

 
Fonte: Cálculo próprio. 

 

  

 A partir da tabela 10 é bastante evidente como o comportamento, do indicador relativo 

ao resultado primário, é distinto entre os dois grupos de países. Embora não se observe nenhum 

padrão de correlação por faixa de endividamento é possível observar que, independentemente da 

metodologia de ponderação, os países desenvolvidos apresentam, em conjunto, superávit fiscal 

em todas as faixas de endividamento enquanto as economias emergentes o fazem apenas na 

faixa entre 30 e 60% do PIB. 

 

 

Taxa de Juros e Gastos com Juros da Dívida 

  

 As séries temporais de taxa de juros foram compiladas, para os países dos painéis 

considerados nesse estudo, a partir de três diferentes fontes: IFS/FMI, Reinhart, Reinhart e 

Rogoff (2012) e Mauro, Romeu, Binder e Zaman (FMI/WP/n.13/05). Do IFS utilizou-se 

as seguintes séries: i) Taxa de juros de títulos do Tesouro (jtres); Taxa de juros de 

títulos de longo prazo do Governo (jbondlt); Taxa de juros de depósito (jdep); e Taxa de 

juros de desconto (Jdis). Seguindo a metodologia utilizada em Moreira e Rocha (2009), 
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fundiu-se as duas últimas séries (jdep e jdis) em uma terceira, que recebeu o nome jdd. 

Já a série de taxa de juros real de longo prazo (rltirc) tem como fonte o estudo de 

Reinhart, Reinhart e Rogoff de 2012 e está disponível, majoritariamente, para países 

desenvolvidos. Por fim, a série de gastos dos países, em percentagem do PIB, com juros 

da dívida provêm da planilha de trabalho, acima referido, do FMI. 

 

Tabela 11- Gastos com Juros e Taxas de Juros por Faixa de Endividamento:  

Países Desenvovidos e Emergentes 1948-2012 

 

3. ie medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 1.07 2.83 3.79 5.98 NA 1.02 3.13 4.76 3.87 NA

mediana 0.79 2.69 3.21 5.03 NA 0.78 2.57 4.45 3.24 NA

média 1.07 2.83 3.79 6.16 5.62 1.02 3.13 4.76 3.11 5.16

mediana 0.79 2.69 3.21 5.64 3.91 0.78 2.57 4.45 2.66 4.23

média 1.06 2.94 4.02 4.90 NA 1.11 3.03 5.69 4.31 NA

mediana 0.89 2.64 3.33 3.77 NA 0.86 2.34 3.86 3.41 NA

4.rltirc medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 2.57 2.34 3.11 3.20 NA NA 5.04 2.67 NA NA

mediana 2.37 2.71 3.24 3.13 NA NA 7.30 2.16 NA NA

média 2.57 2.34 3.11 3.59 2.45 NA 5.04 2.67 NA NA

mediana 2.37 2.71 3.24 3.40 2.07 NA 7.30 2.16 NA NA

média 2.57 2.38 2.66 2.91 NA NA 2.63 2.67 NA NA

mediana 1.56 2.53 3.09 3.12 NA NA 2.47 2.15 NA NA

5.jdd medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 6.68 6.38 4.52 3.96 NA 43.95 87.77 23.15 224.89 NA

mediana 5.75 5.00 3.38 3.23 NA 8.00 10.46 10.99 15.61 NA

média 6.68 6.38 4.52 4.84 2.52 43.95 87.77 23.15 306.83 28.24

mediana 5.75 5.00 3.38 3.60 1.85 8.00 10.46 10.99 13.79 23.50

média 6.76 6.69 5.58 3.62 NA 174.10 91.50 29.15 414.00 NA

mediana 5.80 5.69 3.71 3.13 NA 8.60 10.72 13.93 19.10 NA

6.jtres medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 8.58 8.14 5.68 4.79 NA 14.19 11.87 14.08 13.50 NA

mediana 6.93 7.44 4.46 3.71 NA 10.84 7.85 11.50 12.50 NA

média 8.58 8.14 5.68 5.64 3.24 14.19 11.87 14.08 12.58 21.53

mediana 6.93 7.44 4.46 4.20 1.95 10.84 7.85 11.50 12.25 18.68

média 9.80 9.00 7.74 4.12 NA 21.36 14.12 21.74 19.24 NA

mediana 8.87 7.26 5.54 4.05 NA 11.81 12.04 12.40 13.75 NA

7.jbondlt medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 7.52 7.79 6.27 6.35 NA 9.00 10.41 16.11 6.24 NA

mediana 6.56 6.85 5.23 5.25 NA 9.25 7.95 8.70 3.08 NA

média 7.52 7.79 6.27 6.89 5.37 9.00 10.41 16.11 6.24 NA

mediana 6.56 6.85 5.23 5.46 4.32 9.25 7.95 8.70 3.08 NA

média 7.88 8.14 6.36 5.58 NA 10.96 11.51 12.09 8.87 NA

mediana 7.05 6.87 5.07 5.30 NA 11.14 9.05 6.28 9.34 NA

Países Desenvolvidos Países Emergentes

HAP expandida

HAP expandida

RR

HAP

HAP expandida

RR

RR

HAP

RR

HAP

HAP

HAP expandida

HAP expandida

RR

HAP

Fonte: Cálculo próprio. 

 

 Sobre os resultados compilados na tabela 11 acima, destacam-se as seguintes 

evidências: i) tanto países desenvolvidos como economias emergentes apresentam 

gastos com juros (ie) progressivamente maiores (médios e medianos) conforme 

alcançam faixas superiores de endividamento90. Além disso, existem evidências de não 

linearidades - entre a primeira e segunda faixa de endividamento - tanto nos países 

desenvolvidos como nos emergentes, já que os países apresentam um significativo salto 

nos gastos com juros, em relação ao PIB; ii)  nos países desenvolvidos existem 

evidências de correlação negativa entre a taxa mediana de juros cobrada pelos bancos 

                                                 
90 Tal comportamento apenas não se verifica nos países emergentes na faixa acima de 90% do PIB (nas 

metodologias de RR e HAP) e para os dois grupos de países na faixa entre 90 e 120% do PIB (na 

metodologia HAP com categoria expandida).  
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(jdd) eas faixas de endividamento, enquanto nos países emergentes tal correlação 

mostra-se positiva nas três metodologias de ponderação adotadas91. Além disso, há 

evidência de não linearidade na taxa cobrada em países emergentes que alcançam a 

faixa superior de endividamento; iii) por fim, não existem evidências de que países 

desenvolvidos das faixas superiores de endividamento paguem juros sobre os títulos 

públicos (jbondlt) significativamente superiores aos países das faixas inferiores92. 

 

 

Volatilidade da Taxa de Câmbio 

 

 O indicador de volatilidade da taxa de câmbio, apresentado nas séries "VAR 

END P" e "VAR AVG P", mede a variação percentual da taxa de câmbio, ano a ano, a 

partir de duas diferentes séries do IFS/FMI: i) Taxa de câmbio de final de ano - AEZF 

NC/USD END; e ii) Taxa de câmbio média anual - RFZF NC/USD AVG. A fim de 

captar eventuais diferenças de volatilidade cambial, por faixa de endividamento, entre 

os dois grupos de países, o referido indicador foi obtido considerando-se o valor 

absoluto da variação anual, seja ela de valorização ou desvalorização da taxa de câmbio. 

Como esperado, a volatilidade média mostra-se acentuadamente superior nos países 

emergentes (ver tabela 12 a seguir). Adicionalmente a taxa mediana da volatilidade 

(percentual) da taxa de câmbio revela-se maior no grupo de países emergentes, seja 

considerando a taxa de câmbio média anual ou a de fim de período.  

 
Tabela 12- Volatilidade da Taxa de Câmbio por Faixa de Endividamento:  

Países Desenvolvidos e Emergentes 1948-2012 

 

10. varendp medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.0854 0.2053 0.0919 0.1211 NA 0.3924 0.7741 0.2596 4.8993 NA

mediana 0.0536 0.0824 0.0691 0.0839 NA 0.1150 0.0892 0.0803 0.1074 NA

média 0.0854 0.2053 0.0919 0.1298 0.1040 0.3924 0.7741 0.2596 2.5954 10.7141

mediana 0.0536 0.0824 0.0691 0.0898 0.0831 0.1150 0.0892 0.0803 0.0884 0.1765

média 0.0970 0.1808 0.1178 0.1250 NA 0.4700 0.6010 0.4250 4.8400 NA

mediana 0.0520 0.0948 0.0786 0.0910 NA 0.1150 0.0811 0.1590 0.2140 NA

11. varavgp medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.1032 0.2054 0.0880 0.1056 NA 0.3581 3.3204 0.2515 2.9581 NA

mediana 0.0729 0.0681 0.0571 0.0682 NA 0.1054 0.0890 0.0744 0.1027 NA

média 0.1032 0.2054 0.0880 0.1159 0.0856 0.3581 3.3204 0.2515 1.0021 7.9879

mediana 0.0729 0.0681 0.0571 0.0682 0.0693 0.1054 0.0890 0.0744 0.0823 0.6247

média 0.1020 0.1704 0.0875 0.1180 NA 0.4050 2.9800 0.4610 2.4140 NA

mediana 0.0720 0.0701 0.0588 0.0770 NA 0.1362 0.0790 0.1420 0.1780 NA

HAP

HAP

HAP expandida

RR

HAP expandida

RR

Países Desenvolvidos Países Emergentes

 

Fonte: Cálculo próprio. 

                                                 
91 Nos países desenvolvidos esse comportamento apenas não se verifica para a faixa entre 90 e 120% do 

PIB, quando considerada a metodologia de HAP com categoria expandida. 
92 A disponibilidade limitada de dados e, principalmente, sua concentração em apenas 9 dos 24 paises 

emergentes, inviabiliza análises comparativas, para esta variável, para este grupo de países (ver anexo III, 

particularmente quadros 4 e 7, com disponibilidade de cada variável por país). 
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A hipótese inicial de que países comparativamente mais endividados estariam 

sujeitos à maior variação cambial como resultado da esperada atuação dos "bond 

vigilantes" no mercado internacional de títulos públicos não pôde ser confirmada, nem 

nos países emergentes nem nos desenvolvidos. Embora os resultados, para países 

emergentes, a partir da taxa de câmbio de fim de período comportem esse tipo de 

argumento (ainda assim, a taxa mediana da faixa inferior na metodologia de HAP 

mostra-se como a maior), os resultados a partir da taxa de câmbio média anual revelam 

que as maiores taxas médias de variação (tanto na metodologia de HAP como na de 

HAP com categoria expandida) ocorrem na faixa de endividamento entre 30 e 60% do 

PIB, e que a maior taxa mediana de variação ocorre na menor (e não na maior) faixa de 

endividamento (metodologia HAP).  

 

Investimento 

 

 Como é usual na literatura este trabalho considera a série de Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBKF) como proxy do Investimento. Esta série é apresentada como 

percentagem do PIB e foi construída da junção de outras duas, calculadas 

separadamente, para dados originalmente disponíveis com e sem ajuste sazonal. A série 

de "(FBKF/PIB) sem ajuste sazonal" foi calculada a partir das séries 93EZF GFKF bi 

NC, 93ezf GFKF mi NC, e 93EZW GFKF bi EUROS e, respectivamente, das séries 

99BZF GDP bi NC, 99BZF GDP mi NC e 99BZW bi Euros93. Já a série "(FBKF/PIB) 

com ajuste sazonal" foi obtida a partir das seguintes séries que foram consideradas 

como numeradores 93ECZF GFKF bi NC e 93ECZW GFKF bi EURO; e as seguintes, 

como denominadores: 99BCZF GDP SEASON bi NC e 99BCZW GDP SEASON bi 

EUROS. Importante salientar que a referida compatibilização das séries, em diferentes 

moedas e unidades de conta, conforme disponibilidade no IFS/FMI, mostrou-se 

coerente com as séries de dados de Investimento/PIB disponíveis na EuroStat, que não 

foi utilizada aqui como fonte de dados já que, para este indicador, em geral, apresenta 

disponibilidade apenas a partir de meados dos anos 199094. 

 

 

                                                 
93 Onde "NC" é sigla para National Currency (Moeda Nacional); "GFKF" para Gross Fixed Capital 

Formation (Formação Bruta de Capital Fixo); "GDP" para Gross Domestic Product (Produto Interno 

Bruto); mi para milhões e bi para bilhões. 
94 EuroStat disponível em http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
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Tabela 13- Formação Bruta de Capital Fixo por Faixa de Endividamento:  

Países Desenvolvidos e Emergentes 1948-2012 

 

9. fbkf medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.2461 0.2232 0.2146 0.1958 NA 0.1867 0.2123 0.2227 0.1743 NA

mediana 0.2407 0.2110 0.2161 0.1967 NA 0.1792 0.2041 0.2055 0.1799 NA

média 0.2461 0.2232 0.2146 0.1986 0.1906 0.1867 0.2123 0.2227 0.1903 0.1335

mediana 0.2407 0.2110 0.2161 0.1967 0.1966 0.1792 0.2041 0.2055 0.1985 0.1196

média 0.2460 0.2280 0.2110 0.1930 NA 0.1894 0.2180 0.2050 0.1810 NA

mediana 0.2380 0.2220 0.2170 0.1960 NA 0.1820 0.1980 0.1960 0.1880 NA

HAP

HAP expandida

RR

Países Desenvolvidos Países Emergentes

 

Fonte: Cálculo próprio. 

  

 Os resultados referentes a esse indicador podem ser vistos na tabela 13. Nota-se 

evidências de correlação negativa, nos países desenvolvidos, entre taxas média e 

mediana de formação bruta de capital fixo e todas as faixas de endividamento em 

qualquer das três metodologias consideradas. Já nas economias emergentes, esta relação 

mostra-se positiva para países cujos endividamentos estão entre 30% e 90% do PIB 

(considerando-se as metodologias de HAP e de HAP com categoria expandida) e entre 

30% e 60% na metodologia de RR. Para as demais faixas, em qualquer das 

metodologias, esta relação seria negativa também para economias emergentes. 

Interessante notar que para este último grupo de países, há evidência de não linearidade 

na quinta faixa de endividamento (a partir de 120% do PIB) uma vez que os resultados 

mostram que a taxa média de fbkf cairia de 19,03% para 13,35% e a taxa mediana de 

19,85% para 11,96% do PIB.  

 Apesar de inferir-se que o próprio estágio de desenvolvimento confronte as 

economias emergentes com desafios de investimentos (particularmente em obras de 

infra-estruturas e de ampliação da capacidade privada de produção) os resultados 

revelam que os países emergentes apresentam taxas de investimento significativamente 

inferiores que os países desenvolvidos. Embora isso seja relativamente conhecido na 

literatura, a tabela 13 acima revela duas características interessantes: i) esse 

comportamento ocorre independentemente da faixa de endividamento quando se 

consideram as taxas medianas de fbkf95; e ii) as taxas média e mediana de fbkf nos 

países emergentes com endividamento a partir de 120% do PIB são incrivelmente 

menores. Ou seja, 120% de endividamento parece ser um limiar importante para 

economias emergentes, ao menos no que se refere à capacidade destas de realizarem 

invrsões em formação bruta de capital fixo. 

                                                 
95 Para taxas medias isso apenas não se verifica para a faixa entre 60% e 90% do PIB, nas metodologias 

de HAP e de HAP com categoria expandida. 
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Investidores não residentes 

  

 Apenas recentemente, já no contexto da crise econômica internacional de 

2008/09, passou-se a dar atenção ao papel eventualmente desempenhado pelos 

investidores não residentes nos mercados de títulos públicos. A escassez de dados, 

particularmente para países emergentes, ainda é um importante fator limitador desse 

tipo de análise, mas progressivamente tem-se observado avanços nesse sentido. Em 

geral essa literatura apresenta evidências empíricas de que a ampliação da participação 

de investidores não residentes nos mercados de títulos públicos estaria associada a 

quedas nos retornos pagos por títulos públicos de longo prazo (long term government 

bond yields). Tal queda seria um resultado benéfico da maior demanda por títulos 

públicos, o que levaria ao aumento nos preços dos títulos96.  

 Andritzky (2012) aponta que, para 20 economias desenvolvidas, o aumento de 

1p.p na participação dos não residentes na dívida pública leva à queda de 

aproximadamente 4 pontos-base no pagamento dos títulos públicos de longo prazo. 

Peiris (2010), Ebeke e Lu (2014) e Lee (2014) fazem análises correspondentes para 

economias emergentes97. Para Peiris (2010), o aumento de 1p.p na participação dos 

investidores não residentes no mercado de títulos públicos reduz o retorno dos títulos 

públicos de longo prazo em aproximadamente 6 pontos-base; Para Ebeke e Lu (2014), 

em algo entre 7 e 9 pontos-base; e Para Lee (2014) em 3 pontos-base. Ou seja, com 

exceção de Lee (que dimensiona o impacto nas economias emergentes muito próximo 

ao que Peris sugere para as economias desenvolvidas), a literatura, em geral, aponta os 

países emergentes como os maiores beneficiários - em termos de redução dos 

                                                 
96 Os trabalhos buscam também captar eventuais relações entre participações crescentes dos investidores 

não residentes nos mercados de títulos públicos e a volatilidade dos retornos dos títulos. A hipótese de 

que haveria um efeito adverso (aumento da volatilidade do retorno) associado a reversões abruptas nos 

fluxos de capitais não pôde até o momento ser confirmada pelos trabalhos empíricos. Apesar disso, esse 

aspecto continua notadamente importante, no contexto pós-crise de 2008, diante dos receios de alterações 

nas percepções, dos investidores, quanto aos riscos das economias - particularmente das emergentes e das 

economias da periferia europeia – com possíveis reflexos nos mercados de títulos. Em sua análise pré 

crise, Peiris (2010) conclui que para 6 dos 10 países emergentes a que se refere seu estudo, tal correlação 

não pôde ser verificada e, inclusive, o foi em sentido oposto, ou seja, reduzindo a volatilidade dos países, 

para outros 3 países. Similarmente, Andritzky (2012) e Lee (2014), cujos estudos respectivamente 

referem-se a 20 economias desenvolvidas e 17 emergentes, apontam que tal causalidade também não 

pôde ser verificada. 
97 Peiris (2010) analisa 10 economias emergentes entre 2000 e 2009; Ebeke e Lu (2014) 12 economias 

emergentes no período pós Lehman; e Lee (2014) 17 economias emergentes entre 2005 e meados de 

2013. 
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pagamentos referentes aos títulos públicos de longo prazo - derivados da maior 

participação dos investidores não residentes. 

 Nossos resultados revelam, conforme a tabela 14, um comportamento bastante 

distinto entre os grupos de países desenvolvidos e os emergentes. Enquanto nos 

primeiros a participação dos investidores não residentes é crescente, por faixa, até o 

patamar de 90% do PIB, nos segundos essa participação é regressiva. Na faixa de 

endividamento entre 90% e 120% do PIB, a participação dos não residentes nas 

economias emergentes aumenta muito (com possível presença de não-linearidade) 

superando, inclusive, as participações observadas em todas as faixas nos países 

desenvolvidos. Já nas economias desenvolvidas essa participação tem leve queda 

(exceto quando se considera a metodologia de HAP com categoria expandida). Já para 

países com endividamento superior a 120% do PIB, a participação dos não residentes no 

mercado de títulos públicos cai significativamente nos dois grupos de países. 

  

Tabela 14- Investidores não residentes:  

Países Desenvolvidos e Emergentes 2000 – 2012 

 

20. nresidentes medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.4695 0.3882 0.3936 0.3980 NA NA NA 0.11 NA NA

mediana 0.3868 0.3681 0.3847 0.4242 NA NA NA 0.10 NA NA

média 0.4695 0.3882 0.3936 0.5139 0.2358 NA NA 0.1065 NA NA

mediana 0.3868 0.3681 0.3847 0.4955 0.0612 NA NA 0.1030 NA NA

média 0.5960 0.3950 0.4590 0.4620 NA NA NA 0.1060 NA NA

mediana 0.6040 0.3490 0.4260 0.5170 NA NA NA 0.1030 NA NA

21. nresidentes2 medida 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120% 0-30% 30-60% 60-90% >90% (90-120%) >120%

média 0.3705 0.4747 0.4583 0.4394 NA 0.4543 0.3316 0.2531 0.5747 NA

mediana 0.3485 0.4650 0.5006 0.4348 NA 0.5202 0.3066 0.1177 0.5747 NA

média 0.3705 0.4747 0.4583 0.5194 0.3043 0.4543 0.3316 0.2531 0.7021 0.4473

mediana 0.3485 0.4650 0.5006 0.5075 0.0804 0.5202 0.3066 0.1177 0.7021 0.4473

média 0.3780 0.4890 0.4900 0.4750 NA 0.4460 0.3740 0.3390 0.5750 NA

mediana 0.3490 0.4920 0.5280 0.5200 NA 0.4830 0.3090 0.4130 0.5750 NA

HAP

HAP expandida

RR

HAP

HAP expandida

RR

Países Desenvolvidos Países Emergentes

 Fonte: Cálculo próprio. Onde “nresidentes” e “nresidentes2” expressam a participação dos investidores não 

residentes no total da Dívida Bruta do Governo Central. A primeira série (nresidentes) foi calculada a 

partir de dados originalmente enviados pelo autor de ANDRITZKY, J (2012); e “nresidentes2” tem como 

fonte o Fiscal Monitor (2014) do IFS. 

 

Conclusão 

 

 Embora refiram-se ao IFS/FMI como fonte de dados principal em seus trabalhos, 

Reinhart e Rogoff não apresentam explicitamente as séries primárias utilizadas na 

construção dos indicadores de 'DÍV/PIB' e 'taxa de crescimento do PIB'. A comparação 

das séries originais do IFS, de Maddison e da TED com as planilhas de trabalho de 

Reinhart e Rogoff e com fontes oficiais alternativas sugere que os referidos autores 

privilegiaram seletivamente o uso de séries de endividamento do governo central e usam 
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indistintamente séries do PIB com e sem ajuste sazonal. Neste aspecto, o trabalho de 

Herndon, Ash e Pollin (2013) também reproduz tais distorções. O efeito combinado desses 

procedimentos resultou em séries temporais que favorecem a tese de Reinhart e Rogoff 

de que existe um limiar de endividamento a 90% do PIB a partir do qual os países 

(desenvolvidos e emergentes) crescem significativamente menos. Tal argumento não se 

sustenta quando replicamos a metodologia de ponderação 'por país' de Reinhart e 

Rogoff corrigindo os referidos equívocos quando da construção dos indicadores, e/ou 

utilizamos séries temporais de fontes oficiais alternativas. 

 Nossos resultados revelam, seja em países desenvolvidos seja em economias 

emergentes, que as observações das categorias extremas (faixas superior e inferior) do 

indicador dívida/PIB apresentam resultados também extremos quanto às taxas de 

crescimento econômico. Quanto às faixas intermediárias, em geral encontramos 

evidências, ainda que apenas para países desenvolvidos, de uma correlação inversa entre 

estas e o crescimento do PIB. Esse resultado diferencia-se de Reinhart e Rogoff (2010d 

e 2013) que sugerem que tal correlação é "fraca" até o limiar (threshold) de 90% do 

PIB, limiar este que seria idêntico tanto para o conjunto de países desenvolvidos como 

para o de emergentes. Já para países emergentes, a análise gráfica dos nossos resultados 

permite conclusão, similar à de Reinhart e Rogoff (2010d), referente à não existência de 

correlação significativa entre faixas de endividamento e o desempenho desse conjunto 

de países em termos de crescimento econômico, pelo menos até o limiar de 

endividamento de 90% do PIB (figuras 2 e 15) ou mesmo, até 120% do PIB (figura 4). 

Assim, o conjunto de inferências do nosso exercício aponta que, nas economias 

emergentes, tal correlação seria menos evidente que nos países desenvolvidos cujas 

figuras 1 e 3 (respectivamente seções 3.2.2 e 3.3.2) e figura 14 (anexo V) sugerem uma 

relação inversa para todas as faixas de endividamento. 

 Outra conclusão importante do nosso trabalho é a de que a diferença de 

crescimento entre as faixas de endividamento até 30% do PIB e a partir de 90% do PIB 

são significativamente menores do que apontado por Reinhart e Rogoff (2010d e 2013). 

Como corolário do argumento de não linearidade defendido por eles, apontam que essa 

diferença seria um pouco superior a 4 vezes nos países desenvolvidos (linha e da tabela 

1) e ligeiramente superior a 3 vezes nas economias emergentes (linha b da tabela 2). 

Nossos resultados apontam para uma diferença menor, um pouco superior a 2 vezes 

(linha h tabela 1), nos países desenvolvidos - aproximando-se das evidências 

encontradas por HAP (2013) que indicam uma diferença ainda menor (linhas g tabela 1 
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e a da tabela 5) - e um pouco inferior a 2 vezes (linha c tabela 2 e linhas a e b da tabela 

6), nas economias emergentes e que não foram objeto do estudo de HAP. 

 Especificamente à não linearidade, nossos resultados aproximam-se dos de 

Reinhart e Rogoff única e exclusivamente para economias emergentes, e ainda assim 

em uma faixa superior de endividamento (a partir de 120% do PIB) não incorporada por 

eles (metodologia de HAP com categoria expandida). Ou seja, este comportamento não 

linear, identificado exclusivamente entre a penúltima e a última faixa de endividamento 

nas economias emergentes, torna-se ainda mais acentuada quando uma quinta categoria 

é considerada. Nesse sentido, o presente estudo sugere que eventuais análises de não 

linearidades do endividamento em economias emergentes deveriam considerar um 

patamar de 120% do PIB e não 90% como defendem Reinhart e Rogoff, o FMI, o 

Banco Mundial e o Banco Central Europeu98. Tais resultados, na mesma direção dos de 

HAP, confrontam seriamente o argumento mais conservador, e dominante na literatura 

fiscal e defendido por instituições internacionais em particular o FMI e o Banco 

Mundial, de que países (desenvolvidos e emergentes) deparam-se com um limiar 

comum de endividamento a 90% do PIB que justificaria ajustes de política econômica 

(na maioria das vezes, ajustes fiscais) a fim de evitá-lo99. Ainda assim, e este é o ponto 

principal, os resultados aqui apresentados rejeitam os argumentos de Reinhart e Rogoff 

pois refutam a ideia de que a identificação de não linearidades corresponda a um limiar 

de endividamento que suporte argumentos de causalidade negativa partindo da dívida 

para o crescimento100. 

 Quanto à inflação nossos resultados - considerando as três metodologias de 

ponderação: “por país” de Reinhart e Rogoff, “país ano” de HAP, e “país ano” com 

categoria expandida também de HAP - para países desenvolvidos são bastante 

semelhantes aos de Reinhart e Rogoff (2010d). Embora os referidos autores concluam 

que não há uma relação contemporânea entre endividamento público e inflação nos 

países desenvolvidos, seus resultados - como os nossos - apontam para um 

comportamento no qual maiores patamares de endividamento estariam, em geral, 

                                                 
98 Na verdade, o presente trabalho partilha da visão, presente na literatura sobre limiar de endividamento e 

discutida no capítulo 2, que não se trata de um número exato (no caso, 120% do PIB) mas sim, de um 

patamar de endividamento, a partir do qual, em média, tais correlações são particularmente importantes. 

Nesse sentido, esse trabalho rejeita qualquer inferência à margem, ou seja, análises que indiquem que 

economias emergentes com endividamento público de até 119% do PIB estariam resguardadas de 

eventuais efeitos colaterais (em termos de produto e inflação) que surgiriam quando estas atingissem 

dívidas públicas equivalentes a 121% do PIB. 
99 Embora o trabalho de Herndon, Ash e Pollin (2013) esteja restrito aos países desenvolvidos.   
100 Tais causalidades são abordadas no capítulo final. 
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associados à menores (e não maiores, como defendido pela teoria do financiamento 

inflacionário) taxas de inflação. Nossos resultados apontam para patamares médio e 

mediano de inflação, comparativamente, ainda menores para todas as faixas de 

endividamento. Já no que se refere às economias emergentes, nossos resultados 

apontam (tabelas 7 e 8, e figuras 2, 4 e 10, esta última do Anexo V) para a existência de 

correlação positiva entre faixas de endividamento e inflação apenas a partir do limar de 

endividamento de 90% do PIB, tanto considerando a metodologia “por país” como a de 

“ano país”. Na replicação de HAP com categoria expandida, tal correlação apresenta 

evidente não linearidade a partir do limar de endividamento de 120% do PIB. Apesar 

disso, a diferenciação por períodos com e sem hiperinflação revela que, na verdade, tais 

resultados são significativamente influenciados pelo comportamento da inflação na 

dívida. Os resultados para o período pós hiperinflação nesse conjunto de países revela a 

ausência de qualquer correlação e, principalmente, causalidade entre faixas de 

endividamento e comportamento dos preços. 

 Por fim, quanto às demais variáveis, as principais conclusões são: i) PL: os 

bancos em países mais endividados têm maior participação de títulos públicos em seus 

ativos, alocam progressivamente mais recursos em títulos públicos a despeito de 

empréstimos ao setor real da economia e ambos os indicadores de PL são maiores nas 

economias emergentes; ii) pb: economias emergentes apresentam superávit primário 

apenas na faixa de endividamento entre 30% e 60% do PIB. Já economias 

desenvolvidas, o fazem em todas as faixas; iii) ie: tanto países desenvolvidos como 

economias emergentes apresentam gastos com juros (em percentagem do PIB) 

progressivamente maiores (médios e medianos) conforme alcançam faixas superiores de 

endividamento. Há um salto nesses gastos quando os países alcançam endividamento 

entre 30% e 60% do PIB; iv) jdd: a taxa mediana de juros cobrada pelos bancos é maior 

quanto maior a faixa de endividamento nas economias emergentes, e progressivamente 

menor, nas economias desenvolvidas. Essa taxa é muito maior (crescimento não linear) 

nos países emergentes que alcançam a faixa superior de endividamento; jbondlt: não 

existem evidências de que, em conjunto, os países desenvolvidos das faixas superiores 

de endividamento paguem juros de longo prazo, sobre os títulos públicos, 

significativamente superiores aos países das faixas inferiores; volatilidade cambial: 

como esperado, a volatilidade cambial (taxas média e mediana) mostra-se 

acentuadamente superior nos países emergentes, mas nenhum padrão de 

comportamento, por faixa de endividamento, é verificado; fbkf: esse indicador é 
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progressivamente menor quanto maior a faixa de endividamento em países 

desenvolvidos. O mesmo só ocorre em economias emergentes com endividamento até 

30% do PIB e a partir de 90% do PIB, com queda não linear quando o endividamento 

alcança 120% do PIB; não residentes: enquanto a participação dos investidores não 

residentes nos países desenvolvidos é crescente, por faixa, até o patamar de 90% do 

PIB, nos emergentes essa participação é regressiva. Entre 90% e 120% de 

endividamento, a participação dos não residentes nas economias emergentes aumenta 

muito (com possível presença de não-linearidade) superando, inclusive, as participações 

observadas em todas as faixas nos países desenvolvidos. Já nas economias 

desenvolvidas a participação dos não residentes tem leve queda quando os países 

alcançam a mesma faixa de endividamento. Já para países com endividamento superior 

a 120% do PIB, a participação dos não residentes no mercado de títulos públicos cai 

significativamente nos dois grupos de países. 
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CAPÍTULO 4: As causalidades entre Dívida Pública, Resultado Fiscal 

e Crescimento Econômico 

 

Introdução 

 

 As relações entre endividamento público e crescimento econômico têm sido 

objeto de estudo incessante na literatura econômica. Diferentes abordagens têm sido 

utilizadas para este fim, mas apenas muito recentemente a disponibilidade de dados tem 

viabilizado análises com recortes expressivos, simultaneamente, em termos transversais 

(cross section), e temporais. Em função disso, os estudos sobre o tema, em geral, são 

restritos a poucos países e/ou a períodos muito curtos e estudos semelhantes, com países 

e ou períodos ainda que ligeiramente alternativos, conduzem a resultados por vezes, 

significativamente distintos. Essa literatura, em geral, utiliza os instrumentais de séries 

temporais e de painéis (curtos). Enquanto o primeiro arcabouço tem a vantagem de 

tratar e controlar os efeitos típicos de longos períodos, carece da capacidade de 

considerar os efeitos contemporâneos do ‘resto do mundo’ no país considerado. Já o 

segundo, por sua vez, comporta análises de choques entre os países, mas trata 

inadequadamente os efeitos do tempo uma vez, que na prática, pauta-se em 

fundamentos micro, e não macroeconômicos, em suas análises. Na verdade, apenas 

recentemente, os trabalhos cujos objetos de estudo são macroeconômicos, vêm sendo 

progressivamente mais rigorosos nesses aspectos econométricos quando do tratamento 

dos dados. Até muito recentemente, como diz EBERHARDT (2011), os estudos de 

macroeconomia utilizavam exclusivamente instrumentais econométricos micro 

econômicos, em referência ao uso indiscriminado de painéis curtos e, portanto, 

restringiam o tratamento do tempo a estudos de séries temporais101. 

 O presente capítulo contribui com a literatura empírica acerca da relação entre 

endividamento público e desempenho da atividade econômica basicamente em quatro 

aspectos. Primeiro, foca nas relações de causalidade, e não apenas de correlação, entre 

as variáveis de interesse (dívida - e resultado primário - e crescimento econômico) por 

vezes apontada, mas explorada de forma ainda incipiente na literatura empírica. Mais do 

que isso, considera a possibilidade de causalidade bi-direcional apontando seu efeito 

                                                 
101 A metodologia de painel curto, em particular o Generalized  Method  of  Moments  (GMM), simplifica 

o tratamento das informações referentes ao corte temporal uma vez que, por meio do cálculo de médias, 

transforma, por exemplo, informações de 5 pontos no tempo em apenas um. Embora isso tenha a 

vantagem de incorporar mais informação nos estudos, restritos a poucos pontos no tempo, ignora os 

problemas típicos de dados em série de tempo. 
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líquido; Segundo, os testes de causalidade empregados aqui partem de especificações 

que consideram explicitamente a dependência cross-section entre os países. Embora 

isso seja essencial - no contexto de um mercado global de títulos onde um eventual 

choque em um país pode afetar outro país, particularmente do mesmo grupo 

(desenvolvido ou emergente) cujas características são nomeadamente similares e os 

canais de contágio por vezes evidentes - nem o Estimador Método dos Momentos 

Generalizados (Generalized Method of Moments, GMM) nem o obtido a partir da 

abordagem de Hurlin (2008), mais comumente empregados na literatura que testa 

causalidade, a consideram102; Terceiro, o presente trabalho parte de um painel 

simultaneamente transversal e temporal (Time Series Cross Section Data, TSCD103), que 

é um instrumental econométrico ainda raramente utilizado na literatura 

macroeconômica, que beneficia simultaneamente da ampla disponibilidade cross-

section e temporal das observações, com ganho significativo de informação 

comparativamente às metodologias de painel e séries temporais usualmente 

empregadas; Por fim, a abordagem empregada viabiliza a apresentação de resultados 

comparativos entre países desenvolvidos e emergentes considerados em conjunto e, no 

caso dos testes de causalidade, país a país. Isso é essencial porque muitos trabalhos, por 

razões metodológicas e/ou disponibilidade de dados, não permitem tais comparações 

entre grupos o que dificulta a obtenção de resultados conclusivos. Além disso, os 

resultados por país, por vezes revelam que resultados agregados podem levar a 

conclusões bastante distorcidas das dinâmicas individuais.  

 O capítulo está estruturado da seguinte forma. A seção 4.1, seguinte a esta 

introdução, apresenta os procedimentos econométricos que envolvem basicamente três 

instrumentais: i) regressões em painel com controles específicos para 

heterocedasticidade e correlação, características recorrentes nos dados utilizados104; ii) 

regressões aparentemente não correlacionadas (Seemingly Unrelated Regression, SUR); 

e ii) teste de Kónya (2006) de causalidade entre dívida (e resultado primário) e taxa de 

crescimento do PIB. O objetivo é encontrar inferências, com suporte econométrico, das 

causalidades cujas correlações foram objetos do capítulo anterior. Os resultados do 

                                                 
102 Além desses links macroeconômicos, a presença de dependência cross-section nas estimativas em 

painel estaria associada ao fato dos países estarem sujeitos a aspectos institucionais semelhantes, como 

seriam os casos das economias signatárias do Fundo Monetário Internacional ou de zonas de livre 

comércio, por exemplo. Por fim, a dependência cross-section expressaria os efeitos de spillovers locais 

importantes entre regiões e entre países.  
103 Ou Painel Longo (Panel Time-Series) ou ainda Econometria de Painel não estacionário (Nonstationary 

Panel Econometrics). Para mais detalhes ver Beck, 2006. 
104 Em alguns casos também autocorrelação. 
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exercício são apresentados nas seções 4.2 e 4.3 que abordam, respectivamente, as 

relações entre dívida e resultado primário com o crescimento do PIB. Por fim, na seção 

4.4, apresentam-se algumas considerações finais. 

4.1- Procedimentos Econométricos 

 O presente capítulo está voltado a inferências acerca das relações de causalidade 

entre dívida pública (e resultado primário) e crescimento econômico a partir da mesma 

base de dados utilizada no capítulo anterior. Novamente aqui, consideram-se dados 

anuais para o período de 1948 a 2012 e dois grupos de países: i) 20 países 

desenvolvidos; e ii) 24 economias emergentes105. 

 Dada a disponibilidade e características dos dados apresentados já no capítulo 

anterior, recorreu-se aqui à metodologia de painel longo, ou Panel Time Series, cuja 

principal característica é que todas as unidades do modelo (no caso do presente trabalho, 

países) têm a mesma equação de regressão em todos os pontos do tempo (pooling): 

  tititi xy ,,,      (8) 

onde: 

i= 1,...,N (unidades ou países); 

t=1,...,T (tempo); 

tix , = vetor de uma ou mais k variáveis exógenas 

 Os painéis são construídos a partir do empilhamento dos dados, por unidade. A 

matriz de variáveis independentes para todas as observações é dada por  , o vetor de 

observações da variável dependente por   e   é a matriz de dimensão NT x NT de 

covariância de erros E( sjti ,,  ). Assim, os erros são comparativamente mais complexos 

pois envolvem, ao mesmo tempo, problemas típicos de dados de séries temporais e de 

cross-section e, portanto, diferentes hipóteses acerca do processo de erro, levam à 

escolha de diferentes estimações106.   

 No que se refere particularmente ao processo de erro de dados em painel longo, 

são características típicas107: 

                                                 
105 Dadas as particularidades dos procedimentos aqui empregados, a composição desses grupos varia  

conforme indicações nas respectivas tabelas de resultados apresentados no corpo do texto e nos anexos.  
106 No caso do presente trabalho foram utilizadas as estimações FGLS, XTSCC e XTPCSE. Para tanto, 

testou-se previamente a não-estacionariedade das séries utilizadas, bem como a existência de dependência 

dos termos de erro.  
107 Na presença de alguma dessas três características, convencionou-se dizer que o termo de erro é não-

esférico. Nessa situação, estimações OLS de β são consistentes, mas ineficientes. O grau de ineficiência 

estaria associado aos dados e à forma exata do processo de erro. 
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(i) Heterocedasticidade: ),()( 2

,

2

, tjti EE   mas ),()( 2

',

2

, titi EE  logo 22

, )'( itiE  ; 

(ii) Correlação temporal: 0),()( ',,,,  tjtitjti EE , mas 

0)( ',,  tjtiE , logo E( ijtjti  ),, com todas as demais variâncias sendo zero; e 

(iii) Dependência cross-section: titiiti v ,1,,    onde “v” remetem a choques 

temporalmente independentes, identicamente distribuídos e com média zero 

aleatória; e 

(iv) Autocorrelação dos painéis: tititi v ,1,,    onde “v” correspondem a 

choques. 

 Enquanto a hipótese de heterocedasticidade aponta para a possibilidade dos 

termos de erros de alguns países (unidades) apresentarem variâncias diferentes entre si, 

as outra três hipóteses remetem a algum tipo de dependência entre os processos de erro. 

Tal dependência pode se manifestar por meio da correlação temporal que indicaria 

alguma dependência, em diferentes momentos do tempo, no processo de erro de um 

mesmo país; ou por meio da dependência cross-section que remete à possibilidade dos 

erros de um determinado país serem relacionados ao processo de erro em outro(s) 

país(es). Como estas são características esperadas, dada a natureza dos dados de painéis 

longos, o recurso a procedimentos baseados nos mínimos quadrados ordinários 

(Ordinary Least Squares, OLS) deixa de ser ótimo (BLUE) e, conforme Pesaran e Smith 

(1995) e Kapetanios et al (2011) assumir erroneamente a hipótese pouco provável de 

homegeneidade, faria com que os parâmetros das estimativas se tornassem 

inconsistentes. 

 A fim de se inferir sobre a capacidade da dívida pública auxiliar na previsão da 

taxa de crescimento do PIB e/ou vice-versa, o presente trabalho recorreu a três 

abordagens distintas que tratam, cada uma a sua maneira, as heterocedasticidades e 

correlações dos resíduos, típicas de dados em painel. O primeiro procedimento consiste 

de estimadores de três tipos: (i) Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (Feasible 

Generalized Least Squares, FGLS) baseado em Parks, 1967; (ii) Estimador, robusto à 

correlação serial, proposto por Driscoll-Kraay (1998) a partir de procedimento em Stata 

(comando xtscc) sugerido por Hoechle (2007); e (iii) o Estimador com erros-padrão em 

um painel corrigido (Panel Corrected Standard Errors, PCSE) proposto por Beck e 

Katz (1995) a partir dos estimadores OLS e Prais-Winsten108; o segundo procedimento 

                                                 
108 Utilizou-se, respectivamente, os comandos fgls, xtscc e xtpcse no STATA. 
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pauta-se em estimações SUR; e o terceiro, no Teste de causalidade bidirecional de 

Kónya (2006).  

 Esse arcabouço metodológico (painel longo) possui algumas importantes 

vantagens, comparativamente às análises que utilizam exclusivamente séries temporais 

e/ou painéis curtos. Ao explorar informações cross-section e ao longo do tempo, 

concernentes ao processo gerador de dados, beneficia em graus de liberdade e na 

eficiência dos parâmetros estimados, além de minimizar os problemas de colinearidade 

entre as variáveis explicativas e melhor controlar os efeitos associados à omissão de 

variáveis explicativas importantes. Outra vantagem é que a metodologia de painel longo 

comporta heterogeneidade entre os países o que, na prática, permite que os testes de 

hipótese sejam realizados de forma separada por país. 

 Previamente às estimações de painel longo relativas aos dois primeiros 

conjuntos de procedimentos acima indicados, recorreu-se aos testes de raiz unitária em 

painel (Panel Unit Root Tests, PURTs) e de dependência cross-section (Cross Section 

Dependence, CD) dos termos de erro109. Uma vez que na presença de CD, os PURTs 

tendem (excessivamente) a rejeitar a hipótese nula de não estacionariedade (ou seja, de 

presença de raiz unitária), uma vez identificada a CD (via Pesaran, 2004110), seguiu-se o 

procedimento amplamente utilizado na literatura, qual seja, dentre os testes de primeira 

geração, recorreu-se exclusivamente à combinação Fisher de testes proposto por 

Maddala e Wu (1999). Adicionalmente, e em caráter definitivo, testou-se a não-

estacionariedade a partir do Teste de raiz unitária em painel, de segunda geração, de 

Pesaran (2007)111.  

 Como apontado anteriormente, é típico que os termos de erros em TSCS 

apresentem problemas de correlação (temporal e cross-section) e de heterocedasticidade 

tornando problemático o uso do estimador MQO (OLS). Diante disso, o estimador 

FGLS tem se firmado como o procedimento mais amplamente utilizado nessa 

                                                 
109 CD indica que os erros são contemporaneamente correlacionados.  
110 O Teste de dependência cross-section de Pesaran (2004) exige primordialmente que a dimensão de 

tempo (T) tenda ao infinito, condição satisfeita em ambos os painéis do presente trabalho. 
111 A literatura de raiz unitária (ou estacionariedade) em painel (PURTs) tem evoluído consideravelmente 

nos últimos anos e divide-se, basicamente, em modelos de primeira e segunda gerações. Enquanto os 

primeiros assumem que os termos de erro entre os painéis (no caso, países) são independentes entre si; os 

de segunda geração flexibilizam essa forte hipótese e consideram as dependências entre os países. Dentre 

os testes de primeira geração destacam-se Maddala e Wu (1999), Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e 

Shin (2003). Dentre os de segunda geração os mais utilizados são Bai e Ng (2004), Moon e Perron 

(2004), Choi (2006) e particularmente, Pesaran (2007).  
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literatura112. O estimador dos Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least 

Squares, GLS) transforma a equação (8), com uma matriz geral de covariância do erro, 

em outra equação linear onde a matriz de covariância do erro seja compatível com uma 

estimação OLS e, portanto, livre de heterocedasticidade e erros contemporaneamente 

correlacionados e painéis autocorrelacionados. As estimações GLS de β são dadas por: 

  YXXX 1'11'     (9) 

 Com a seguinte matriz estimada de covariância: 

  11'
 XX    (10) 

 O problema é que a matriz de covariância dos erros (Ω) nunca é conhecida, logo 

uma estimação de Ω é usada nas expressões (9 e 10). FGLS provê estimações 

consistentes de β se 
^

  for estimada a partir de resíduos associados a estimativas 

consistentes de β, o que pode ser alcançado via OLS113. Uma vez que a correção da 

correlação contemporânea dos erros automaticamente corrige também qualquer 

heterocedasticidade, basta se considerar, quando das estimações FGLS, apenas as 

correções das correlações temporal e cross-section dos termos de erro. 

 O método de Parks (1967) consiste de duas transformações FGLS sequenciais. 

Na primeira, elimina-se a dependência temporal (serial correlation) e, em seguida, a 

correlação cross-section (correlação contemporânea). Para isso, inicialmente estima-se 

(8) por MQO e obtêm-se resíduos que são então utilizados na estimação de correção da 

autocorrelação garantindo termos de erro serialmente independentes. Por fim, os 

resíduos dessa estimação são utilizados na estimação de correção da correlação 

contemporânea de forma que se obtenha estimações OLS com termos de erros esféricos.   

 Uma crítica ao estimador FGLS bastante consolidada na literatura advém de 

Beck e Katz (1995: 639). Para os referidos autores, estimações FGLS e, portanto, 

também o método de Parks, são problemáticos por serem demasiadamente confiantes 

“(...) In what is perhaps the most and typical configuration, with N = 15 and T = 30, 

FGLS errors are more than 50% overconfident and reported 95% confidence intervals 

contain the true value of β only about 80% of the time … These results show that TCSC 

                                                 
112 Segundo Reed e Webb (2010: 2) estimações FGLS aplicadas a modelos TSCS, em um procedimento 

originalmente proposto por Parks (1967)  “(...) remains the most commonly used estimation procedure for 

simultaneosly handling cross-sectional and serial correlation”. Por exemplo, todas as opções do 

comando “xtgls”, disponíveis no Stata, são variações do método de Parks. 

113 
^

  denota estimativas FGLS de β. 
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researchers should simply avoid the Parks correction for contemporaneously correlated 

errors unless the ratio of the T to N is well above three, a situation not normally seen”. 

 A partir desse diagnóstico, Beck e Katz (1995) propõem um estimador PCSE 

para os quais atribuem a capacidade de prover estimativas críveis de erro-padrão sem 

custos em termos de eficiência do estimador, comparativamente à alternativa FGLS114. 

Partindo de modelos TCSC com erros correlacionados e heterecedasticidade, Ω é uma 

matriz I de dimensão NT x NT com uma matriz de covariância contemporânea Σ, ao 

longo da diagonal, e de ordem N x N. A partir de resíduos obtidos de uma estimativa 

MQO de (8), pode-se obter, por meio da equação 11, uma estimativa consistente de Σ 

que será melhor quanto maior a disponibilidade de pontos no tempo: 

T

ee
T

t tjti
ji
  1 ,,

,

^

   (11) 

 Por fim, a partir de 
^

 , Beck e Katz (1995) propõem a seguinte fórmula para 

estimações MQO da variabilidade das amostras: 

   11
^

'')'()(
  XXXXXXCov    (12) 

 Mas Chen, Lin e Reed (2010) discordam quanto aos ganhos de eficiência do 

estimador PCSE de Beck e Katz (1995), comparativamente ao FGLS, o que levam Reed 

e Ye (2011) a recomendarem o uso de ambos os estimadores: o FGLS dadas suas 

propriedades em termos de eficiência; e o PCSE, comparativamente mais consistente. 

 Além dos estimadores FGLS e PCSE, únicos a atentarem simultaneamente para 

autocorrelações e correlações cross-section, o presente trabalho apresenta também 

estimativas baseadas nas correções dos termos de erro afetados por dependência cross-

section, conforme procedimento proposto por Driscoll-Kraay (1998)115. Para tanto 

utilizamos o comando xtscc, no Stata, proposto por Hoechle (2007) que, diferentemente 

                                                 
114 Beck e Katz (1995: 645 e 641) “The combination of OLS with PCSEs allows for accurate estimation 

of variability in the presence of panel error structures without inducing the severe problems caused by 

the Parks method”. E “Of equal importance, in the case of homocedasticity and contemporaneously 

independent errors, where OLS standard errors are accurate, PCSEs performed exactly as well as the 

OLS standard errors. But (as expected) as the errors became less spherical, the performance of the OLS 

standard errors declined. Thus PCSEs dominate OLS standard errors; when PCSEs are not necessary, 

they perform as well as the OLS standard errors, and when OLS standard error perform poorly, PCSEs 

still perform well. Since PCSEs are not difficult to compute, they should replace OLS standard errors for 

TSCS data. 
115 Existem muitas outras técnicas aptas a prover estimações da matriz de covariância que sejam robustas 

a algumas das principais violações das hipóteses do modelo de regressão, mas nenhuma delas trata 

especificamente dos problemas associados à dependência cross-section e, por isso, foram preteridos no 

presente trabalho. Dentre esses trabalhos destacam-se: Huber (1967), Eicker (1967), White (1980 e 1984), 

Arellano (1987), Froot (1989), Rogers (1993) e Newey e West (1987). 
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da contribuição original de Driscoll-Kraay, pode ser aplicado também, a painéis não 

balanceados116. 

 Driscoll-Kraay (1998) propõem um estimador não paramétrico da matriz de 

covariância que produz erros-padrão consistentes para autocorrelação e 

heterocedasticidade e robustos a diversas formas de dependência temporal e cross-

section. O fazem flexibilizando a correção do tipo Newey-West para a sequência das 

médias cross-section. Esse ajuste das estimativas de erros-padrão garante que o 

estimador da matriz de covariância seja consistente e independente da dimensão cross-

section (N). Assim, o estimador Driscoll-Kraay elimina as deficiências de outros 

estimadores da matriz de covariância - como Parks-Kmenta e o PCSE – que, embora 

consistentes para grandes T tornam-se inapropriados para grandes N. Dado que para 

Hoechle (2007) este estimador, na presença de dependência cross-section, embora um 

pouco otimista, têm propriedades consideravelmente melhores que os estimadores 

alternativos, optou-se por sua inclusão no presente trabalho, a despeito da dimensão 

temporal (T) ser aqui, comparativamente mais relevante que a cross-section (N).  

 Embora as estimações FGLS, de Driscoll & Kraay, e com erros-padrão em 

painéis corrigidos lidem de diferentes maneiras com os problemas de heterogeneidade, 

de autocorrelação e de correlação contemporânea, partilham da desvantagem de serem 

procedimentos com resultados apenas para o conjunto de países. Dada a 

heterogeneidade entre os países, a expectativa de presença de dependência dos termos 

de erro e a significativa variação do indicador de endividamento, em um mesmo país ao 

longo do tempo, recorreu-se às metodologias SUR e ao Teste de Kónya (2006) a fim de 

se obter resultados sensíveis às dinâmicas possivelmente diferenciadas, país a país, de 

causalidade entre dívida e crescimento econômico. 

 Como o presente trabalho considera este um ponto particularmente importante, 

dado que o que se quer inferir é exatamente a existência de causalidades entre dívida e 

crescimento do PIB (e entre resultado primário e crescimento do PIB) eventualmente 

distintas entre os países, recorreu-se ao uso do estimador SUR que, na presença de 

dependência cross-section é, comparativamente ao estimador MQO, mais eficiente117. 

                                                 
116 Hoechle (2007: 282) “(…) erroneously ignoring spatial correlation in panel regressions typically 

leads to overly optimistic (anticonservative) standard error estimates, irrespective of whether a panel is 

balanced. Although Driscoll and Kraay standard errors tend also to be slightly optimistic, their small-

sample properties are considerably better than those of the alternative covariance estimators when cross-

sectional dependence is present”.  
117 Na presença de correlação contemporânea (cross section dependence) os estimadores MQO deixam de 

ser BLUE (best linear unbiased estimators). 
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Além disso, os dois painéis adotados aqui - 24 economias emergentes e 20 

desenvolvidas, com observações anuais entre 1948 e 2012 – satisfazem a condição 

assintótica ressaltada por Westerlund (2007) para boa performance do indicador SUR. 

Ou seja, o estimador SUR apresenta melhor performance que o MQO, não apenas pela 

presença de dependência cross-section, mas também porque a dimensão temporal se 

mostra significativamente superior ao recorte transversal (T > N). 

 Seguindo Afonso e Rault (2008) o presente trabalho testa a cointegração entre as 

variáveis de interesse previamente às estimações SUR. Se dívida pública e crescimento 

do PIB (e, igualmente, resultado primário do governo e crescimento do PIB) são 

cointegradas, ou seja, se apresentam uma distribuição conjunta no longo prazo, testar a 

causalidade entre tais variáveis tem sentido econômico. Para isso, previamente às 

estimações SUR, procedeu-se aos testes de cointegração de Pedroni (1999) e de 

Westerlund (2007) classificados por Eberhardt (2011), respectivamente, como testes de 

cointegração de primeira geração e segunda gerações. Tal diferenciação remete ao fato 

dos primeiros testes de cointegração estarem pautados na tradição Eagle-Granger e, 

portanto, serem testes de resíduos, contrapondo-se aos testes de segunda geração que, 

pautados na dinâmica estrutural, flexibilizam as imposições conjuntas e fortemente 

restritivas típicas dos testes de resíduos. O procedimento de Westerlund (2007) engloba 

quatro testes de painel capazes de acomodar dinâmicas de curto prazo específicas por 

unidade (países) dentre as quais os termos de erro seriam serialmente correlacionados; 

os regressores não estritamente exógenos; e as tendências, interceptos e inclinações 

podem ser estimados de forma específica por unidade (país). Embora Pedroni (1999) e 

Westerlund (2007) partilhem da hipótese nula de não cointegração, este último 

apresenta duas possibilidades de hipóteses alternativas: dois (dos quatro testes) têm 

como hipóteses alternativas a existência cointegração para o conjunto de países; 

enquanto os outros dois testes são pautados em hipóteses alternativas que remetem à  

verificação de cointegração em ao menos um dos países. Os quatro testes de Westerlund 

(2007) apresentam resultados assintóticos que garantem a consistência e distribuição 

normal dos mesmos. 

 Ambos os procedimentos, SUR e Teste de Kónya, estão associados aos trabalhos 

de Phillips e Hansen (1990) e Phillips (1995) que propõem, respectivamente, os 

estimadores Mínimos Quadrados Completamente Modificados (Fully Modified Least 

Squares, FM-OLS) e Vetor Auto Regressivo Completamente Modificado (Fully 
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Modified VAR, FM-VAR) a partir da contribuição original de Zellner (1962) do 

estimador SUR118.  

 A partir dessas contribuições originais, e de um vetor auto regressivo bi variado 

de ordem finita como o apresentado a seguir, Kónya (2006) propõe um teste de 

causalidade Granger entre duas variáveis, país a país, aplicado especificamente a dados 

em painel e pautado no estimador SUR119:  

 

 

 

 

  

 

       (13) 

 

 

  

 

 

Onde: 

i = 1,....,N refere-se ao país; 

t = 1,...,T ao ano; 

l = lag; e 

ti ,,1 e ti ,2 são ruído-branco e podem ser correlacionados para um dado país, mas não 

entre os países.  

 

 Uma vez que um dado país apresenta em (13) as mesmas variáveis exógenas e 

endógenas, os estimadores MQO são consistentes e assintoticamente eficientes de forma 

que as 2N equações poderiam ser estimadas uma a uma em qualquer ordem. Ou seja, ao 

invés de N sistemas VAR como em (13), poder-se-ia partir de dois conjuntos de 

equações, um para Y e outro para X, onde a correlação contemporânea passaria a ser o 

único link possível entre as regressões para cada país já que cada equação, tanto do 

sistema (14) como do (15), passaria a apresentar diferentes variáveis exógenas e 

endógenas. Os sistemas perdem, portanto, a característica de VAR e passam a ser 

tratados como SUR. 

                                                 
118 O Estimador SUR é mais eficiente que o MQO, na presença de correlação contemporânea, justamente 

por explorar a informação extra fornecida pelo painel e ignorada nos demais procedimentos. 
119 No caso do presente estudo, o Teste de Kónya foi inicialmente aplicado para analisar as causalidades 

possíveis entre participação da dívida no PIB e crescimento do PIB e, posteriormente, entre resultado 

primário do governo e crescimento do PIB. Kar, Nazlioglu e Agir (2011), adotam um procedimento 

parecido para testar as causalidades entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico.  
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 A fim de inserir juros (jdd) como variável de controle no presente exercício, os 

sistemas (14) e (15) passariam a ser considerados de forma ampliada, conforme a 

seguir120:  

 

 

      . 

                 .          

    (14’) 

                 .  

 

 e  

 

 

                   .          

    (15’) 

                 .  

      .  

 

 

                                                 
120 O foco do trabalho continua sendo sobre as relações de causalidade entre participação da dívida no 

PIB e crescimento do PIB um período à frente (ou do resultado primário do governo e crescimento do 

PIB também um período à frente) sendo juros (jdd), considerado apenas como variável de controle. O 

foco do trabalho permanece, portanto, no sistema bi variado de forma que não são consideradas eventuais 

relações de causalidade entre juros e as demais variáveis.   
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 Assim, investiga-se a hipótese de não causalidade por meio de um teste de 

restrições de Wald. Haverá causalidade unidirecional de X para Y se nem todos os i1  

forem iguais a zero em (14’), mas todos os i2  forem iguais a zero em (15’). Haverá 

causalidade unidirecional de Y para X se todos os i1  forem iguais a zero em (14’), mas 

nem todos os i2  forem iguais a zero em (14’). Haverá causalidade bidirecional entre X 

e Y se nem todos os i2  e nem todos os i1  forem iguais a zero. Por fim, não haverá 

causalidade entre X e Y se todos os i1  e todos os i2  forem iguais a zero. 

 Uma vantagem prática do Teste de Kónya (2006) é de que não se faz necessário 

a realização de testes prévios de raiz unitária. Pautado no comportamento assintótico do 

FM-OLS, Philips (1995: 1056) afirma que “(...) optimal estimation of the cointegration 

space is attained in FM-VAR regression without knowledge of the dimension of the 

cointegration space and without pretesting for the number of cointegration vectors. 

Thus, and investigator can perform an unrestricted regression by FM-VAR and 

effectively disregard the I(1) or I(0) nature of data”. Apesar disso, diferentemente do 

Teste de Kónya (2006), o presente trabalho não está pautado no cálculo de valores 

críticos específicos por país (bootstrap). Como a referida técnica consiste no cálculo dos 

valores críticos, por país, a partir de reagrupamentos de amostras, o presente trabalho 

apresenta resultados comparativamente mais conservadores121.  

4.2- Evidências Empíricas entre Endividamento e Crescimento Econômico 

 

 De acordo com os procedimentos descritos na seção anterior, abordam-se aqui as 

relações de causalidade entre dívida pública e taxa de crescimento do PIB. As tabelas 15 

e 16 apresentam, respectivamente, os resultados dos testes de estacionariedade de 

Maddala e Wu (1999) e de Pesaran (2007), com 5% de significância estatística122.  

 Taxa de crescimento do PIB (drgdp) e variação da dívida pública (ddebt) 

mostram-se estacionárias em ambos os testes, nas estimações com e sem tendência, com 

                                                 
121 Para Phillips (1995: 1026) “(...) The normal and mixed normal limit distributions of FM-VAR 

estimates facilitate statistical inference in cointegrated VAR’s.Walt tests that are based on the FM-VAR 

estimator are shown to have a limit distribution that is a linear combination of chi-squared variates. The 

limit variate is bounded above by the usual 
2  distribution with degrees of freedom equal to the number 

of restriction that are being tested. Thus, conventional critical values can be uses to construct 

asymptotically valid (but conservative) tests in quite general FM-VAR regressions. This theory include 

causality tests and therefore offers an alternative sequential test procedures such as those in Toda and 

Phillips (1994), and to intentional model overfitting procedures like those in Toda and Yamamoto (1993). 
122 Ver também a tabela 35 no Anexo VII com resultados de ambos os testes para as variáveis inflação e 

taxa de câmbio de fim de período. 
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lags variando de 0 a 3, tanto em países desenvolvidos como nos emergentes. Já para a 

variável taxa de juros (jdd), os resultados são variados, mas apontam, em geral, para 

ausência de raiz unitária. Enquanto os resultados do teste de Maddala e Wu apontam 

presença de raiz unitária para países desenvolvidos (exceto considerando tendência e 

um lag), o teste de Pesaran só indica presença de raiz unitária na modelagem com 

tendência e 3 lags. No caso dos países emergentes, os resultados para taxa de juros 

indicam estacionariedade, para 0 e 1 lags, modelando com e sem tendência, nos dois 

testes. Para 2 lags, os resultados indicam presença de raiz unitária nos dois testes. E por 

fim, para 3 lags, enquanto o teste de Maddala e Wu aponta raiz unitária o de Pesaran 

indica que a série é estacionária. Já para a série de participação da dívida no PIB, nossos 

resultados, na mesma linha da literatura de finanças públicas, apontam para a existência 

de raiz unitária. Embora os resultados de Maddala e Wu variem de acordo com os lags e 

a modelagem considerada, os de Pesaran são bastante conclusivos no sentido da não 

estacionariedade.  
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Tabela 15- Testes de Estacionariedade em Painel: drgdp, debtgdp, ddebt e jdd 

Teste de Fisher, Maddala e Wu (1999) 

 

drgdp p-valor drgdp p-valor drgdp p-valor drgdp p-valor

0 512.521 0.000 600.391 0.000 844.499 0.000 774.724 0.000

1 336.886 0.000 437.963 0.000 483.029 0.000 442.531 0.000

2 213.906 0.000 283.427 0.000 264.062 0.000 235.909 0.000

3 130.117 0.000 197.585 0.000 228.171 0.000 212.187 0.000

Lags debtgdp p-valor debtgdp p-valor debtgdp p-valor debtgdp p-valor

0 153.144 0.000 74.762 0.001 35.960 0.900 26.663 0.995

1 60.279 0.021 57.835 0.034 54.641 0.237 47.968 0.474

2 40.372 0.454 32.606 0.790 53.507 0.271 53.704 0.265

3 24.638 0.973 23.149 0.985 51.562 0.336 58.880 0.135

Lags ddebt p-valor ddebt p-valor ddebt p-valor ddebt p-valor

0 317.92 0.000 310.953 0.000 828.652 0.000 698.573 0.000

1 255.597 0.000 236.597 0.000 441.767 0.000 345.626 0.000

2 195.757 0.000 167.166 0.000 315.951 0.000 236.226 0.000

3 144.366 0.000 123.73 0.000 277.255 0.000 209.025 0.000

Lags jdd p-valor jdd p-valor jdd p-valor jdd p-valor

0 19.647 0.997 36.557 0.626 95.920 0.000 105.954 0.000

1 31.792 0.819 73.394 0.001 78.281 0.001 118.008 0.000

2 19.892 0.997 47.476 0.194 39.520 0.664 58.156 0.075

3 22.433 0.989 43.666 0.318 37.565 0.742 57.565 0.082

com tendênciaLags sem tendência com tendência

Desenvolvidos Emergentes
sem tendência

 

Para Maddala e Wu (1999) apresenta-se a estatística Chi-quadrada associada ao Teste de Fisher e o p-

valor. A hipótese nula é de que as séries são não-estacionárias. Os elementos determinísticos e os lags 

referem-se às regressões Dickey Fuller. Utilizou-se a rotina "multipurt" de Markus Eberhardt que 

engloba as rotinas "xtfisher" e "pescadf" escritas, respectivamente, por Scott Merryman e Piotr 

Lewandowski. Onde, “drgdp” expressa Taxa de Crescimento do PIB Real; “debtgdp” Participação da 

Dívida no PIB; “ddebt” Variação da Participação da Dívida no PIB; e “jdd” série de taxa de juros 

obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de 

depósito. Resultados a 5% de significância. 
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Tabela 16- Testes de Estacionariedade em Painel: drgdp, debtgdp, ddebt e jdd 

Teste de Pesaran (2007) 

 

drgdp p-valor drgdp p-valor drgdp p-valor drgdp p-valor

0 -19.175 0.000 -19.334 0.000 -21.391 0.000 -21.175 0.000

1 -16.465 0.000 -16.074 0.000 -16.270 0.000 -16.097 0.000

2 -14.103 0.000 -13.232 0.000 -10.833 0.000 -10.575 0.000

3 -10.347 0.000 -9.214 0.000 -8.602 0.000 -8.674 0.000

Lags debtgdp p-valor debtgdp p-valor debtgdp p-valor debtgdp p-valor

0 2.565 0.995 6.96 1.000 -0.506 0.307 1.119 0.868

1 0.237 0.594 2.834 0.998 -1.546 0.061 -0.312 0.377

2 1.303 0.904 4.098 1.000 -1.419 0.078 -0.501 0.308

3 1.789 0.963 3.874 1.000 -0.756 0.225 0.389 0.651

Lags ddebt p-valor ddebt p-valor ddebt p-valor ddebt p-valor

0 -14.964 0.000 -14.141 0.000 -21.269 0.000 -20.183 0.000

1 -10.217 0.000 -9.388 0.000 -15.636 0.000 -13.610 0.000

2 -7.392 0.000 -6.216 0.000 -12.128 0.000 -9.749 0.000

3 -5.45 0.000 -4.257 0.000 -9.542 0.000 -6.964 0.000

Lags jdd p-valor jdd p-valor jdd p-valor jdd p-valor

0 -4.690 0.000 -2.972 0.001 -5.263 0.000 -5.923 0.000

1 -5.247 0.000 -4.453 0.000 -1.736 0.041 -2.785 0.003

2 -3.099 0.001 -1.717 0.043 -1.333 0.091 -1.415 0.079

3 -2.822 0.002 -1.468 0.071 -2.086 0.019 -1.670 0.047

sem tendência com tendência sem tendência com tendênciaLags

Desenvolvidos Emergentes

Para Pesaran (2007) reporta-se a estatística Zt-bar e o p-valor correspondente. A hipótese nula é de que as 

séries são não-estacionárias. Os elementos determinísticos e os lags referem-se às regressões Dickey 

Fuller. Utilizou-se a rotina "multipurt" de Markus Eberhardt que engloba as rotinas "xtfisher" e "pescadf" 

escritas, respectivamente, por Scott Merryman e Piotr Lewandowski. Onde, “drgdp” expressa Taxa de 

Crescimento do PIB Real; “debtgdp” Participação da Dívida no PIB; “ddebt” Variação da Participação da 

Dívida no PIB; e “jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão 

das séries de taxas de juros de desconto e de depósito. Resultados a 5% de significância.  

 

 

No que se refere à cointegração, os resultados, para países desenvolvidos, dos 4 

testes que compõem o procedimento proposto por Westerlund (2007) indicam a rejeição 

da hipótese nula de não cointegração. Ou seja, os testes apontam que as séries das 

variáveis dívida pública e taxa de crescimento do PIB, nos países desenvolvidos, têm 

uma relação de longo prazo que é estatisticamente significativa. Infelizmente, os dados 

para países emergentes apresentam muitos “gaps” o que inviabiliza inferências, a partir 

do Teste de Westerlund, para esse conjunto de países. Os resultados do Teste de 

Cointegração de Pedroni (1999), conforme apresentados na tabela 17, são inconclusivos 

para ambos os grupos de países.  
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Tabela 17- Testes de Cointegração em Painel: debtgdp e drgdp  

Testes de Westerlund (2007) e Pedroni (1999) 

Estatística Valor Z-valor p-valor

Gt -5.24 -16.06 0.0000

Ga -44.323 -21.8 0.0000

Pt -21.572 -14.121 0.0000

Pa -38.358 -22.014 0.0000

Painel Grupo Painel Grupo

v 5.907 5.47

rho -26.94 -22.53 -29.54 -22.45

t -24.62 -26.92 -26.53 -27.02

adf -22.63 -23.62 -24.87 -24.73

Variável Beta t Beta t

debtgdp -0.01973 -6.474 -0.01933 -2.243

Estatística Painel Grupo Painel Grupo

v 10.25 13.08

rho -29.13 -26.1 -34.53 -28.71

t -19.48 -23.08 -22.97 -25.38

adf -17.5 -20.53 -20.5 -20.4

Variável Beta t Beta t

debtgdp -0.02382 -335.6 -0.03393 -232.6

0.0000

Emergentes

Teste de Westerlund, 2007 - Desenvolvidos

p-valor robusto*

0.0000

0.0000

0.0000

Desenvolvidos

Teste de Pedroni, 1999
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Ho: não cointegração em ambos os testes. Em Westerlund  lag e 

lead médios de, respectivamente, 2.25 e 1.45, ambos selecionados 

pelo critério AIC. P-valor robusto calculado com bootstrap. Em 

Pedroni, Beta obtido pelo método Pooled Mean Group (PMG) 

com 1293 observações no painel de desenvolvidos; e 1346 no de 

emergentes. Onde “debtgdp” expressa a Participação da Dívida no 

PIB; e “drgdp” Taxa de Crescimento do PIB Real. Resultados a 

5% de significância. 

 

Tabela 18- Teste de Dependência Cross-Section:   

drgdp, debtgdp, ddebt, jdd, infl e exchend Teste de Pesaran (2004) 
Painel Variável Teste CD p-valor corr abs(corr)

drgdp 24.58 0.000 0.343 0.404

debtgdp 29.54 0.000 0.407 0.579

ddebt 25.5 0.000 0.371 0.404

jdd 48.32 0.000 0.687 0.690

infl 50.24 0.000 0.701 0.714

exchend ND ND ND ND

drgdp 19.56 0.000 0.240 0.254

debtgdp 14.71 0.000 0.178 0.376

ddebt 11.7 0.000 0.141 0.199

jdd 35.02 0.000 0.431 0.450

infl 21.08 0.000 0.263 0.290

exchend 49.15 0.000 0.600 0.798

Em
er
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n

vo
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 Ho: Independência Cross-section. Onde, “drgdp” expressa Taxa de Crescimento do PIB Real; 

“debtgdp” Participação da Dívida no PIB; “ddebt” Variação da Participação da Dívida no PIB; 

“jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries 

de taxas de juros de desconto e de depósito; “infl” taxa de inflação e “exchend” taxa de câmbio 

de fim de período. Resultados a 5% de significância. 
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Os resultados do Teste de Pesaran (2004), apresentados na tabela 18 acima, 

apontam conforme esperado para a existência de dependência cross-section nas séries 

das variáveis taxa de crescimento do PIB, participação da dívida no PIB, variação da 

dívida, taxa de juros e inflação tanto nos países desenvolvidos como nos emergentes. 

Conforme indicado acima, tal resultado é bastante comum em dados em painel e no 

caso do presente estudo, parecem estar associados às interconexões entre os países -  

particularmente dentro de cada grupo, mas também entre grupos - associadas à  

globalização dos mercados financeiros e particularmente do mercados internacionais de 

títulos públicos.   

Interessante notar dois aspectos dos resultados das 4 estimações apresentadas na 

tabela 19: Primeiro, os resultados sugerem que, quando avaliados em conjunto, tanto 

países desenvolvidos como emergentes apresentam taxa de crescimento do PIB 

adversamente impactadas por acréscimos do endividamento público. Segundo, nossos 

resultados apontam que este efeito adverso seria maior nas economias desenvolvidas 

comparativamente às emergentes já que o acréscimo de 1p.p na taxa de endividamento 

(em relação ao PIB) levaria a uma queda de algo entre 0,0019 e 0,0021p.p na taxa de 

crescimento do PIB nos países desenvolvidos e a algo entre 0,0011 e 0,0013 nas 

economias emergentes. Resultados bastante semelhantes são encontrados utilizando-se 

modelagens alternativas - que incluem correções de auto correlação para o conjunto e 

específicas por país – conforme pode ser visto na tabela 36 do Anexo VIII. Os 

resultados são robustos inclusive à consideração de juros, alternativamente à inflação, 

como variável de controle. Nesse caso, os impactos negativos no PIB variam entre 

0,0015p.p e 0,0018p.p nas economias desenvolvidas e entre 0,0010p.p e 0,0013p.p nas 

emergentes, conforme pode ser visto nas estimações apresentadas nas tabelas 37 e 38 

também no Anexo VIII. 
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Tabela 19- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto da Dívida no Crescimento do PIB 

(inflação como variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

ddebt -0.2115 -14.07 0.000 -0.2271 -6.61 0.000 -0.1966 -5.67 0.000 -0.1926 -9.60 0.000

infl -0.0764 -4.60 0.000 -0.0736 -2.64 0.010 -0.0562 -2.20 0.032 -0.0812 -3.37 0.001

tend -0.0550 -12.27 0.000 -0.0555 -6.21 0.000 -0.0572 -6.32 0.000 -0.0576 -6.32 0.000

constante 5.491 26.87 0.000 5.7583 12.82 0.000 5.7116 13.02 0.000 5.6475 15.06 0.000

Wald chi2 F F

Prob>chi2 Prob > F Prob > F

ddebt -0.1133 -10.57 0.000 -0.1311 -5.84 0.000 -0.1292 -5.59 0.000 -0.1175 -8.55 0.000

infl -0.0007 -3.23 0.001 -0.0008 -1.41 0.164 -0.0010 -1.60 0.114 -0.0008 -4.18 0.000

tend -0.0139 -1.99 0.046 -0.0174 -1.41 0.162 -0.0143 -1.22 0.229 -0.0106 -0.73 0.467

constante 4.7949 16.67 0.000 4.9696 12.08 0.000 4.86 12.49 0.000 4.6241 8.04 0.000

Wald chi2 F F

Prob>chi2 Prob > F Prob > F

Painel Variável
FGLS (1) Driscoll-Kraay  (1) - EF Driscoll-Kraay (2) - Pooled Prais-Winsten (1)

D
es

en
vo

lv
id

o
s

448.95 27.81 24.16 165.22

0.000 0.000 0.000

132.92 12.70 11.41

0.000 0.000 0.000

0.000

113.59

0.000

Em
er

ge
n

te
s

 
As estimações têm inflação como variável de controle. FGLS(1) com tendência e erros robustos à heterocedasticidade entre os painéis e auto-correlação específica por painel (PSAR1). 

Driscoll-Kraay (1 e 2) para desenvolvidos inclui tendência determinística e para emergentes não. As estimações para países desenvolvidos têm 1180 observações e para emergentes, 1261. 

Onde, “ddebt” expressa a Variação da Participação da Dívida no PIB; “infl” taxa de inflação e “tend” tendência. Resultados a 5% de significância. 
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Essa primeira parte dos nossos resultados partilha das evidências, na literatura, 

quanto à existência de uma relação negativa entre dívida e crescimento econômico. 

Apesar disso, conforme já discutido nos capítulos 2 e 3, grande parte dessa literatura 

restringe-se a análises de correlação sem quaisquer indicativos de causalidade123. 

Reinhart e Rogoff (2010a e 2010d), Cecchetti, Mohanty e Zampolli (2011), Checheritta 

e Rother (2010), Kumar e Woo (2010), Pattillo, Poison e Ricci (2004) e Caner, Gremes 

e Hoehler-Geib (2010) são exemplos bastante emblemáticos nesse sentido. 

Pattillo, Poison e Ricci (2004) apontam que países com endividamento abaixo do 

thrsehold  confrontar-se-iam com um impacto negativo em suas taxas de crescimento do 

PIB de algo entre 0.02 e 0.04p.p. Nos países com grau de endividamento acima do 

threshold tal impacto seria muito maior, algo em torno de 1p.p. O estudo refere-se 

exclusivamente a (93) economias emergentes, a partir de dados anuais entre 1969 e 

1998. Kumar e Woo (2010) analisam 19 economias entre 1970 e 2007 e apontam que o 

aumento de 1p.p no endividamento levaria a uma queda de 0.02p.p na taxa de 

crescimento do PIB nos países emergentes e de 0.015p.p nos desenvolvidos. Cecchetti, 

Mohanty e Zampolli (2011) apontam – em estudo que engloba 18 países da OCDE com 

dados anuais entre 1980 e 2010 - um impacto também negativo mas significativamente 

menor, algo próximo a 0,001p.p.  

 Com exceção de Reinhart e Rogoff (2010a e 2010d) e de Caner, Gremes e 

Hoehler-Geib (2010) todos os demais trabalhos supra citados pautam-se no estimador 

GMM124. Além disso, tanto Kumar e Woo (2010) como Checheritta e Rother (2010) 

utilizam de instrumentos nas estimações sendo que os primeiros recorrem a um 

instrumento interno, enquanto os segundos instrumentalizam a relação dívida/PIB 

recorrendo à média dos países parceiros, procedimento bastante criticado por Panizza e 

Presbitero (2012: 5) segundo os quais “(...) Instrumenting public debt with that of 

neighboring countries is problematic in the presence of global shocks and financial and 

real spillovers. If a shock to country i’s GDP growth has an effect on country j’s GDP 

                                                 
123 Como discutido no capítulo 2, trabalhos como Kumar e Woo (2010) partem de estimações que 

consideram diferentes defasagens entre dívida e crescimento econômico mas, ainda assim, não adotam 

metodologias específicas à identificação de eventuais causalidades sejam elas uni ou bi direcionais. Em 

um importante survey sobre o tema, Panizza e Presbitero (2013: 20) concluem que “(...) the case for a 

casual effect running from hight debt to low growth still nedds to be made”. 
124 Conforme Bond (2002) estimadores GMM mostram-se muito pouco adequados para bases de dados 

macroeconômicos onde o corte temporal se sobrepõe ao corte cross-section. Os resultados de Reinhart e 

Rogoff (2010a e 2010d) foram extensivamente explorados no capítulo 3. 
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growth, the evolution of public debt in county i cannot be used as an instrument for 

public debt in country j.” 

 Alternativamente, Caner, Gremes e Hoehler-Geib (2010) trabalham com funções 

não lineares por meio de regressões de threshold a partir do modelo de Hansen (1996, 

2000)125. Os autores – que partem de dados anuais entre 1980 e 2008 e identificam um 

threshold de 77% na dívida de 75 países desenvolvidos e de 64% em 26 economias 

emergentes - estimam que o aumento de 1p.p na dívida gere um impacto negativo de 

0.020p.p na taxa de crescimento do PIB nos emergentes comparativamente a 0.017p.p 

nas economias desenvolvidas.  

 Ilzetzki, Mendoza e Vegh de (2013) associam os efeitos multiplicadores da 

política fiscal a algumas características chave das economias (como regime cambial, 

abertura econômica, grau de endividamento e grau de desenvolvimento), mas em geral, 

sugerem que eventuais ganhos advindos de acréscimos nos gastos públicos seriam 

mínimos, particularmente no curto prazo. Os autores sugerem que estímulos fiscais 

seriam contraproducentes em economias altamente endividadas (threshold de 60% do 

PIB), embora reconheçam que acréscimos nos investimentos públicos – contrariamente 

a acréscimos no consumo do governo – tenham efeitos positivos, no produto, tanto no 

curto como no longo prazos.  

 Já na ordem inversa de causalidade e mantendo-se inflação como variável de 

controle, os resultados expressos na tabela 20 a seguir apontam que o acréscimo de 1p.p 

na taxa de crescimento do PIB leve a uma queda na variação do endividamento entre 

0,0073 e 0,0080 nas economias emergentes e de algo entre 0,0052 e 0,0074 nas 

desenvolvidas126.  

  

 

                                                 
125 Modelo de Regressões de Mínimos Quadrados com Limiar (Threshold Least Squares Regression 

Model). 
126Também na ordem invertida de causalidade, os resultados mostram-se robustos mesmo nas estimações 

que têm juros, alternativamente à inflação, como variável de controle. Conforme pode ser visto na tabela 

39, no Anexo VIII, a queda do endividamento nos países desenvolvidos seria algo entre 0,0062 e 0,0079 e 

nos emergentes entre 0,0093 e 0,0102. 
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Tabela 20- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto do Crescimento do PIB na Dívida  

(inflação como variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

drgdp -0.5601 -13.47 0,000* -0.7446 -6.71 0,000* -0.6882 -5.56 0,000* -0.5256 -7.66 0,000*

infl -0.0891 -2.92 0.004* -0.0453 -0.76 0.449 -0.0176 -0.32 0.748 -0.0750 -1.29 0.197

tend na na na na na na na na na 0.0279 1.12 0.261

constante 2.8792 9.71 0,000* 3.2869 4.64 0,000* 2.9597 3.99 0,000* 1.7291 1.54 0.123

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

drgdp -0.7359 -11.45 0,000* -0.8052 -5.62 0,000* -0.7452 -5.18 0,000* -0.7451 -7.52 0,000*

infl 0.0018 3.05 0.002* 0.0015 1.34 0.184 0.0013 1.21 0.231 0.0018 2.21 0.027*

tend na na na na na na na na na -0.0409 -1.38 0.166

constante 3.3089 8.41 0,000* 3.6895 4.76 0,000* 3.4486 4.33 0,000* 4.8599 3.76 0,000*

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

61.42

0,000*

67.93

Painel Variável
FGLS (5) Driscoll-Kraay  (3) - EF Driscoll-Kraay (4) - Pooled Prais-Winsten (2)

0

Em
e

rg
e

n
te

s

151.23 19.68 16.20

0,000* 0,000* 0,000*

D
e

se
n

vo
lv

id
o

s

185.08 23.04 16.30

0.000 0.000 0.000

 
As estimações têm inflação como variável de controle. FGLS(5) sem tendência e com erros robustos à auto-correlação específica por painel (PSAR1). Driscoll-Kraay (3 e 4) não inclui 

tendência determinística tanto para desenvolvidos como para emergentes. As estimações para países desenvolvidos têm 1180 observações e para emergentes, 1261. Onde, “drgdp” 

expressa a Taxa de crescimento do PIB Real; “infl” taxa de inflação e “tend” tendência. Resultados a 5% de significância. 
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Assim, considerando-se o conjunto de resultados das estimações em painel 

segmentadas para países desenvolvidos e emergentes, nossos resultados sugerem que, se 

por um lado, o efeito adverso do acréscimo de endividamento manifestar-se-ia mais 

acentuadamente nas economias desenvolvidas, comparativamente às emergentes; por 

outro, o efeito benéfico (medido em termos de queda no patamar de endividamento) da 

maior dinamização econômica seria maior nas economias emergentes 

comparativamente às economias desenvolvidas. Como em Easterly (2001) também 

aqui, nossos resultados não devem ser interpretados como indicativos de que 

desacelerações da atividade econômica constituiriam causas essenciais no surgimento 

de crises. Essencialmente, nossos resultados, segmentados para economias 

desenvolvidas e emergentes, alertam para os efeitos fiscais e os desafios de solvência 

em economias confrontadas com desacelerações expressivas da atividade econômica. 

Por fim, cabe destacar que uma série de trabalhos tem ressaltado as implicações 

associadas à inaptidão de algumas metodologias/trabalhos em captar um amplo espectro 

de diferentes dinâmicas que perpassam a temática da dívida pública. Sobre este ponto, 

Panizza e Presbitero (2013) ressaltam a importância de procedimentos 

metodológicos/econométricos capazes de captar as particularidades associadas às 

heterogeneidades entre os países, e em um mesmo país, ao longo do tempo. Eberhardt e 

Presbitero (2015) é parte desse esforço. Nesse trabalho os autores testam a possibilidade 

de não linearidades na relação dívida versus crescimento a partir da metodologia 

Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) e sugerem a existência de uma 

relação não linear entre dívida e crescimento de longo prazo entre os países. Além disso, 

como em Panizza e Presbitero (2013), Eberhardt e Presbitero (2015) também não 

encontram evidências que embasem a existência de thresholds na dívida e, nesse 

sentido, confrontam um dos pontos essenciais da literatura fiscal mainstream. 

Embora minimamente flexíveis às heterogeneidades individuais, estimações em 

painel, como as utilizadas até aqui, mostram-se ineficazes à modelagem mais complexa 

dos termos de erros das regressões particularmente na presença de evidências de 

dependência cross-section. Conforme bem destacado por Kapetanios et al (2011): “(...) 

standard estimation methods can produce inconsistent parameter estimates and incorret 

inferences”127.   

                                                 
127 Para Panizza e Presbitero (2010: 20) “(...) future research on the links between public debt and 

economic growth should focus on cross-country heterogenity and on the mechanisms and transmission 

channels throught which public debt may hinder economic growth”.  
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 A metodologia SUR ao permitir, quando das estimações, um tratamento mais 

refinado das heterogeneidades entre os países, provê resultados que sugerem que as 

dinâmicas, por país, podem mostrar-se significativamente distintas das encontradas 

quando os países são analisados em conjunto.  De forma geral, conforme pode ser visto 

na tabela 21 a seguir, as estimações a partir da metodologia SUR sugerem que os países 

apresentam diferentes causalidades entre (o lag da) dívida e o crescimento do produto. 

Enquanto para Austrália, Finlândia, Irlanda, Argentina, Brasil, México, Tailândia, 

Turquia e Venezuela o aumento da participação da dívida no PIB estimularia, um 

período à frente, uma variação positiva da taxa de crescimento do PIB; para Áustria, 

Dinamarca, França, Japão, Noruega, Portugal, Suécia e UK o aumento do 

endividamento resultaria em queda, um período à frente, na taxa de crescimento 

econômico128. Conforme esperado, um aumento da atividade econômica está 

indistintamente, nessa metodologia, associado à queda, no período seguinte, do patamar 

de endividamento dos países129.  

Portanto, nossas evidências sugerem que, diferentemente do argumento da 

literatura fiscal tradicional, aumentos no indicador DÍV/PIB podem estar associados a 

aumentos (e não quedas) no crescimento econômico. Embora esta não seja a 

causalidade encontrada para todos os países, nossos resultados são importantes como 

contra prova à ideia geral de endividamento como um entrave crítico ao crescimento 

econômico dos países.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
128 Ver também as tabelas 41 a 44 do Anexo IX com resultados, por país, das estimações SUR nas duas 

ordens de causalidade. 
129 Irons e Bivens (2010) ao testarem causalidade Granger entre graus de endividamento e evolução do 

PIB concluem que não é possível rejeitar a hipótese de que um aumento da relação DÍV/PIB não Granger  

cause variação no PIB mas, rejeita-se a hipótese de que variação do PIB não Granger cause um acréscimo 

no endividamento. 
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Tabela 21- Relações de Causalidade entre Dívida e Crescimento Econômico: SUR a 5% de significância 

 

Causalidade Países Desenvolvidos Países Emergentes

nenhum país nenhum país

Sinal do coef.

Lag da Dívida para 

Crescimento do PIB 

(ϕ)
Áustria, Dinamarca, França, Japão, Noruega, 

Portugal, Suécia e UK
- Bolívia e Chile

Argentina, Brasil, México, Tailândia, Turquia e 

Venezuela
Austrália, Finlândia e Irlanda+

Lag do Crescimento 

do PIB para Dívida 

(α)

+

-
 Canadá, Dinamarca, França, Grécia, Itália, 

Japão, Holanda,  Noruega e Suécia

Argentina, Bolívia, Indonésia, Nigéria, Singapura, 

África do Sul, Sri Lanka e Uruguai  
Teste de Causalidade da Dívida em direção ao Crescimento do PIB: (Equação 1)  drgdp =  + ϕ  Lagdebtgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ lagexchend)  + Ϲ, onde C = 

constante. Teste de Causalidade do Crescimento do PIB em direção à Dívida: (Equação 2): debtgdp =  +  α Lagdrgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ lagexchend)  + Ϲ. Dados 

não disponíveis para (Equações 1 e 2) Equador, El Salvador e Índia (Emergentes). Dados não suficientes para (Equação 1) Bélgica, Canadá, Alemanha, Grécia, Itália, 

Nova Zelândia e Espanha (Desenvolvidos) e Indonésia e Kenia (Emergentes); e  para (Equação 2) Alemanha, Nova Zelândia, Portugal e UK (Desenvolvidos) e 

Colômbia, Kenia e Peru (Emergentes). Uma vez que os dados de taxa de câmbio têm como referência a moeda norte-americana, não é possível incluir os EUA no 

exercício. Resultados a 5% de significância. 
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Mais completo, por considerar também as causalidades bi direcionais, o Teste de 

Kónya (tabela 22), reforça a evidência – obtida com as estimações SUR – de que 

análises por país podem revelar situações significativamente distintas daquelas traçadas 

para o conjunto de países130. Dentre os desenvolvidos, um aumento do endividamento 

afetaria negativamente, um período à frente, o crescimento do PIB na Noruega, Itália, 

Japão, Áustria, Bélgica, França, Grécia e Portugal. E, dentre as economias emergentes, 

apenas no México, Equador e Costa Rica. Assim, outra conclusão importante das 

estimações realizadas é de que existem ainda menos evidências dentre as economias 

emergentes (comparativamente às desenvolvidas) dos eventuais efeitos deletérios 

associados à ampliação do endividamento público.  

 

Tabela 22- Relações de Causalidade entre Dívida e Crescimento Econômico: Teste 

de Kónya a 5% de significância 
Causalidade Desenvolvidos Emergentes

Austrália, Irlanda e Holanda Argentina

Noruega México

nenhum país nenhum país

ϕ β

+ -

- + Itália e Japão Equador

+ + nenhum país Ghana

Nenhuma nenhum país Nigéria e Turquia

Sinal do coeficiente

NA

Colômbia e Venezuela

Costa Rica

Bi-direcional

Nova Zelândia e EUA Chile e Peru

-
Canadá, Dinamarca, Finlândia, 

Alemanha, Espanha, Suécia e UK

Áustria, Bélgica, França, Grécia e 

Portugal
- -

Lag da Dívida para 

Crescimento do PIB (ϕ)

Lag do Crescimento do PIB 

para Dívida (β)

+

-

+

 Teste de Causalidade da Dívida em direção ao Crescimento do PIB: (Equação 1) 

   11, tttN XYY
 
e (Equação 2) do Crescimento do PIB em direção à Dívida: 

   11, tttN XYX . Dados não disponíveis para El Salvador e Índia. Dados não 

suficientes para resultados de β e/ou ϕ para Bolívia, Brasil, Indonésia, Kênia, Filipinas,Malásia, 

Singapura, Sri Lanka, África do Sul, Tailândia e Uruguai. Resultados a 5% de significância. 

 

Os resultados da aplicação do Teste de Kónya sugerem ainda, que o aumento do 

endividamento teria efeitos positivos no crescimento do PIB, um período à frente, na 

Austrália, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia e EUA (desenvolvidos) e Argentina, Chile, 

Peru e Ghana (emergentes)131. Esses nossos últimos resultados revelam-se, portanto, 

alinhados a um recente trabalho de Fincke e Greiner (2015) que conclui, em oposição ao 

comumente indicado na literatura, pela existência de correlação positiva (e não 

                                                 
130 O Anexo X traz os resultados completos do Teste de Kónya realizados a partir do comando “suregub” 

no Stata. As tabelas 48 a 50 têm juros (jdd) como variável de controle nas estimações. 
131 Cabe notar que os resultados associados ao Teste de Kónya, diferentemente das estimações SUR, 

apontam evidências de uma relação positiva entre crescimento econômico e evolução da dívida um 

período à frente, para Itália, Japão, Equador e Ghana. Na ausência de embasamento teórico para 

conclusões nesse sentido, sugere-se ressalvas nos resultados bi direcionais desses países. 
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negativa) entre dívida e crescimento. O referido trabalho - que engloba oito economias 

emergentes no período entre 1980 e 2012: Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, México, 

África do Sul, Tailândia e Turquia – utiliza uma metodologia muito parecida com a de 

Kumar e Woo (2010) e, portanto, como indicado anteriormente, em nossa availação 

subestima os efeitos do tempo e desconsidera a existência de dependência cross-section 

quando das estimações.  

Nesse sentido, nossos resultados por país - robustos à dependência cross-section e 

às diferentes heterocedasticidades dentro e entre os países - alcançados a partir da 

metodologia SUR (incluem o Teste de Kónya), partilham das evidências recentes de 

Fincke e Greiner (2015) quanto à existência de um ‘caminho de transição’ nas 

economias emergentes caracterizado por elevadas taxas de crescimento econômico e por 

forte participação dos investimentos públicos no desafio de superar os desafios de 

infraestrutura típicos desses países. Nossos resultados partilham também das evidências 

de Eberhardt e Presbitero (2015) de que a escolha dos procedimentos econométricos 

mais ajustados às características dos dados – no nosso caso, SUR e Teste de Kónya em 

contraposição às estimações FGLS, Driscoll-Kraay e Prais-Winsten - é crítica aos 

resultados e, portanto, às conclusões de política e instrumentos econômicos deles 

derivados. 

4.3- Evidências entre Resultado Primário e Crescimento Econômico 

 

Seguindo os procedimentos descritos nas duas seções anteriores, procede-se 

agora às estimações relativas às relações de causalidade entre o resultado primário do 

governo e o desempenho do PIB.  

 

Tabela 23- Testes de Estacionariedade em Painel: Resultado Primário do Governo 

Teste de Fisher, Maddala e Wu (1999) 

 

pb p-valor pb p-valor pb p-valor pb p-valor

0 130,428 0.000 91,458 0.000 110,475 0.000 82,377 0.000

1 160,594 0.000 118,839 0.000 104,057 0.000 75,595 0.000

2 149,461 0.000 109,094 0.000 75,504 0.000 53,969 0.002

3 111,374 0.000 77,057 0.000 62,779 0.000 40,537 0.059

Lags

Desenvolvidos Emergentes
sem tendência com tendência sem tendência com tendência

 
Para Maddala e Wu (1999) apresenta-se a estatística Chi-quadrada associada ao Teste de Fisher e o p-

valor. A hipótese nula é de que as séries são não-estacionárias. Os elementos determinísticos e os lags 

referem-se às regressões Dickey Fuller. Utilizou-se a rotina "multipurt" de Markus Eberhardt que 

engloba as rotinas "xtfisher" e "pescadf" escritas, respectivamente, por Scott Merryman e Piotr 

Lewandowski. Resultados a 5% de significância.  
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 Quanto aos testes de estacionariedade de Maddala e Wu (tabela 23) e de Pesaran 

(tabela 24), ambos indicam ausência de raiz unitária - a 5% de significância, 

considerando-se ou não tendência determinística e com lags que variam de 0 a 3 - para 

as séries de resultado primário do governo, tanto em países emergentes como em 

desenvolvidos.  

 

Tabela 24-Testes de Estacionariedade em Painel: Resultado Primário do Governo 

Teste de Pesaran (2007) 

 

pb p-valor pb p-valor pb p-valor pb p-valor

0 -6,406 0.000 -5,740 0.000 -6,477 0.000 -5,453 0.000

1 -5,978 0.000 -5,113 0.000 -5,493 0.000 -4,091 0.000

2 -5,299 0.000 -4,469 0.000 -3,972 0.000 -2,846 0.000

3 -4,297 0.000 -3,210 0.001 -2,898 0.000 -1,451 0.000

Lags

Desenvolvidos Emergentes
sem tendência com tendência sem tendência com tendência

Para Pesaran (2007) reporta-se a estatística Zt-bar e o p-valor correspondente. A hipótese nula é de que as 

séries são não-estacionárias. Os elementos determinísticos e os lags referem-se às regressões Dickey 

Fuller. Utilizou-se a rotina "multipurt" de Markus Eberhardt que engloba as rotinas "xtfisher" e "pescadf" 

escritas, respectivamente, por Scott Merryman e Piotr Lewandowski. Resultados a 5% de significância. 

 

Quanto à cointegração, mais uma vez o excesso de “gaps” na série referente 

aos países emergentes impediu a obtenção de resultados do Teste de Westerlund (2007) 

para esse grupo de países. Para países desenvolvidos, o referido procedimento aponta, 

por meio dos quatro testes que o compõem, que é estatisticamente significativa a relação 

de longo prazo entre as séries de resultado primário do governo e de taxa de 

crescimento do PIB, nos países desenvolvidos. Os resultados podem ser vistos na tabela 

25 a seguir. 
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Tabela 25- Testes de Cointegração em Painel: pbfm e drgdp - Testes de 

Westerlund (2007) e Pedroni (1999) 

 

Estatística Valor Z-valor p-valor

Gt -4,934 -14,355 0.0000 0.0000 0.0000

Ga -45,667 -22,704 0.0000 0.0000 0.0000

Pt -20,454 -12,819 0.0000 0.0000 0.0000

Pa -40,810 -23,850 0.0000 0.0000 0.0000

Painel Grupo Painel Grupo

v 5.50 3.73

rho -28.45 -23.48 -22.70 -17.32

t -25.69 -27.07 -20.74 -20.86

adf -23.95 -24.62 -20.16 -20.05

n

Variável Beta t Beta t

debtgdp 0.0696 1.9180 0.0434 0.2307

n

Estatística Painel Grupo Painel Grupo

v 8.13 7.63

rho -27.36 -24.78 -24.50 -20.23

t -17.73 -20.60 -15.34 -16.63

adf -11.52 -10.99 -11.24 -10.41

n

Variável Beta t Beta t

debtgdp 0.1638 -27.35 0.1046 -11.92

n

Teste de Pedroni, 1999

Estatística
Desenvolvidos Emergentes

1290 801
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717

1290 801

1230 751

Teste de Westerlund, 2007 - Desenvolvidos

p-valor robusto*

 
Ho: não cointegração em ambos os testes. Em Westerlund, lag e lead 

médios de, respectivamente, 2.35 e 1.05, ambos selecionados pelo 

critério AIC. P-valor robusto calculado com bootstrap. Em Pedroni, 

Beta obtido pelo método Pooled Mean Group (PMG). Onde “Pbfm” 

refere a Balanço Primário do Governo e “drgdp” à Taxa de 

Crescimento do PIB Real. Resultados a 5% de significância. 
 

 Já os resultados apresentados na tabela 26 a seguir apontam para a existência de 

dependência cross section nas séries de resultado primário do governo, tanto em países 

desenvolvidos como emergentes. 

Tabela 26- Teste de Dependência Cross-Section: Resultado Primário do Governo 

Teste de Pesaran (2004) 

 

Variável Teste CD p-valor corr abs(corr)

Desenvolvidos 30.10 0.000 0.273 0.316

Emergentes 9.29 0.000 0.135 0.192  
Ho: Independência Cross-section. Resultados a 5% de significância. 
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Tabela 27- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto do Resultado Primário no Crescimento do PIB  

(com inflação como variável de controle) 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

pbfm 0.123* 5.15 0.000 0.1694* 4.41 0.000 0.0919* 3.12 0.003 0.1113* 3.62 0.000

jdd -0.0656 -2.44 0.015 -0.1424 -4.1 0.000 -0.0759 -2.36 0.021 -0.073 -2.02 0.043

tend -0.0492 -7.49 0.000 -0.0678 -6.04 0.000 -0.0565 -4.77 0.000 -0.0528 -5.53 0.000

constante 4.8941 14.71 0.000 6.2915 12.48 0.000 5.5543 10.29 0.000 5.1786 13.57 0.000

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

lagpbfm -0.042 -1.820 0.069 0.0433 1.330 0.190 0.0048 0.20 0.843 -0.0571 -1.850 0.064

jdd -0.074 -2.760 0.006 -0.1531 -3.870 0.000 -0.0883 -2.59 0.012 -0.086 -2.150 0.031

tend -0.046 -7.080 0.000 -0.0642 -5.530 0.000 -0.0552 -4.57 0.000 -0.0497 -4.980 0.000

constante 5.084 15.570 0.000 6.3497 12.750 0.000 5.6732 10.74 0.000 5.3514 13.620 0.000

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

pbfm 0.1479* 2.81 0.005 0.1864* 2.53 0.014 0.1556 2.15 0.035 0.1259 1.85 0.064

jdd -0.0005 -2.5 0.012 -0.0005 -4.78 0.000 -0.0006 -6.57 0.000 -0.0005 -2.37 0.018

tend -0.0238 -1.56 0.118 -0.0052 -0.22 0.827 -0.0127 -0.54 0.588 -0.0113 -0.44 0.657

constante 4.7158 6.76 0.000 3.9251 3.63 0.001 4.2902 4.14 0.000 4.2032 3.76 0.000

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

lagpbfm 0.0714 1.34 0.182 0.1997* 3.150 0.003 0.1644* 2.600 0.012 0.1177 1.770 0.076

jdd -0.0005 -2.32 0.02 -0.0005 -4.510 0.000 -0.0005 -6.540 0.000 -0.0005 -2.270 0.023

tend -0.0203 -1.33 0.183 -0.0099 -0.410 0.682 -0.0158 -0.680 0.499 -0.0120 -0.450 0.650

constante 4.5816 6.54 0.000 4.1220 3.770 0.000 4.4182 4.280 0.000 4.2242 3.620 0.000

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

Painel Variável

14.2000

Driscoll-Kraay  (1) - EF Driscoll-Kraay (2) - Pooled Prais-Winsten (1)
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FGLS (1)

60.50

0.000

80.06

0.000

51.40

0.000

0.027

18.94

0.000

10.43

0.000

8.75

0.000
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0.041
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As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(1) com tendência e erros robustos à heterocedasticidade entre os painéis e 

auto-correlação específica por painel (PSAR1). Driscoll-Kraay (1 e 2) para desenvolvidos e emergentes inclui tendência determinística. 

Prais-Winsten (1) com tendência e auto-correlação específica por painel (PSAR1). As estimações para (20) países desenvolvidos têm 819 

observações e para (13) emergentes, 511 observações. Onde * indica resultados a 5% de significância, “Pbfm” refere ao Balanço Primário do 

Governo; “jdd” à série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e 

de depósito; “tend” ao termo de tendência e “drgdp” à Taxa de Crescimento do PIB Real. 
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 Conforme apresentado na seção 4.1 referente aos procedimentos econométricos, 

a presença, nos dados, de heterogeneidades e correlações, requer diferentes 

modelagens. Essa análise, feita inicialmente para os países em conjunto, indica que a 

obtenção de resultados primários estaria associada - contemporaneamente e/ou um 

período à frente – a taxas positivas de crescimento do PIB, tanto em economias 

emergentes como desenvolvidas, mas seria significativamente maior nos emergentes 

(ver tabela 27)132. Tais evidências estariam, portanto, alinhadas ao argumento pró 

austeridade expansionista que prevê um aumento líquido na demanda agregada, via 

efeito renda dos agentes, derivado da crença destes quanto à capacidade do ajuste fiscal 

evitar situações futuras de default e de aumento da tributação por parte do governo. A 

menor probabilidade de default abriria espaço para a redução dos juros (e, portanto, 

valorização de ativos) resultando em um boom de consumo e investimento. Já a 

expectativa de que o governo não irá recorrer no futuro a aumento de impostos, 

permitiria uma antecipação de consumo viabilizada pela maior renda disponível 

intertemporal. Em ambos os casos, os efeitos positivos na demanda agregada sobrepor-

se-iam ao efeito negativo inicial derivado do ajuste fiscal.  

 Os testes da ordem inversa de causalidade (tabela 28 abaixo) revelam, conforme 

esperado, que o crescimento do PIB tende a afetar positivamente o resultado primário 

do governo, tanto nos países emergentes como nos desenvolvidos. Interessante notar, 

que esse impacto parece ser significativamente maior (próximo ao dobro) nos países 

desenvolvidos sugerindo que estes poupariam consideravelmente mais, que os 

emergentes, em períodos de crescimento econômico. Esses resultados estão, portanto, 

alinhados à tese de Kaminsky el al (2004) de que “when it rains, it pours” sugerindo 

que a política fiscal dos países emergentes tenderia a amplificar, e não suavizar, os 

efeitos dos ciclos reais de negócios133. Apesar de não abordarmos explicitamente os 

gastos e receitas dos governos, os resultados da tabela 28 parecem corroborar esse tipo 

de argumento. 

 Apesar desses resultados apresentarem significativa robustez, ou seja, 

apresentarem resultados bastante semelhantes a partir de diferentes estimações, faz-se 

importante destacar que essa primeira abordagem metodológica ignora a presença da 

dependência cross-section entre os países. O tratamento dessa característica dos dados, 

                                                 
132 As tabelas 27 acima e 40 do Anexo VIII diferenciam-se pela variável de controle que são, 

respectivamente, inflação e juros. 
133 Ilzetzki, Mendonza e Végh (2013) e Ilzetzki e Végh (2008) chegam a conclusões parecidas. 
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viabilizada apenas com as estimações SUR, sugere que as dinâmicas de alguns países 

podem revelar-se significativamente distintas das atribuídas ao conjunto do qual fazem 

parte e, portanto, devem ser criteriosamente analisadas.  
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Tabela 28- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto do Crescimento do PIB no Resultado Primário  

(com Inflação como variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

drgdp 0.1499* 5.65 0.000 0.2415* 2.79 0.007 0.1777 1.99 0.051 0.155* 4.79 0.000

jdd 0.0693 1.82 0.069 -0.0944 -1.08 0.285 -0.1367 -2.13 0.037 0.079 1.74 0.082

tend na na na na na na na na na 0.029 1.01 0.312

constante -0.3401 -1.01 0.312 0.8677 1.13 0.264 1.3037 2.07 0.043 -1.578 -1.25 0.211

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

drgdp 0.0714* 2.77 0.006 0.1058* 2.55 0.013 0.1043 1.94 0.057 0.0711* 2.53 0.011

jdd 0.0002 1.53 0.126 0.001 0.37 0.709 0.0010 1.62 0.110 0.001 2.57 0.01

tend na na na na na na na na na 0.0564 2.52 0.012

constante 0.0785 0.2400 0.8140 0.2094 0.8100 0.4220 0.1924 0.6000 0.5520 -2.5565 -2.59 0.010

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2
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9.36 3.26 2.79

0.009 0.045 0.069

18.27

0.001

0.000

Driscoll-Kraay (4) - Pooled

6.18 6.31

Painel Variável
FGLS (5)

0.004 0.000 0.000
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34.23 24.75

Prais-Winsten (2)Driscoll-Kraay  (3) - EF

 
As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(5) sem tendência e com erros robustos à auto-correlação específica por painel (PSAR1). Driscoll-

Kraay (3 e 4) não inclui tendência determinística tanto para desenvolvidos como para emergentes. Prais-Winsten (2) com tendência e auto-correlação específica por 

painel (PSAR1). As estimações para (20) países desenvolvidos têm 819 observações e para (13) emergentes, 511 observações. Onde * indica resultados a 5% de 

significância. 
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 De fato, mais uma vez, nossos resultados por meio de estimações SUR (Tabela 

29) e do Teste de Kónya (Tabela 30) revelam causalidades significativamente distintas 

da apresentada para os conjuntos de países. Tanto as estimações SUR como o Teste de 

Kónya, partilham evidências de que para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Noruega e 

Portugal (desenvolvidos) a obtenção de superávits primários teriam, um período à 

frente, efeitos negativos (e não, positivos, como apontado nas estimações que ignoram a 

presença de dependência cross-section nos dados) em termos de taxa de crescimento do 

PIB134. As estimações do Teste de Kónya sugerem evidências nesse sentido também 

para Finlândia, Alemanha, Canadá, França, Holanda, UK, EUA (desenvolvidos) e 

Turquia (emergente). Essas seriam evidências contra factuais da teoria de austeridade 

expansionista e estão alinhadas a uma série de trabalhos que apontam efeitos recessivos 

(expansionistas) – medidos em termos de redução (ampliação) da taxa de crescimento 

do PIB e/ou piora (melhora) no indicador DÍV/PIB – derivados de contrações 

(expansões) fiscais seja por meio de corte (ampliação) de gastos públicos e/ou aumento 

(redução) de taxação. Callegari et al. (2012), Crotty (2012), Taylor at al. (2012), e 

McCausland e Theodossion (2014) são referências recentes importantes nessa linha de 

trabalho onde a austeridade fiscal, tida como elemento exacerbador de falta de demanda, 

mais do que não solucionar os efeitos da crise, os amplificaria.  

 Quanto às evidências a favor da validade da teoria de austeridade expansionista, 

o procedimento SUR identifica apenas o caso das seguintes economias: Argentina, 

Bolívia, Colômbia, Filipinas e Venezuela (emergentes) e Irlanda (desenvolvido). Já, 

segundo o Teste de Kónya, este seria o caso dos emergentes Argentina e Tailândia 

(unidirecional), e de Irlanda, Nova Zelândia (desenvolvidos) e Venezuela e Chile 

(emergentes), com causalidades bidirecionais. Assim, apesar da metodologia distinta e 

de não segmentar os dados em receitas (tributos) e gastos do governo, nossos resultados 

(pautados em séries de resultado primário do governo) apontam que, de fato, existem 

evidências empíricas de que ao menos alguns países teriam benefícios – em termos de 

crescimento da atividade econômica – derivados de ajustes fiscais. Nosso trabalho 

contribui nessa literatura, ao apontar evidências nessa direção também para economias 

emergentes, uma vez que, em geral, os trabalhos referem-se exclusivamente a 

economias desenvolvidas e/ou da OCDE, como Giavazzi e Pagano (1990); Alesina e 

                                                 
134 Como destacado anteriormente, o Teste de Kónya diferencia-se da estimação SUR por considerar 

simultaneamente a ordem inversa de causalidade Granger. 
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Ardagna (1998 e 2010); McDermott e Wescott (1996); Giavazzi, Jappelli e Pagano 

(2000); Ardagna (2004); e Lambertini e Tavares (2005). 

 Considerando a ordem inversa de causalidade e, pautado em estimações SUR, 

acréscimos no PIB levariam a melhoras, um período à frente, no resultado primário de 

Austrália, França, Grécia, Holanda, Nova Zelândia, Suécia e Inglaterra (desenvolvidos) 

e Argentina, Chile e Tailândia (emergentes). Já o Teste de Kónya sugere que este efeito 

positivo ocorreria, de forma unidirecional, na Austrália, Japão, Espanha e Suécia 

(desenvolvidos) e, de forma bidirecional, no Canadá, Dinamarca, França, Holanda, 

Portugal, Inglaterra, EUA, Irlanda e Nova Zelândia (desenvolvidos) e no Chile 

(emergente). Ou seja, os resultados sugerem – contrariamente aos resultados das 

estimações FGLS, Driscoll-Kraay e Prais-Winsten – que a taxa de poupança pública 

tende a aumentar em período de crescimento não exclusivamente em economias 

desenvolvidas. Já para Itália (desenvolvido) e Turquia, Venezuela, Colômbia e México 

(emergentes) as evidências – de acordo com o Teste de Kónya - são, de fato, que 

períodos de crescimento do PIB estariam associados a quedas, um período à frente, nos 

resultados primários. O mesmo aconteceria, de acordo com os resultados das estimações 

SUR, na Noruega (desenvolvido) e Brasil (emergente) indicando que os indicadores 

fiscais nessas economias pioram, ao invés de melhorarem, em períodos de crescimento 

econômico.    

 

Tabela 29- Relações de Causalidade entre Resultado Primário e Crescimento 

Econômico: SUR a 5% de significância 

 
Causalidade Países Desenvolvidos Países Emergentes

Lag do Crescimento do PIB 

para Pbfm (α)
- Noruega Brasil

+ Argentina, Chile e Tailândia

Lag do Pbfm para 

Crescimento do PIB (ϕ)

Austrália, França, Grécia, Holanda, Nova 

Zelândia, Suécia e Inglaterra

- -

Argentina, Bolívia, Colômbia, Filipinas e 

Venezuela
Irlanda+

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Noruega e 

Portugal

Sinal do coef.

Teste de Causalidade do Lag do Resultado Primário em direção ao Crescimento do PIB: drgdp =  + ϕ  

Lagpbfm (+β Lag jdd)  + Ϲ, onde C = constante. Teste de Causalidade do Lag do Crescimento do PIB em 

direção ao Resultado Primário: pbfm =  +  α Lagdrgdp (+β Lag jdd)  + Ϲ. Dados não disponíveis em 

ambas estimações para Equador, El Salvador, Índia, Indonésia, Kenia, Malásia, Nigéria, Peru, Singapura, 

Sri Lanka e Uruguai (Emergentes). Dados não suficientes para a primeira estimação para: Alemanha, 

Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Suécia e EUA;e para a segunda estimação para: Áustria, Canadá, 

Finlândia, Alemanha, Holanda, Itália, Japão, Portugal e EUA (Desenvolvidos). Resultados a 5% de 

significância. 
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Tabela 30- Relações de Causalidade entre Resultado Primário e Crescimento 

Econômico: Teste de Kónya a 5% de significância 

 
Causalidade Desenvolvidos Emergentes

Austrália, Japão, Espanha e Suécia -

ϕ β

+ -

+ + Irlanda e Nova Zelândia Chile

Nenhuma -

Bolívia, Costa Rica, 

Ghana, Filipinas e África 

do Sul

Sinal do coeficiente

NA

Colômbia e México

Turquia

Bi-direcional

- Venezuela

- -

Itália- -

+-
Canadá, Dinamarca, França, Holanda, 

Portugal, Inglaterra e EUA
-

Lag do Resultado Primário para o 

Crescimento do PIB (ϕ)

Lag do Crescimento do PIB para o 

Resultado Primário (β)

+

+

Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha e 

Noruega.

Argentina e Tailândia

- -

-

 
Teste de Causalidade da Dívida em direção ao Crescimento do PIB: 

   11, tttN XYY
 

e do Crescimento do PIB em direção à Dívida: 

   11, tttN XYX .  Dados não disponíveis em ambas equações para Equador, El 

Salvador, Índia, Indonésia, Kenia, Malásia, Nigéria, Peru, Singapura, Sri Lanka e Uruguai 

(Emergentes). Dados não suficientes para: Áustria, Canadá, Finlândia, Grécia, Nova Zelândia, 

Noruega, Suécia e Inglaterra (Desenvolvidos) e Brasil (Emergente). Resultados a 5% de significância. 
 

 

4.4- Conclusão  

   

O presente trabalho entende que os resultados apresentados neste capítulo 

reforçam nosso argumento de questionamento das visões de excesso e limiar (threshold) 

do endividamento e, principalmente, de que acréscimos de poupança pública e quedas 

na razão DÍV/PIB seriam condições sine-qua-non ao crescimento dos países com efeitos 

ainda mais devastadores nas economias emergentes comparativamente às 

desenvolvidas.  

Ao adotar o instrumental econométrico de Painel Longo - utilizado ainda de 

forma incipiente na literatura macroeconômica e, até onde é do nosso conhecimento de 

forma inédita na literatura fiscal - o presente trabalho beneficia simultaneamente da 

ampla (e apenas recente) disponibilidade cross-section e temporal das observações, com 

ganho significativo de informação comparativamente às metodologias de painel e séries 

temporais usualmente empregadas. Nossos resultados são robustos a diferentes 

características dos processos geradores de dados – heterocedastidades dentro e entre os 

países, auto correlação, raiz unitária e dependência cross section – o que, juntamente 
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com o objetivo de testar as diferentes causalidades entre as variáveis-chave da 

problemática fiscal, exigiu o considerável volume de estimações, testes e especificações 

aqui apresentados.   

Para grupos de países, nossos resultados, em linhas gerais, parecem corroborar a 

visão predominante na literatura acerca dos efeitos deletérios do endividamento (cujo 

expoente são os trabalhos de Reinhart e Rogoff) e da queda do resultado primário do 

governo, no desempenho econômico dos países (austeridade expansionista). Ainda 

assim, a metodologia aqui empregada, ao viabilizar análises comparadas entre países 

desenvolvidos e emergentes, permite-nos refinar, ponderar e até questionar as 

conclusões, inclusive de política econômica, formuladas a partir desses resultados 

iniciais (por grupo) e, consequentemente, a partir da literatura dominante que partilha 

dessa visão.  

As estimações FGLS, de Driscoll & Kraay, e com erros-padrão em painéis 

corrigidos revelam que o impacto adverso da dívida em termos de crescimento do PIB 

seria menor nos emergentes comparativamente aos desenvolvidos. Sugerem também 

que períodos de crescimento econômico têm um impacto maior (maior redução do 

endividamento) no ano subsequente, nos países emergentes comparativamente aos 

desenvolvidos. Ou seja, eventuais efeitos deletérios do aumento do endividamento são 

menos evidentes nas economias emergentes, comparativamente às desenvolvidas, e os 

benefícios do crescimento econômico (medidos em termos de redução de 

endividamento) seriam significativamente maiores também nas economias emergentes. 

Similarmente, nas análises relativas às variações do resultado primário do governo, 

nossos resultados iniciais parecem corroborar, nos dois grupos de países, as teses 

dominantes de austeridade fiscal expansionista (Alesina e Ardgna, 1998 e 2010) e de 

que os governos de economias emergentes teriam maior dificuldade de poupar em 

períodos de crescimento (“when it rains, it pours” conforme Kaminsky el al, 2004), 

comparativamente aos países desenvolvidos. 

Ao recorrermos a uma modelagem que considera a dependência cross-section 

entre os países (típica no mundo globalizado e particularmente no mercado 

internacional de títulos públicos), as diferentes heterogeneidades entre eles e ao longo 

do tempo, bem como todas as direções de causalidades possíveis, nossos resultados 

revelam que determinados países podem apresentar dinâmicas significativamente 

distintas das atribuídas aos grupos dos quais fazem parte. Para Austrália, Finlândia, 
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Irlanda, Argentina, Brasil, México, Tailândia, Turquia e Venezuela (metodologia SUR) 

e de Austrália, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, EUA, Argentina, Chile, Peru e Ghana 

(Teste de Kónya) os resultados apontam que acréscimos no endividamento levariam a 

aumentos (e não queda) da taxa de crescimento do PIB, um período à frente. 

Similarmente, os resultados, tanto para as estimações SUR como o Teste de Kónya, 

partilham evidências de que para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Noruega e 

Portugal (desenvolvidos) a obtenção de superávits primários teriam, também um 

período à frente, efeitos negativos (e não positivos, como apontado nas estimações que 

ignoram a presença de dependência cross-section nos dados) em termos de taxa de 

crescimento do PIB. As estimações do Teste de Kónya sugerem evidências nesse 

sentido também para Finlândia, Alemanha, Canadá, França, Holanda, UK, EUA 

(desenvolvidos) e Turquia (emergente). 

Portanto, nossas estimações SUR e do Teste de Kónya sugerem - contrariamente 

à visão tradicional de ajuste fiscal expansionista, que vincula um efeito líquido positivo 

na demanda agregada à capacidade do governo de prover política fiscal crível e austera 

que suporte a formação de expectativas otimistas por parte dos agentes - que acréscimos 

no endividamento e/ou quedas do resultado primário estariam associados, para um 

grupo significativo de países, a aumentos (e não queda) nas taxas de crescimento da 

atividade econômica, um período à frente.  

Nesse sentido nosso trabalho atenta para os perigos da adoção de metas de 

DÍV/PIB como indicador único e inequívoco da situação fiscal dos países e partilha das 

conclusões de Callegari et al. (2012), Crotty (2012), Taylor at al. (2012), e McCausland 

e Theodossion (2014) quanto à exacerbação de problemas de insuficiência de demanda 

derivadas das políticas de austeridade fiscal. Nesse contexto, a adoção de instrumentos 

econômicos pautados na crença à austeridade expansionista tem, por vezes, efeitos 

contracionistas e acaba por exigir crescentes esforços fiscais de economias e governos 

cada vez mais fragilizados.  

Em termos de política econômica, sugere-se que a busca por uma trajetória em U 

invertido para o indicador DÍV/PIB - particularmente em momentos de crise, marcados 

por reversões abruptas nesse indicador - se dê tendo em conta as particularidades e 

diferentes estágios de crescimento das economias. Mais do que desmitificar a 

importância do thrsehold na problemática fiscal, nosso trabalho contribui para sua 

desmistificação ao apresentar evidências empíricas contra factuais da disseminada ideia 
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de austeridade expansionista além de uma correlação positiva (e não negativa) entre 

dívida e crescimento econômico. Ou seja, sem ignorar os efeitos adversos associados a 

trajetórias explosivas de endividamento, nosso trabalho defende que a busca por ‘espaço 

fiscal’ seja determinada essencialmente por uma agenda pró-crescimento. Assim, metas 

de crescimento do PIB deveriam ser perseguidas com a mesma seriedade e 

comprometimento que metas de resultado primário. Nesse arranjo os governos 

estabeleceriam políticas fiscais com metas explícitas e simultâneas para, ao menos, três 

indicadores: i) DIV/PIB; ii) resultado primário do governo/PIB; e iii) taxa de 

crescimento do PIB. Em tese, a atual hegemonia de indicador único para a política fiscal 

abarcaria esses três elementos mas, na prática, a busca por seu cumprimento acaba por 

ocultar a complexidade das decisões de política econômica que o envolvem 

contribuindo para um pragmatismo exagerado e míope quando da definição dos 

instrumentos de operacionalização. Isso é crítico, particularmente para as economias 

emergentes que, além de confrontadas com os desafios de infraestruturas associados ao 

‘caminho de transição’ são, em geral, mais penalizadas em termos de taxas de juros, 

preferência pela liquidez dos bancos comerciais, e menor disposição de 

(re)financiamento por parte de investidores não residentes.  
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Conclusão 

 

A literatura econômica que trata da problemática da dívida pública é, em geral, 

marcada pela percepção de que, a partir de um determinado patamar, esta passa a ter um 

impacto negativo no desempenho econômico dos países devedores. Historicamente, esta 

visão tem se manifestado na literatura em diferentes abordagens: “debt intolerance”, 

“capital flow bonanzas”, “sovereign defaults”, “debt sustainability” e “threshold”. A 

identificação de evidências de correlação negativa entre dívida e crescimento tem dado 

suporte à formulação de política econômica alicerçada no controle do endividamento e 

na perseguição de poupanças públicas vistos como condição sine qua non ao 

crescimento. Reinhart e Rogoff são expoentes desse argumento e, particularmente no 

contexto da crise econômica internacional, seus trabalhos têm tido impacto 

determinante dentre formuladores de política econômica, instituições internacionais, 

acadêmicos e a grande imprensa em todo o mundo.  

Alternativamente, nosso trabalho aponta uma série de evidências que contrapõe 

essa visão tradicional tanto em termos da direção dos efeitos, no produto, de acréscimos 

no grau de endividamento como os relativos à teoria da austeridade expansionista. 

Nesse sentido, está alinhado a uma série de trabalhos que apontam efeitos recessivos 

(expansionistas) – medidos em termos de redução (ampliação) da taxa de crescimento 

do PIB e/ou piora (melhora) no indicador DÍV/PIB – derivados de contrações 

(expansões) fiscais. Em geral, essa literatura analisa impactos de reduções (ampliação) 

de gastos públicos e/ou aumento (redução) de taxação. Já o nosso trabalho utilizou 

séries de resultado primário dos governos.  

Conforme Panizza e Presbitero (2012a e b) apontam, não existem evidências 

empíricas conclusivas de desempenho adverso da atividade econômica derivado de 

excessos de endividamento. Assim, mais do que identificarem que dívida e crescimento 

estão inversamente relacionados, recentemente os estudos sobre o tema têm se voltado a 

quatro questões fundamentais: i) direções de causalidade; ii) canais de transmissão; iii) 

identificação de eventuais thresholds; e iv) implicações das heterogeneidades e não 

linearidades.  

 Diante de uma literatura marcada pela escassez de resultados conclusivos, o 

presente trabalho explorou as quatro abordagens acima referidas prezando sempre pela 

comparabilidade, dos resultados e das análises, entre os grupos de países desenvolvidos 
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e emergentes, algo bastante raro na literatura. Para isso, esta tese parte da construção de 

uma base de dados por meio da compilação de séries primárias de fontes oficiais. Isto 

permitiu a identificação de importantes inconsistências e procedimentos questionáveis 

quando do cálculo de indicadores, em duas das três séries finais utilizadas nos expoentes 

trabalhos de Reinhart e Rogoff e, consequentemente, no de Herndon, Ash e Pollin 

(2013). Nossa conclusão sobre este ponto é que Reinhart e Rogoff privilegiaram 

seletivamente o uso de séries de endividamento do governo central (mesmo quando 

indicadores do governo geral estavam disponíveis) e usaram, indistintamente, séries do 

PIB com e sem ajuste sazonal quando da construção do indicador DÍV/PIB. Neste 

aspecto, o trabalho de Herndon, Ash e Pollin (2013) também reproduz tais distorções. O 

efeito combinado desses procedimentos resultou em séries temporais que favorecem a 

tese de Reinhart e Rogoff de que existiria um limiar de endividamento a 90% do PIB a 

partir do qual os países (desenvolvidos e emergentes) cresceriam significativamente 

menos. Tal argumento não se sustenta quando replicamos a metodologia de ponderação 

'por país' de Reinhart e Rogoff, corrigindo os referidos equívocos na construção dos 

indicadores, quando utilizamos séries temporais de fontes oficiais alternativas e/ou 

utilizamos a ponderação ‘país ano’ e a quinta categoria de endividamento conforme 

procedimento proposto por Herndon, Ash e Pollin (2013). 

 Enquanto Reinhart e Rogoff apontam que até 90% do PIB, economias 

emergentes defrontar-se-iam como uma correlação negativa entre dívida e crescimento, 

nossos resultados não identificam um padrão de comportamento para as faixas 

intermediárias de endividamento em nenhuma das três metodologias testadas (por país, 

país-ano e com categoria expandida). Contrariamente, enquanto Reinhart e Rogoff 

identificam que tal correlação seria fraca (até o limiar de 90%) nos países 

desenvolvidos, nossos resultados apontam ininterruptamente, uma correlação negativa 

entre taxas médias de crescimento do PIB e faixas crescentes de endividamento. Já para 

as menores e maiores faixas de endividamento, tanto em países desenvolvidos como 

emergentes, independente da ponderação utilizada, os resultados apontam fortemente - e 

nesse sentido partilha das evidências da literatura - para a existência de correlação 

negativa entre endividamento e crescimento econômico. Ou seja, uma conclusão geral é 

a de que, nos anos em que os países têm dívidas de até 30% do PIB, as taxas médias e 

medianas de crescimento do PIB são aproximadamente duas vezes maiores do que nos 

anos em que os países têm dívidas na faixa maior de endividamento. Uma vez que tais 
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resultados nada informam sobre causalidade, apontam, de forma equivalente, que nos 

anos em que os países apresentam as menores taxas médias e medianas de crescimento 

encontram-se na faixa superior de endividamento enquanto aqueles cujas taxas de 

crescimento são o dobro, encontram-se na faixa inferior de endividamento. 

 Adicionalmente, cabe destacar que como corolário do argumento de limiar de 

endividamento (threshold), Reinhart e Rogoff (2010d e 2013) apontam que a diferença 

de crescimento entre a primeira e a última faixa de endividamento seria superior a 

quatro vezes em economias desenvolvidas e superior a três vezes nos emergentes. 

Nossos resultados apontam uma diferença significativamente menor, próxima a duas 

vezes, tanto em economias desenvolvidas como emergentes e, portanto, aproximam-se 

dos de HAP (2013) que têm por objeto de estudo exclusivamente os países 

desenvolvidos. Como Reinhart e Rogoff, identificamos evidências de não linearidades, 

nos emergentes, entre a penúltima e última faixas de endividamento. Mas, no nosso 

estudo, isso se verifica apenas quando, seguindo HAP, uma quinta categoria (a partir de 

120% do PIB) é considerada. Já para desenvolvidos, não encontramos qualquer 

evidência de não linearidade.  

 Uma vez que não foi identificado um padrão de comportamento, entre os 

diferentes patamares de endividamento e o desempenho da atividade econômica, que 

seja comum a países desenvolvidos e emergentes, recorremos a metodologias 

alternativas - e isso é parte considerável do esforço desse trabalho - sensíveis às 

heterogeneidades e correlações típicas dos dados utilizados nessa literatura135. Como 

nosso estudo remete a um amplo conjunto de países (20 desenvolvidos e 24 emergentes) 

e um período relativamente longo (1948-2012), ignorar e/ou não tratar adequadamente 

os efeitos do tempo, das (auto)correlações e das heterogeneidades entre os países 

implica, na visão deste trabalho, em subestimar os elementos de fato determinantes dos 

processos que se procura compreender. Assim, ao invés de agrupar as observações por 

faixa de endividamento, ignorando as demais heterogeneidades e correlações entre os 

países, procedemos ao contrário, privilegiando-as a despeito das categorias de 

endividamento em que os países, correspondentes a cada observação, se encontram. 

Para isso, recorreu-se a um conjunto de estimações de painel longo: FGLS, estimador de 

Driscoll & Kraay, e com erros-padrão em painéis corrigidos, cujos resultados - embora 

subsidiem argumentos que apontem efeitos negativos do acréscimo de dívida em termos 

                                                 
135 Como referido anteriormente, o único padrão comum identificado foi a correlação negativa entre 

dívida e crescimento nas faixas extremas, ou seja, até 30% do PIB  e a partir de 90% ou 120% do PIB. 
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de crescimento econômico - sugerem que esses efeitos adversos seriam menores nas 

economias emergentes, comparativamente às desenvolvidas e, adicionalmente, que os 

benefícios do crescimento econômico (em termos de redução do endividamento) seriam 

significativamente maiores nas economias emergentes, comparativamente ao conjunto 

de economias desenvolvidas.  

 Adicionalmente, recorreu-se às estimações SUR uma vez que este arcabouço, 

diferentemente do anterior, incorpora correções para dependência cross-section que, por 

meio do Teste de Pesaran (2004) foi identificada nos dados dos dois grupos de países 

aqui considerados. Assim, uma importante vantagem das análises pautadas nos 

resultados da metodologia SUR é que estas são sensíveis às interdependências entre os 

países, típicas na precificação de títulos públicos (e, portanto, na determinação das taxas 

de juros), e nas dinâmicas de crescimento dos países. Outra vantagem é a obtenção de 

resultados por país, como em estudos de séries temporais, com o ganho adicional de 

incorporar informações cruzadas entre os países. Os resultados encontrados sugerem 

que os países apresentam diferentes causalidades entre (o lag da) dívida e o crescimento 

do produto. Enquanto para Austrália, Finlândia, Irlanda, Argentina, Brasil, México, 

Tailândia, Turquia e Venezuela o aumento da participação da dívida no PIB estimularia, 

um período à frente, uma variação positiva da taxa de crescimento do PIB; para Áustria, 

Dinamarca, França, Japão, Noruega, Portugal, Suécia e UK o aumento do 

endividamento resultaria em queda, um período à frente, na taxa de crescimento 

econômico. Conforme esperado, um aumento da atividade econômica está 

indistintamente, nessa metodologia, associado à queda, no período seguinte, do patamar 

de endividamento dos países. 

 Por fim procedeu-se ao Teste de Kónya (2006) que, baseado no teste de 

causalidade de Wald, testa simultaneamente as causalidades bi direcionais possíveis. 

Nossos resultados indicam haver menos evidência dentre os países emergentes - 

comparativamente aos desenvolvidos - dos efeitos deletérios no produto associados à 

ampliação do endividamento público. Dentre os emergentes, existem evidências nesse 

sentido apenas para México, Equador e Costa Rica, enquanto para os seguintes 

desenvolvidos: Noruega, Itália, Japão, Áustria, Bélgica, França, Grécia e Portugal. 

Nossos resultados sugerem ainda, que o aumento do endividamento teria efeitos 

positivos no crescimento do PIB, um período à frente, na Austrália, Irlanda, Holanda, 

Nova Zelândia e EUA (desenvolvidos) e Argentina, Chile, Peru e Ghana (emergentes). 
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Esses nossos últimos resultados revelam-se, portanto, alinhados a um recente trabalho 

de Fincke e Greiner (2015) que conclui, em oposição ao comumente indicado na 

literatura, pela existência de correlação positiva (e não negativa) entre dívida e 

crescimento econômico.  

 Similarmente, nas análises relativas às variações do resultado primário do 

governo, nossos resultados iniciais, pautados nas estimações FGLS, de Driscoll & 

Kraay, e de erros-padrão em painéis corrigidos parecem corroborar, nos dois grupos de 

países, as teses de austeridade fiscal expansionista e de que, enquanto governos de 

economias desenvolvidas ampliam poupança pública em períodos de crescimento 

econômico, os de economias emergentes apresentariam piora no resultado primário. Já 

as estimações SUR e do Teste de Kónya apresentam evidências contra factuais da teoria 

de ajuste fiscal expansionista. Para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Noruega e 

Portugal (desenvolvidos), os resultados de ambos procedimentos apontam que a 

ampliação do resultado primário do governo teria, um período à frente, efeitos negativos 

(e não positivos, como apontado nas estimações que ignoram a presença de dependência 

cross-section nos dados) em termos de taxa de crescimento do PIB. As estimações do 

Teste de Kónya sugerem evidências nesse sentido também para Finlândia, Alemanha, 

Canadá, França, Holanda, UK, EUA (desenvolvidos) e Turquia (emergente). 

 Portanto, seja nas estimações do indicador DÍV/PIB como nas de resultado 

primário do governo, o uso de procedimentos alternativos - sensíveis às diferentes 

características dos processos geradores dos dados - reforçou uma percepção obtida ao 

longo de toda a tese, qual seja, a de que os resultados para países desenvolvidos e 

emergentes são muito distintos, e qualquer tratamento homogêneo ou regra geral 

conferida simultaneamente aos dois grupos, não encontra evidências empíricas que os 

suportem. Isso, em geral, não está claro na literatura uma vez que, por razões 

metodológicas e/ou disponibilidade de dados, os trabalhos não provêm e/ou não 

permitem comparações entre economias desenvolvidas e emergentes inviabilizando 

resultados conclusivos.  

 Esse nosso argumento parece ser corroborado quando reproduzimos as 

metodologias de Reinhart e Rogoff e de HAP para variáveis apontadas na literatura 

como canais de transmissão da dívida. As evidências são de que, por vezes, os custos e 

benefícios que envolvem a problemática da dívida manifestam-se de forma não 

uniforme entre emergentes e desenvolvidos reforçando nossa defesa quanto à 
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necessidade de medidas de política econômica diferenciadas entre os dois grupos. 

Nossos resultados revelam que, para patamares idênticos de endividamento, as 

economias emergentes seriam comparativamente mais penalizadas - como no caso dos 

juros deles cobrados - e menos beneficiados, quanto, por exemplo, à atratividade 

marginal de investidores não residentes. Ou seja, embora os dois grupos de países, 

apresentem gastos (médios e medianos) com juros (em percentagem do PIB) 

progressivamente maiores conforme alcançam faixas superiores de endividamento, 

apenas os emergentes seriam defrontados com taxas de juros progressivamente maiores 

já que nos países desenvolvidos, a taxa mediana de juros (jdd) cobrada pelos bancos é 

progressivamente menor (e não maior). Somam-se a isso, evidências de que, enquanto a 

participação dos investidores não residentes nos países desenvolvidos é crescente, por 

faixa, até o patamar de 90% do PIB, nos emergentes essa participação é regressiva 

sugerindo que países dos dois grupos, igualmente endividados, defrontar-se-iam com 

condicionantes significativamente distintos na rolagem de suas dívidas. Quanto à 

inflação, nossos resultados opõem-se aos de Reinhart e Rogoff de que países 

emergentes recorreriam ao financiamento inflacionário à medida que alcançam 

patamares crescentes de endividamento. Nossa análise, segmentada por décadas, aponta 

que este argumento não se sustenta para o período recente quando a hiperinflação foi 

superada. Por fim, os resultados do indicador aqui proposto sugerem que, ao 

emprestarem significativamente menos para o setor real da economia, os bancos 

comerciais de economias emergentes teriam maior preferência pela liquidez com 

reflexos esperados importantes na redução da margem de manobra dos governos de 

economias emergentes, comparativamente mais dependentes dos bancos comerciais, na 

rolagem da dívida pública.  

Assim, nosso trabalho partilha do argumento de Fincke e Greiner (2015) 

segundo o qual uma série de economias emergentes estaria em um ‘caminho de 

transição’ onde a enorme demanda por investimentos em infraestrutura acaba por 

resultar em uma correlação positiva (e não negativa) entre grau de endividamento 

(DÍV/PIB) e crescimento econômico, um período à frente. Nesses países, a adoção de 

políticas fiscais contracionistas como estratégia de enfrentamento à deterioração de  

indicadores fiscais, como no contexto da crise econômica internacional iniciada em 

2007/08, afastariam ainda mais tais economias de seus produtos potenciais. Nesse 

contexto, os governos de economias emergentes deveriam prioritariamente perseguir 
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metas de crescimento econômico capazes de garantir uma trajetória em U invertido para 

a participação da dívida no PIB e simultaneamente viabilizar a superaração dos entraves 

estruturais ao desenvolvimento econômico.   

Em termos metodológicos nosso trabalho foi construído a partir das mesmas 20 

economias desenvolvidas e 24 emergentes presentes em Reinhart e Rogoff (2010d) em 

um período bastante similar: 1948 a 2012 frente ao período 1946-2009 considerado por 

eles. Isso permitiu que nossos resultados fossem diretamente confrontados aos de 

Reinhart e Rogoff (2010d) e de HAP (2013), e garantiu análises comparadas entre 

economias emergentes e desenvolvidas com a vantagem adicional de sensibilidade na  

identificação de dinâmicas particulares eventualmente distintas das observadas para os 

países em conjunto. Mais do que testar ponderações alternativas (seguindo 

procedimento proposto por HAP, 2013) e incorporar variáveis adicionais a fim de captar 

possíveis canais de transmissão da dívida no crescimento dos países, nosso trabalho 

prezou pela adoção de um instrumental econométrico ainda pouco explorado nos 

trabalhos macroeconômicos e particularmente nos de economia e política fiscal. Ao 

combinar informações com ampla disponibilidade, ao longo do tempo e cross section, e 

estimações robustas às diferentes heterogeneidades entre e dentro dos países, às (auto) 

correlações, e aos problemas de raiz unitária e de dependência cross section, nosso 

exercício aponta como especificações sensíveis às características acima referidas podem 

levar a resultados significativamente distintos dos encontrados quando estas são 

ignoradas.  

 Trabalhos futuros poderiam explorar, adicionalmente, os efeitos, em termos de 

emprego, associados a políticas de ajuste fiscal, como faz McCausland e Theodossion 

(2014) ou, alternativamente ao resultado primário do governo, explorar os impactos de 

variações dos gastos e receitas tributárias. Tais análises já estão presentes na literatura, 

mas o instrumental econométrico utilizado aqui pode contribuir para novos e 

importantes insights de teoria e política econômica. Além disso, análises de threshold e 

não linearidades poderiam ser incorporadas quando das estimações econométricas 

talvez por meio de um modelo não linear autoregressivo de defasagem distribuída 

(Nonlinear Autoregressive Distributed Lag, NARDL) como em recente trabalho de 

Eberhardt e Presbitero (2013). Outra possibilidade seria proceder às estimações sem a 

segmentação entre desenvolvidos e emergentes a fim de se considerar eventuais 
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dependências contemporâneas entre os países de diferentes grupos, algo não captado nas 

estimações SUR e Kónya realizadas no presente estudo. 
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Anexo I: Figura 5- Árvore de Decisão na Montagem da Base de Dados 
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Anexo II - Critério de Escolha das Variáveis 

 
 

1. Dívida/PIB (debtgdp) 

 

B2, C3, D3 - (Países Desenvolvidos / IMF/WP/n.13/05) 

B2, C3, D4, B2, C3, D4, B2, C4, D5, E1 - (Economias Emergentes / IMF/WP/n.13/05 

+ Fiscal Monitor + RRR, 2012) 

 

2. Variação do PIB (dRGDP) – Desenvolvidos e Emergentes. Cálculo próprio a partir 

dos dados originais das referidas fontes. 

 

B2, C4, E1 – Maddison (1948 a 2009) + TED (2010 a 2012) 

 

3. Inflação (infl) – Desenvolvidos e Emergentes 

 

B1, C1. 

 

4. Taxas de Juros (diferentes séries). Cálculo próprio a partir dos dados originais do IFS. 

 

B1, C1 – Desenvolvidos 

B1, C2, D2, C4, D5, E2 – Emergentes seguindo metodologia Moreira e Rocha (IPEA). 

 

5. Gastos com juros (ie) 

 

B2, C3, D3 – Desenvolvidos e Emergentes 

 

6. Resultado Primário (pb) 

 

B2, C3, D3 – Países Desenvolvidos / IMF/WP/n.13/05 

B2, C3, D4, B2, C3, D3 – Emergentes / IMF/WP/n.13/05 + Fiscal Monitor. 

 

7. Investimento/PIB (fbkf). Cálculo próprio a partir dos dados originais do IFS. 

 

B1, C1 – Desenvolvidos / IFS. 

B1, C2, D2, C4, E1 – Emergentes / IFS. 

 

8. Preferência pela Liquidez dos Bancos (pl). Calculo próprio a partir de proposição 

própria de metodologia de indicador com dados originais da Bankscope. 

 

B2, C4, D5, E2 – Desenvolvidos e Emergentes. 

 

9. Volatilidade da Taxa de cambio (e). Cálculo próprio a partir dos dados originais do 

IFS. 

 

B1, C1 – Desenvolvidos e Emergentes. 

 

10. Participação dos não residentes na dívida (nr) - Desenvolvidos e Emergentes 

B2, C3, D3. 
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Anexo III - Disponibilidade de Dados 

 

Quadro 2- Disponibilidade de Dados, por Faixa de Endividamento, por País – Países Desenvolvidos: 1948-2012 

 

Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 EUA 1948-2012 65 0 30 30 5 65 0 30 30 5 64 0 30 30 4

2 Reino Unido 1948-2012 65 0 36 10 19 65 0 36 10 19 24 0 20 4 0

3 Suécia 1948-2012 65 28 29 8 0 65 28 29 8 0 64 28 28 8 0

4 Espanha 1948-2012 65 26 31 8 0 65 26 31 8 0 64 26 30 8 0

5 Portugal 1948-2012 65 32 25 5 3 65 32 25 5 3 64 31 25 5 3

6 Nova Zelândia 1948-2012 65 9 29 23 4 65 9 29 23 4 64 9 29 23 3

7 Netherlands 1948-2012 65 0 29 30 6 65 0 29 30 6 63 0 29 30 4

8 Noruega 1948-2012 65 25 39 1 0 65 25 39 1 0 65 25 39 1 0

9 Japão 1948-2012 65 29 5 13 18 65 29 5 13 18 55 19 5 13 18

10 Itália 1948-2012 65 8 26 6 25 65 8 26 6 25 64 7 26 6 25

11 Irlanda 1948-2012 65 6 33 13 13 65 6 33 13 13 64 5 33 13 13

12 Grécia 1948-2012 65 34 8 3 20 65 34 8 3 20 64 33 8 3 20

13 Alemanha 1948-2012 63 30 19 14 0.0 63 30 19 14 0 21 0 7 14 0

14 França 1948-2012 65 25 30 9 1 65 25 30 9 1 63 25 28 9 1

15 Finlândia 1948-2012 65 43 22 0 0 65 43 22 0 0 64 42 22 0 0

16 Dinamarca 1948-2012 60 28 19 13 0 60 28 19 13 0 60 28 19 13 0

17 Canadá 1948-2012 65 0 20 35 10 65 0 20 35 10 64 0 20 35 9

18 Bélgica 1948-2012 65 0 10 27 28 65 0 10 27 28 64 0 10 26 28

19 Áustria 1948-2012 65 29 16 20 0 65 29 16 20 0 64 29 15 20 0

20 Austrália 1948-2012 65 40 23 2 0 65 40 23 2 0 63 40 23 0 0

1293 392 479 270 152 1293 392 479 270 152 1182 347 446 261 128

100% 30.32 37.05 20.88 11.76 1.00 30.32 37.05 20.88 11.76 1.00 29.36 37.73 22.08 10.83

1185 446 442 199 98 1185 446 442 199 98 1185 446 442 199 98

100% 37.64 37.30 16.79 8.27 100% 37.64 37.30 16.79 8.27 100% 37.64 37.30 16.79 8.27

Dívida/PIB Dívida/PIBCoberturaPaís

Número de observações Crescimento Real do PIB Inflação

n em RR(2013)

Distribuição por faixa em RR

Distribuição por faixa

n

Dívida/PIB

 
Fonte: Cálculo próprio e REINHART e ROGOFF (2013).   
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Quadro 3- Disponibilidade de Dados, por Faixa de Endividamento, por País – Países Emergentes: 1948-2012 

 

Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% Total ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 Argentina 1948-2012 65 33 22 6 4 65 33 22 6 4 64 32 22 6 4

2 Bolivia 1948-2012 44 1 10 19 14 44 1 10 19 14 43 0 10 19 14

3 Brasil 1948-2012 65 26 26 13 0 65 26 26 13 0 32 0 19 13 0

4 Chile 1948-2012 65 54 7 4 0 65 54 7 4 0 63 52 7 4 0

5 Colombia 1948-2012 65 52 13 0 0 65 52 13 0 0 64 51 13 0 0

6 Costa Rica 1948-2012 56 21 22 4 9 56 21 22 4 9 56 21 22 4 9

7 Equador 1948-2012 65 34 13 9 9 65 34 13 9 9 61 30 13 9 9

8 El Salvador 1948-2012 56 34 22 0 0 55 34 21 0 0 55 33 22 0 0

9 Ghana 1948-2012 51 19 22 7 3 51 19 22 7 3 48 18 20 7 3

10 India 1948-2012 65 13 32 20 0 65 13 32 20 0 63 11 32 20 0

11 Indonésia 1948-2012 43 14 23 4 2 43 14 23 4 2 43 14 23 4 2

12 Kenya 1948-2012 43 7 29 5 2 43 7 29 5 2 43 7 29 5 2

13 Malásia 1948-2012 37 0 26 8 3.0 37 0 26 8 3 37 0 26 8 3

14 México 1948-2012 65 28 34 3 0 65 28 34 3 0 64 27 34 3 0

15 Nigéria 1948-2012 43 21 5 5 12 43 21 5 5 12 43 21 5 5 12

16 Peru 1948-2012 60 29 30 1 0 60 29 30 1 0 59 28 30 1 0

17 Filipinas 1948-2012 65 34 22 9 0 65 34 22 9 0 63 32 22 9 0

18 Singapura 1948-2012 40 0 7 23 10 40 0 7 23 10 40 0 7 23 10

19 África do Sul 1948-2012 64 6 54 4 0 61 6 54 1 0 54 6 48 0 0

20 Sri Lanka 1948-2012 57 10 14 20 13 57 10 14 20 13 57 10 14 20 13

21 Tilândia 1948-2012 65 47 18 0 0 62 44 18 0 0 59 41 18 0 0

22 Turquia 1948-2012 65 27 35 3 0 65 27 35 3 0 59 23 33 3 0

23 Uruguai 1948-2012 43 12 4 18 9 43 12 4 18 9 43 12 4 18 9

24 Venezuela 1948-2012 64 37 19 8 0 64 37 19 8 0 64 37 19 8 0

1351 559 509 193 90 1344 556 508 190 90 1277 506 492 189 90

100% 41.38 37.68 14.29 6.66 100% 41.37 37.80 14.14 6.70 100% 39.62 38.53 14.80 7.05

n

Distribuição por faixa

País Cobertura

Número de observações Crescimento Real do PIB Inflação

Dívida/PIB Dívida/PIB Dívida/PIB

 
Fonte: Cálculo próprio. 
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Quadro 4- Disponibilidade de Dados por País – Países Desenvolvidos: 1948-2012 

 
País debtgdp dRGDP ambos infl ambos ie ambos rltirc ambos jdd ambos jtres ambos jbondlt ambos

1 Austrália 65 65 65 63 63 64 64 64 64 43 43 37 37 65 65

2 Áustria 65 65 65 64 64 64 63 41 41 22 22 0 0 48 48

3 Bélgica 65 65 65 64 64 63 63 64 64 56 56 65 65 65 65

4 Canadá 65 65 65 64 64 64 64 64 64 42 42 65 65 65 65

5 Dinamarca 60 65 60 63 60 58 58 64 59 65 65 13 13 65 60

6 Finlândia 65 65 65 64 64 64 64 51 51 23 23 0 0 25 25

7 França 65 65 65 63 63 64 64 63 63 47 47 43 43 65 65

8 Alemanha 63 65 63 21 21 62 62 62 60 25 25 33 33 57 57

9 Grécia 65 65 65 64 64 64 64 51 51 45 45 39 39 24 24

10 Irlanda 65 65 65 64 64 64 64 48 48 44 44 28 28 61 61

11 Itália 65 65 65 64 64 64 64 64 64 26 26 36 36 65 65

12 Japão 65 65 65 55 55 64 64 46 46 60 60 58 58 47 47

13 Holanda 65 65 65 63 63 63 63 64 64 35 35 14 14 65 65

14 Nova Zelândia 65 65 65 64 64 64 64 48 48 31 31 34 34 65 65

15 Noruega 65 65 65 65 65 64 64 64 64 65 65 0 0 65 65

16 Portugal 65 65 65 64 64 64 64 36 36 24 24 15 15 63 63

17 Espanha 65 65 65 64 64 64 64 46 46 24 24 35 35 34 34

18 Suécia 65 65 65 64 64 64 64 64 64 53 53 50 50 65 65

19 Reino Unido 65 65 65 24 24 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65

20 EUA 65 65 65 64 64 64 64 64 64 31 31 65 65 59 59

1293 1300 1293 1185 1182 1270 1269 1132 1125 826 826 695 695 1133 1128n  
Fonte: Cálculo próprio. Onde, “debtgdp” expressa a Participação da Dívida no PIB; “drgdp” Taxa de Crescimento do PIB Real; ïnfl” taxa de inflação; “ie” gastos com 

juros; “rltirc” taxa de juros real de longo prazo; “jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros 

de desconto e de depósito; “jtres” Taxa de juros de títulos do Tesouro; e “jbondlt” Taxa de juros de títulos de longo prazo do Governo. 
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Quadro 5- Disponibilidade de Dados por País – Países Desenvolvidos: 1948-2012 

 
País debtgdp pbfm ambos fbkf ambos varendp ambos varavgp ambos gstaavg ambos gstam ambos gsnlavg ambos

1 Austrália 65 65 65 64 64 44 44 40 40 7 7 7 7 7 7

2 Áustria 65 65 65 65 65 53 53 47 47 14 14 14 14 14 14

3 Bélgica 65 64 64 60 60 64 64 44 44 14 14 14 14 14 14

4 Canadá 65 65 64 33 33 56 56 54 54 3 3 3 3 3 3

5 Dinamarca 60 59 64 62 59 55 54 45 43 9 9 9 9 9 9

6 Finlândia 65 65 64 62 62 49 49 49 49 8 8 8 8 8 8

7 França 65 65 64 54 54 46 46 49 49 14 14 14 14 14 14

8 Alemanha 63 63 64 53 53 55 54 49 48 14 14 14 14 14 14

9 Grécia 65 65 64 65 65 42 42 43 43 9 9 9 9 9 9

10 Irlanda 65 65 64 65 65 46 46 42 42 9 9 9 9 9 9

11 Itália 65 65 64 33 33 60 60 49 49 8 8 8 8 8 8

12 Japão 65 65 64 33 33 58 58 45 45 14 14 14 14 14 14

13 Holanda 65 64 64 57 57 56 56 46 46 11 11 11 11 11 11

14 Nova Zelândia 65 65 64 63 63 52 52 46 46 7 7 7 7 7 7

15 Noruega 65 65 64 64 64 49 49 44 44 8 8 8 8 8 8

16 Portugal 65 65 64 36 36 56 56 44 44 9 9 9 9 9 9

17 Espanha 65 65 64 59 59 60 60 53 53 9 9 9 9 9 9

18 Suécia 65 65 64 63 63 52 52 45 45 12 12 12 12 12 12

19 Reino Unido 65 65 64 65 65 44 44 39 39 9 9 9 9 9 9

20 EUA 65 65 64 33 33 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6

1293 1290 1282 1089 1086 997 995 873 870 194 194 194 194 194 194n  
Fonte: Cálculo próprio. . Onde, “debtgdp”expressa a Participação da Dívida no PIB; “pbfm” o Resultado Primário do Governo; “fbkf” a Formação Bruta de Capital 

Fixo; “varendp” a variação (em módulo) da taxa de câmbio de fim de período; “varavgp” a variação (em módulo) da taxa de câmbio no conceito taxa média de 

período; “gstaavg” e “gstam”, respectivamente as taxas média e mediana da Participação dos títulos públicos no ativo dos bancos; e “gsnlavg” taxa média do 

indicador comparativo da alocação de ativos do banco entre títulos públicos e empréstimos.  
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Quadro 6- Disponibilidade de Dados por País – Países Desenvolvidos: 1948-2012 

 
País debtgdp gsnlm ambos roaam ambos iiav ambos iim ambos nresidentes ambos nresidentes2 ambos

1 Austrália 65 7 7 8 8 8 8 8 8 13 13 9 9

2 Áustria 65 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

3 Bélgica 65 14 14 14 14 8 8 8 8 0 0 9 9

4 Canadá 65 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 9 9

5 Dinamarca 60 9 9 14 14 9 9 9 9 0 0 9 9

6 Finlândia 65 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 9 9

7 França 65 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 9 9

8 Alemanha 63 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 9 9

9 Grécia 65 9 9 9 9 8 8 8 8 13 13 9 9

10 Irlanda 65 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 9 9

11 Itália 65 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 9 9

12 Japão 65 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 9 9

13 Holanda 65 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 9 9

14 Nova Zelândia 65 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 9 9

15 Noruega 65 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 9 9

16 Portugal 65 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9

17 Espanha 65 9 9 9 9 9 9 9 9 13 13 9 9

18 Suécia 65 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 9 9

19 Reino Unido 65 9 9 9 9 8 8 8 8 13 13 9 9

20 EUA 65 6 6 14 14 6 6 6 6 13 13 9 9

1293 194 194 208 208 187 187 187 187 145 145 180 180n  
Fonte: Cálculo próprio. Onde, “debtgdp”expressa a Participação da Dívida no PIB; “gsnlm” taxa mediana do indicador comparativo da alocação de ativos do 

banco entre títulos públicos e empréstimos; “roaam” taxa mediana de retorno dos ativos do banco; “iiav” e iiam” respectivamente as taxa média e mediana de 

juros cobradas nos empréstimos do banco; “nresidentes” e “nresidentes2” expressam a participação dos investidores não residentes no total da Dívida Bruta do 

Governo Central. A primeira série (nresidentes) foi calculada a partir de dados originalmente enviados pelo autor de ANDRITZKY, J (2012); e “nresidentes2” 

tem como fonte o Fiscal Monitor (2014) do IFS. 
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Quadro 7- Disponibilidade de Dados por País – Economias Emergentes: 1948-2012 

 
País debtgdp dRGDP ambos infl ambos ie ambos rltirc ambos jdd ambos jtres ambos jbondlt ambos

1 Argentina 65 65 65 64 64 64 64 4 4 36 36 0 0 0 0

2 Bolivia 44 65 44 64 44 57 43 0 0 34 34 19 19 0 0

3 Brasil 65 65 65 32 32 40 40 0 0 33 33 18 18 0 0

4 Chile 65 65 65 63 63 38 38 0 0 36 36 0 0 0 0

5 Colombia 65 65 65 64 64 64 64 0 0 27 27 0 0 0 0

6 Costa Rica 56 65 56 62 56 56 56 0 0 63 56 0 0 0 0

7 Equador 65 65 65 61 61 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0

8 El Salvador 56 61 55 64 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Ghana 51 62 51 48 48 50 50 0 0 53 51 34 34 7 7

10 India 65 65 65 63 63 64 64 21 21 0 0 0 0 38 38

11 Indonésia 43 63 43 55 43 40 40 0 0 43 43 0 0 0 0

12 Kenya 43 62 43 53 43 0 0 0 0 42 39 44 43 0 0

13 Malásia 37 65 37 63 37 0 0 0 0 46 37 37 37 20 20

14 México 65 65 65 64 64 64 64 0 0 37 37 34 34 17 17

15 Nigéria 43 62 43 59 43 0 0 0 0 43 43 21 21 0 0

16 Peru 61 65 61 64 60 42 42 0 0 25 25 0 0 0 0

17 Filipinas 65 65 65 63 63 58 58 0 0 37 37 37 37 14 14

18 Singapura 40 62 40 52 40 0 0 0 0 36 33 40 37 14 14

19 África do Sul 65 62 62 55 55 61 61 0 0 65 65 65 65 65 65

20 Sri Lanka 57 65 57 64 57 0 0 0 0 35 29 31 25 10 4

21 Tilândia 65 62 62 59 59 56 56 0 0 36 36 23 23 37 37

22 Turquia 65 65 65 59 59 42 42 0 0 40 40 14 14 0 0

23 Uruguai 43 65 43 64 43 40 40 0 0 37 37 14 14 0 0

24 Venezuela 64 65 64 64 64 55 55 0 0 29 29 0 0 29 29

1353 1536 1346 1423 1280 891 877 25 25 863 833 431 421 251 245n  
Fonte: Cálculo próprio. . Onde, “debtgdp” expressa a Participação da Dívida no PIB; “drgdp” Taxa de Crescimento do PIB Real; ïnfl” taxa de inflação; 

“ie” gastos com juros; “rltirc” taxa de juros real de longo prazo; “jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão 

das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “jtres” Taxa de juros de títulos do Tesouro; e “jbondlt” Taxa de juros de títulos de longo prazo 

do Governo. 
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Quadro 8- Disponibilidade de Dados por País – Economias Emergentes: 1948-2012 

 
País debtgdp pbfm ambos fbkf ambos varendp ambos varavgp ambos gstaavg ambos gstam ambos gsnlavg ambos

1 Argentina 65 65 65 33 33 49 49 38 38 14 14 14 14 14 14

2 Bolivia 44 63 44 63 44 37 32 41 36 2 2 2 2 2 2

3 Brasil 65 50 50 48 48 56 56 60 60 9 9 9 9 9 9

4 Chile 65 39 39 65 65 55 55 61 61 5 5 5 5 5 5

5 Colombia 65 65 65 63 63 52 52 57 57 14 14 14 14 14 14

6 Costa Rica 56 56 56 63 56 37 34 38 37 13 12 13 12 13 12

7 Equador 65 0 0 33 33 0 0 0 0 13 13 13 13 13 13

8 El Salvador 56 0 0 32 29 6 6 10 10 14 11 14 11 14 11

9 Ghana 51 51 51 50 43 35 33 39 36 11 11 11 11 11 11

10 India 65 65 65 63 63 60 60 46 46 14 14 14 14 14 14

11 Indonésia 43 0 0 35 35 38 37 40 38 14 14 14 14 14 14

12 Kenya 43 0 0 49 42 41 40 42 40 14 14 14 14 14 14

13 Malásia 37 0 0 58 37 51 29 38 31 2 2 2 2 2 2

14 México 65 65 65 33 33 34 34 33 33 14 14 14 14 14 14

15 Nigéria 43 0 0 55 35 38 37 40 38 4 4 4 4 4 4

16 Peru 61 0 0 63 59 50 48 51 49 11 11 11 11 11 11

17 Filipinas 65 59 59 65 65 46 46 48 48 9 9 9 9 9 9

18 Singapura 40 0 0 56 40 58 39 42 37 9 9 9 9 9 9

19 África do Sul 65 62 62 33 33 40 40 41 41 9 9 9 9 9 9

20 Sri Lanka 57 0 0 63 57 54 47 46 39 3 3 3 3 3 3

21 Tilândia 65 57 57 63 63 54 54 52 52 14 14 14 14 14 14

22 Turquia 65 43 43 26 26 45 45 47 47 14 14 14 14 14 14

23 Uruguai 43 0 0 58 43 45 40 61 40 14 14 14 14 14 14

24 Venezuela 64 64 64 63 63 24 24 37 37 14 14 14 14 14 14

1353 804 785 1233 1108 1005 937 1008 951 254 250 254 250 254 250n  
Fonte: Cálculo próprio. . Onde, “debtgdp”expressa a Participação da Dívida no PIB; “pbfm” o Resultado Primário do Governo; “fbkf” a Formação Bruta de Capital Fixo; 

“varendp” a variação (em módulo) da taxa de câmbio de fim de período; “varavgp” a variação (em módulo) da taxa de câmbio no conceito taxa média de período; 

“gstaavg” e “gstam”, respectivamente as taxas média e mediana da Participação dos títulos públicos no ativo dos bancos; e “gsnlavg” taxa média do indicador 

comparativo da alocação de ativos do banco entre títulos públicos e empréstimos.  
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Quadro 9- Disponibilidade de Dados por País – Economias Emergentes: 1948-2012 

 
País debtgdp gsnlm ambos roaaaavg ambos roaam ambos iiav ambos iim ambos nresidentes ambos nresidentes2 ambos

1 Argentina 65 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

2 Bolivia 44 2 2 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0

3 Brasil 65 9 9 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

4 Chile 65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 9 9

5 Colombia 65 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 9 9

6 Costa Rica 56 13 12 14 13 14 13 14 13 14 13 0 0 0 0

7 Equador 65 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 0 0 0 0

8 El Salvador 56 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 0 0 0 0

9 Ghana 51 11 11 14 14 14 14 7 7 7 7 0 0 0 0

10 India 65 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

11 Indonésia 43 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 0 0 9 9

12 Kenya 43 14 14 14 14 14 14 9 9 9 9 0 0 0 0

13 Malásia 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 9 9

14 México 65 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 0 0 9 9

15 Nigéria 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0

16 Peru 61 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

17 Filipinas 65 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 0 0 9 9

18 Singapura 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0

19 África do Sul 65 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9

20 Sri Lanka 57 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

21 Tilândia 65 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 9 9

22 Turquia 65 14 14 14 14 14 14 9 9 9 9 0 0 9 9

23 Uruguai 43 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 0 0 9 9

24 Venezuela 64 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 0 0

1353 254 250 277 273 277 273 241 237 213 209 7 7 126 126n  
Fonte: Cálculo próprio. Onde, “debtgdp”expressa a Participação da Dívida no PIB; “gsnlm” taxa mediana do indicador comparativo da alocação de ativos do 

banco entre títulos públicos e empréstimos; “roaam” taxa mediana de retorno dos ativos do banco; “iiav” e iiam” respectivamente as taxa média e mediana de 

juros cobradas nos empréstimos do banco; “nresidentes” e “nresidentes2” expressam a participação dos investidores não residentes no total da Dívida Bruta do 

Governo Central. A primeira série (nresidentes) foi calculada a partir de dados originalmente enviados pelo autor de ANDRITZKY, J (2012); e “nresidentes2” 

tem como fonte o Fiscal Monitor (2014) do IFS. 
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Anexo IV – Replicação Reinhart e Rogoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cálculo próprio 

≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 EUA 1948-2012 n.a 3.33 3.26 2.26 n.a 4.94 2.51 2.31

2 Reino Unido 1948-2012 na 2.34 1.39 2.69 na 2.73 3.19 na

3 Suécia 1948-2012 3.36 1.99 2.51 n.a 5.38 4.70 2.25 n.a

4 Espanha 1948-2012 5.41 3.39 2.04 n.a 10.64 5.08 2.72 n.a

5 Portugal 1948-2012 4.78 2.81 0.26 -0.85 6.90 10.36 1.92 2.61

6 Nova Zelândia 1948-2012 2.78 2.38 3.62 1.98 2.60 7.12 5.40 6.09

7 Holanda 1948-2012 n.a 3.07 3.06 5.98 n.a 4.98 2.16 5.23

8 Noruega 1948-2012 3.90 3.16 2.30 n.a 4.90 4.55 2.33 n.a

9 Japão 1948-2012 8.65 4.23 3.27 0.98 6.78 5.75 1.73 -0.08

10 Itália 1948-2012 6.21 4.88 2.17 1.03 5.16 7.43 10.26 3.30

11 Irlanda 1948-2012 5.34 4.29 3.25 3.11 2.89 6.39 7.03 3.19

12 Grécia 1948-2012 5.55 2.80 1.28 1.52 8.03 17.14 18.58 4.82

13 Alemanha 1948-2012 5.50 1.59 1.31 n.a n.a 2.75 1.47 n.a

14 França 1948-2012 4.05 3.57 1.22 0.01 7.34 3.70 1.74 1.95

15 Finlândia 1948-2012 3.94 2.38 n.a n.a 7.12 1.67 n.a n.a

16 Dinamarca 1948-2012 3.34 1.18 2.60 n.a 6.32 3.59 2.87 n.a

17 Canadá 1948-2012 n.a 3.97 3.50 3.04 n.a 6.68 2.64 1.64

18 Bélgica 1948-2012 n.a 4.31 3.37 1.83 n.a 6.33 2.78 2.77

19 Áustria 1948-2012 5.79 3.99 1.90 n.a 6.10 3.75 2.04 n.a

20 Austrália 1948-2012 3.35 4.53 6.52 n.a 5.79 4.57 n.a n.a

4.80 3.21 2.57 1.96 6.14 5.71 4.09 3.08Média da média

CoberturaPaís

Crescimento Real do PIB Inflação

Dívida/PIB Dívida/PIB

Tabela 31- Média Crescimento e Inflação: Países Desenvolvidos 1948-2012 
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Tabela 32- Mediana Crescimento e Inflação: Países Desenvolvidos 1948-2012 

 

≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 EUA 1948-2012 n.a 3.57 3.40 2.51 n.a 3.89 2.64 2.23

2 Reino Unido 1948-2012 na 2.68 1.97 3.16 na 2.18 3.05 na

3 Suécia 1948-2012 3.69 2.60 3.32 n.a 4.64 2.68 1.36 n.a

4 Espanha 1948-2012 5.73 3.30 2.58 n.a 10.04 4.64 2.38 n.a

5 Portugal 1948-2012 5.11 3.63 0.90 -1.25 3.40 8.94 2.59 2.77

6 Nova Zelândia 1948-2012 3.20 2.19 3.42 1.58 2.50 6.10 4.28 5.59

7 Holanda 1948-2012 n.a 2.76 3.04 6.14 n.a 4.21 2.19 4.50

8 Noruega 1948-2012 3.82 3.30 2.30 n.a 4.11 3.01 2.33 n.a

9 Japão 1948-2012 8.60 4.39 3.35 1.84 5.40 4.91 1.87 -0.08

10 Itália 1948-2012 7.25 5.38 2.69 1.39 4.44 3.16 10.02 2.74

11 Irlanda 1948-2012 5.32 4.46 3.08 3.09 2.43 4.87 4.10 3.11

12 Grécia 1948-2012 5.77 2.94 0.70 3.12 5.00 17.41 19.47 3.54

13 Alemanha 1948-2012 4.75 1.80 1.51 n.a n.a 1.98 1.51 n.a

14 França 1948-2012 4.45 2.64 1.90 0.01 6.06 2.23 1.73 1.95

15 Finlândia 1948-2012 3.35 3.40 n.a n.a 6.54 1.37 n.a n.a

16 Dinamarca 1948-2012 2.76 1.16 2.83 n.a 6.31 2.42 2.19 n.a

17 Canadá 1948-2012 n.a 4.06 3.11 2.56 n.a 6.66 2.37 1.62

18 Bélgica 1948-2012 n.a 4.18 3.75 1.85 n.a 4.17 1.99 2.40

19 Áustria 1948-2012 5.11 2.35 2.17 n.a 4.00 3.33 2.11 n.a

20 Austrália 1948-2012 3.40 4.45 6.52 n.a 4.37 2.97 n.a n.a

4.75 3.30 2.83 2.18 4.54 3.61 2.35 2.74Mediana da mediana

CoberturaPaís Dívida/PIB Dívida/PIB

Crescimento Real do PIB Inflação

 
Fonte: Cálculo próprio 
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Tabela 33- Média Crescimento e Inflação: Economias Emergentes 1948-2012 

 

≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 Argentina 1948-2012 3.186 2.56 5.10 0.18 59,865 195,860 141,240 780,880

2 Bolívia 1948-2012 -9.46 4.68 4.19 0.71 100,890 11,959 7,407 992,987

3 Brasil 1948-2012 6.77 3.11 3.14 NA 1,070,945 555,972 6,607 NA

4 Chile 1948-2012 3.86 6.37 5.36 NA 48,404 20,011 21,182 NA

5 Colômbia 1948-2012 4.28 4.18 NA NA 16,756 5,498 NA NA

6 Costa Rica 1948-2012 6.12 5.07 3.42 2.41 4,100 12,024 21,910 28,088

7 Equador 1948-2012 5.5 4.87 0.71 1.48 4,955 11,559 39,131 48,363

8 El Salvador 1948-2012 4.02 2.60 NA NA 6,378 12,042 NA NA

9 Ghana 1948-2012 1.20 5.05 4.41 3.97 43,842 16,613 23,973 39,183

10 Índia 1948-2012 3.43 4.09 7.01 NA 4,905 7,035 7,328 NA

11 Indonésia 1948-2012 5.29 7.07 -0.08 2.58 9,122 11,726 22,082 12,100

12 Kenya 1948-2012 4.65 4.05 3.05 1.55 9,919 10,971 15,074 37,390

13 Malásia 1948-2012 NA 6.23 7.01 5.13 NA 3,290 3,534 1,190

14 México 1948-2012 6.38 3.36 -0.21 NA 6,506 20,775 110,737 NA

15 Nigéria 1948-2012 5.94 1.40 4.03 3.65 13,705 16,584 9,672 34,432

16 Peru 1948-2012 5.49 2.67 1.95 NA 9,027 417,483 163,400 NA

17 Filipinas 1948-2012 6.09 2.71 4.83 NA 7,077 9,932 5,232 NA

18 Singapura 1948-2012 NA 9.49 8.13 4.10 NA 6,270 2,529 2,286

19 Africa do Sul 1948-2012 2.59 3.34 4.70 NA 12,330 7,612 NaN NA

20 Sri Lanka 1948-2012 3.33 3.72 5.50 4.75 1,113 3,444 10,218 11,338

21 Tailândia 1948-2012 6.576 5.262 NA NA 5,274 2,556 NA NA

22 Turquia 1948-2012 5.757 4.9 2.0833 NA 29,698 33,534 41,550 NA

23 Uruguai 1948-2012 2.886 2.178 3.9689 2.0383 57,502 33,723 32,169 41,065

24 Venezuela 1948-2012 4.36 2.316 2.6412 NA 5,441 27,937 45,140 NA

4,01 4,22 3,86 2,71 69.4 60.6 36.51 169.1MÉDIA DAS MÉDIAS

País Cobertura

Crescimento Real do PIB Inflação

Dívida/PIB Dívida/PIB

 
 Fonte: Cálculo próprio 
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Tabela 34- Mediana Crescimento e Inflação: Economias Emergentes 1948-2012 

 

≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90% ≤ 30% 30 a 60% 60 a 90% ≥ 90%

1 Argentina 1948-2012 4.26 3.22 6.02 1.30 28,910 9,745 71,110 19,650

2 Bolívia 1948-2012 -9.46 4.98 4.40 0.96 100,890 6,275 5,390 26,785

3 Brasil 1948-2012 6.52 3.32 3.20 NA 1,070,945 192,120 6,590 NA

4 Chile 1948-2012 4.65 7.00 6.09 NA 19,865 19,860 19,675 NA

5 Colômbia 1948-2012 4.19 4.00 NA NA 18,460 5,540 NA NA

6 Costa Rica 1948-2012 6.63 5.38 2.92 3.40 2,925 11,220 20,410 16,840

7 Equador 1948-2012 5.3 5.43 3.00 2.92 3,895 11,650 31,230 48,800

8 El Salvador 1948-2012 4.29 2.33 NA NA 4,990 11,355 NA NA

9 Ghana 1948-2012 2.29 4.92 4.50 4.00 26,055 13,865 24,870 32,900

10 Índia 1948-2012 2.64 4.53 7.28 NA 3,960 7,170 6,765 NA

11 Indonésia 1948-2012 6.23 6.10 4.04 2.58 8,720 9,270 11,685 12,100

12 Kenya 1948-2012 5.17 4.31 4.30 1.55 9,280 10,310 17,780 37,390

13 Malásia 1948-2012 NA 6.99 8.33 5.29 NA 3,080 3,795 0.730

14 México 1948-2012 6.20 3.85 1.25 NA 4,920 15,850 114,160 NA

15 Nigéria 1948-2012 6.53 1.50 3.10 2.61 12,210 14,990 7,430 36,920

16 Peru 1948-2012 6.31 4.00 1.95 NA 7,675 38,050 163,400 NA

17 Filipinas 1948-2012 5.51 3.62 4.90 NA 5,705 7,105 4,820 NA

18 Singapura 1948-2012 NA 9.34 8.59 2.63 NA 2,305 2,175 1,325

19 Africa do Sul 1948-2012 4.09 3.53 4.70 NA 11,915 6,460 NA NA

20 Sri Lanka 1948-2012 2.82 3.42 6.12 5.40 0.895 2,225 9,595 11,380

21 Tailândia 1948-2012 7.42 5.27 NA NA 5,040 2,445 NA NA

22 Turquia 1948-2012 5.98 5.3 5.85 NA 17,560 15,740 44,960 NA

23 Uruguai 1948-2012 3.58 3.52 6.6 1.83 60,830 19,400 8,110 37,335

24 Venezuela 1948-2012 4.57 3.2 5.2 NA 3,240 23,560 39,385 NA

4,91 4,16 4,70 2,62 9.0 10.77 14.73 23.22MEDIANA DAS MEDIANAS

País Cobertura

Crescimento Real do PIB Inflação

Dívida/PIB Dívida/PIB

 
Fonte: Cálculo próprio 
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Anexo V- Replicação de Herndon, Ash e Pollin 

 

Figura 6- Crescimento Médio nos Países Desenvolvidos, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP: 1948-2012 
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Fonte: Cálculo próprio 
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Figura 7- Crescimento Médio nos Países Desenvolvidos, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP: a partir do ano 2000 
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Fonte: Cálculo próprio 
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Figura 8- Crescimento Médio nos Países Desenvolvidos, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP com categoria expandida: 1948-2012 
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Fonte: Cálculo próprio 
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Figura 9- Distribuição das Taxas Reais de Crescimento do PIB, por Categoria de 

Endividamento, nos Países Desenvolvidos: 1948-2012 
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                           Fonte: Cálculo próprio 
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Figura 10- Crescimento Médio nas Economias Emergentes, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP: 1948-2012 

4.8
4

4.8

2.8

4.8
4

4.8

2.8

-10

0

10

20

30

0-30% 30-60% 60-90% Above 90%

Dívida Pública/PIB

T
a

x
a

 R
e

a
l 
d

e
 C

re
s
c
im

e
n

to
 d

o
 P

IB

 
                           Fonte: Cálculo próprio 
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Figura 11- Crescimento Médio nas Economias Emergentes, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP: a partir do ano 2000 
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Figura 12- Crescimento Médio nas Economias Emergentes, por Categoria de 

Endividamento - Metodologia HAP com categoria expandida: 1948-2012 
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Figura 13- Distribuição das Taxas Reais de Crescimento do PIB,  

por Categoria de Endividamento, nas Economias Emergentes: 1948-2012 
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Figura 14- Dívida Pública, Crescimento e Inflação - Metodologia HAP: Países 

Desenvolvidos, 1948-2012 

 

 
        Fonte: Cálculo próprio 

 

 

 

Figura 15- Dívida Pública, Crescimento e Inflação - Metodologia HAP: Economias 

Emergentes, 1948-2012 

 

 
 

Fonte: Cálculo próprio 
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Anexo VI- Indicador Preferência pela Liquidez (PL) dos bancos, 
 por país 

 

Quadro 10- - PL nos Países Desenvolvidos:  

Outliers e Disponibilidade de dados, por banco, por país 

 

Austrália 25

Austria 6 Kommunalkredit Austria AG 25

Bélgica 25

Canadá 25

Dinamarca 25

Finlândia 23

França 25

Alemanha 19 CACEIS Bank Deutschland Gmnh 25

Grécia 9

Irlanda 15

Itália 25

Japão 25

Holanda 25

Noruega 17

Portugal 25

Espanha 20 Open bank AS 25

Suécia 25

Reino Unido 25

USA 25

Deustche Bank New Zealand Group 

(Combined) e Deustche Bank AG
Nova Zelândia 10 e 12 16

Número de bancos com dados disponíveis 

(dentre os 25 maiores em cada país)
BancoPosição do outlierPaís

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Bankscope. 

 

 

Quadro 11- PL nas Economias Emergentes: 

Outliers e Disponibilidade de dados, por banco, por país 

 

Argentina 25

Bolívia 10 Banco do Brasil SA 12

Brasil 9 e 15 Banco BTG Pactual SA e Banco JP Morgan SA 25

Colômbia 20

Chile 25

Costa Rica 18

Equador 17 Banco del Progreso SA 19

El Salvador 13 Citibank NA 14

Ghana 18

Índia 25

Indonésia 25

Kênia 25

Malásia 21 e 22 CIMB Bank (L) Limited e JP Morgan Chase Bank Berhad 25

México 17, 18 e 22
Banco JP Morgan SA, Banco Credit Suisse (Mexico) SA e Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC-BANSEFI 
25

Nigéria 20

Peru 19

Filipinas 25

Singapura 20

África do Sul 16

Sri Lanka 16

Tailândia 23

Turquia 25

Uruguai

12, 17, 19 e 24

Deutsche Bank SA - Banco Alemao (Uruguay) IFE, Banco Patagonia 

(Uruguay) SAIFE, Banco Rural (Uruguay) SA e Banco Itaú BBA S.A.
24

Venezuela 25

BancoPaís Posição do outlier

Número de bancos com dados 

disponíveis (dentre os 25 

maiores em cada país)

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Bankscope. 
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Anexo VII – Testes de Raíz Unitária em Painel 

 

Tabela 35- Testes de Estacionariedade em Painel: Testes de Fisher, Maddala e Wu (1999) 

infl p-valor infl p-valor infl p-valor infl p-valor

0 151.526 0,000* 112.037 0,000* 301.956 0,000* 241.153 0,000*

1 161.744 0,000* 113.644 0,000* 302.600 0,000* 246.251 0,000*

2 151.737 0,000* 101.386 0,000* 141.376 0,000* 99.975 0,000*

3 80.779 0,000* 64.203 0.009* 119.798 0,000* 81.640 0,000*

Lags exchend p-valor exchend p-valor exchend p-valor exchend p-valor

0 43.745 0.315 76.396 0,000* 14.762 1.000 46.066 0.470

1 46.535 0.221 67.539 0.004* 9.453 1.000 16.848 1.000

2 37.238 0.595 53.423 0.076 9.976 1.000 18.077 1.000

3 32.643 0.789 44.874 0.275 15.245 1.000 26.323 0.991

Lags infl p-valor infl p-valor infl p-valor infl p-valor

0 -13.705 0,000* -13.12 0,000* -10.999 0,000* -9.152 0,000*

1 -14.079 0,000* -13.523 0,000* -9.845 0,000* -8.028 0,000*

2 -10.951 0,000* -11.156 0,000* -5.923 0,000* -3.773 0,000*

3 -8.536 0,000* -8.973 0,000* -7.136 0,000* -5.433 0,000*

Lags exchend p-valor exchend p-valor exchend p-valor exchend p-valor

0 1.077 0.859 -3.556 0,000* 2.137 0.984 2.456 0.993

1 0.711 0.761 -3.855 0,000* 3.351 1.000 4.971 1.000

2 2.585 0.995 -1.201 0.115 3.886 1.000 5.529 1.000

3 2.844 0.998 -1.115 0.132 4.698 1.000 6.975 1.000

Teste de Pesaran (2007)

Lags

Desenvolvidos Emergentes
sem tendência com tendência sem tendência com tendência

 
Para Maddala e Wu (1999) apresenta-se a estatística Chi-quadrada associada ao Teste de 

Fisher e o p-valor. Para Pesaran (2007) reporta-se a estatística Zt-bar e o p-valor 

correspondente. A hipótese nula para ambos os testes é de que as séries são não-estacionárias. 

Os elementos determinísticos e os lags referem-se às regressões Dickey Fuller. Utilizou-se a 

rotina "multipurt" de Markus Eberhardt que engloba as rotinas "xtfisher" e "pescadf" escritas, 

respectivamente, por Scott Merryman e Piotr Lewandowski. Onde “infl” denota taxa de 

inflação, “exchend” Taxa de câmbio de final de período e * indica resultados a 5% de 

significância. 
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Anexo VIII – Estimações para os Conjuntos de Países 

 

Tabela 36- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto Estimado da Dívida no Crescimento do PIB (com 

inflação como variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

ddebt -0.2035 -13.89 0,000* -0.2117 -13.63 0,000* -0.1927 -12.19 0,000*

infl -0.0597 -4.19 0,000* -0.0696 -4.15 0,000* -0.0812 -4.77 0,000*

tend -0.0552 -15.34 0,000* -0.0553 -11.99 0,000* -0.0575 -11.55 0,000*

constante 5.5123 33.13 0,000* 5.5828 26.70 0,000* 5.6475 25.22 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

ddebt -0.1304 -11.58 0,000* -0.1055 -9.77 0,000* -0.1174 -11.12 0,000*

infl -0.0009 -3.70 0,000* -0.0003 -1.45 0.147 -0.0008 -3.66 0,000*

tend -0.0181 -3.35 0,001* -0.0175 -2.55 0.011 -0.0106 -1.38 0.168

constante 4.9832 22.47 0,000* 4.9135 17.35 0,000* 4.6216 14.46 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

Painel Variável
FGLS (2) FGLS (3) FGLS (4)

D
e

se
n

vo
lv

id
o

s

582.81 420.85

0.000

367.49

0.000 0.000 0.000

Em
e

rg
e

n
te

s

166.16 109.97 148.05

0.000 0.000  
As estimações têm inflação como variável de controle. FGLS(2) com tendência e erros robustos a heterocedasticidade entre os painéis. FGLS(3) com 

tendência e erros robustos a heterocedasticidade e auto-correlação (AR 1). FGLS(4) com tendência e erros robustos a  auto-correlação específica por painel 

(PSAR1). As estimações para países desenvolvidos têm 1180 observações e para emergentes, 1261. Onde “ddebt” denota variação da Participação da Dívida 

no PIB; “infl” inflação, “tend” tendência e * indica resultados a 5% de significância. 
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Tabela 37- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto da Dívida no Crescimento do PIB (com juros como 

variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

ddebt -0.1774 -11.40 0,000* -0.1874 -6.09 0,000* -0.156 -4.50 0,000* -0.1743 -9.71 0,000*

jdd -0.0431 -1.72 0.085 -0.0905 -2.42 0.018* -0.0576 -1.86 0.067* -0.0495 -1.55 0.122

tend -0.0408 -6.32 0,000* -0.0492 -4.90 0,000* -0.046 -4.15 0,000* -0.045 -5.28 0,000*

constante 4.7664 14.43 0,000* 5.5933 10.53 0,000* 5.2587 9.36 0,000* 5.0275 15.53 0,000*

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

ddebt -0.1074 -9.27 0,000* -0.1289 -5.73 0,000* -0.1270 -5.46 0,000* -0.1136 -8.03 0,000*

jdd -0.00053 -2.87 0.004* -0.0003 -2.07 0.042* -0.0005 -2.76 0.008* -0.0005 -2.68 0.007*

tend -0.0169 -1.41 0.158 -0.0094 -0.43 0.668* -0.0090 -0.43 0.6710 -0.0106 -0.41 0.685

constante 4.8628 8.59 0,000* 4.5436 4.70 0,000* 4.5365 4.92 0,000* 4.4915 3.85 0,000*

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

81.26

0.000

Painel Variável

98.28

0.000

19.79

0.000

19.04

0.000

185.16D
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144.95

0.000

0.000

Em
er

ge
n

te
s

FGLS (1) Driscoll-Kraay  (1) - EF Driscoll-Kraay (2) - Pooled Prais-Winsten (1)

11.5

0.000

21.71

0.000  
As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(1) com tendência e erros robustos à heterocedasticidade entre os painéis e auto-correlação 

específica por painel (PSAR1). Driscoll-Kraay (1 e 2) para desenvolvidos e emergentes inclui tendência determinística. Para emergentes as estimações Driscoll-

Kraay (1 e 2) sem tendência afetam muito marginalmente o resultado do coeficiente de ddebt e para fins de comparações entre os painéis não foram apresentados 

aqui. As estimações para países desenvolvidos têm 816 observações e para emergentes, 822. Onde “ddebt” denota variação da Participação da Dívida no PIB; “jdd” 

série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “tend” tendência e * indica 

resultados a 5% de significância. 
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Tabela 38- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto da Dívida no Crescimento do PIB (com juros como 

variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

ddebt -0.1711 -10.74 0,000* -0.1706 -10.49 0,000* -0.1739 -10.42 0,000*

jdd -0.0365 -1.99 0.047* -0.0493 -1.97 0.049* -0.0475 -1.81 0.070

tend -0.0394 -8.43 0,000* -0.0392 -5.78 0,000* -0.0451 -6.50 0,000*

constante 4.7257 19.71 0,000* 4.7949 14.03 0,000* 5.0197 14.34 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

ddebt -0.1284 -10.51 0,000* -0.0990 -8.54 0,000* -0.1132 -9.83 0,000*

jdd -0.0005 -2.73 0.006* -0.0003 -1.5 0.134 -0.0005 -2.88 0.004*

tend -0.0155 -1.82 0.069 -0.0143 -1.32 0.187 -0.0103 -0.73 0.465

constante 4.8066 12.05 0,000* 4.7583 9.41 0,000* 4.4689 6.67 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

Em
er

ge
n

te
s

123.84 80.52 112.02

0.000

D
e

se
n

vo
lv

id
o

s

225.41 165.30 167.15

0.000

Painel Variável
FGLS (2) FGLS (3) FGLS (4)

0.000 0.000

0.0000.000
 

As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(2) com tendência e erros robustos a heterocedasticidade entre os painéis. FGLS(3) com tendência 

e erros robustos a heterocedasticidade e auto-correlação (AR 1). FGLS(4) com tendência e erros robustos a  auto-correlação específica por painel (PSAR1). As 

estimações para países desenvolvidos têm 816 observações e para emergentes, 822. Onde “ddebt” denota variação da Participação da Dívida no PIB; “jdd” série de taxa de 

juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “tend” tendência e * indica resultados a 5% 

de significância. 
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Tabela 39- Erros-adrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto do Crescimento do PIB na Dívida (com juros como 

variável de controle) 

 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. t p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

drgdp -0.6161 -10.84 0,000* -0.7896 -5.57 0,000* -0.6515 -4.13 0,000* -0.6225 -8.41 0,000*

jdd 0.1505 3.81 0,000* 0.2195 2.600 0.011* 0.1385 2.25 0.028* 0.1427 2.77 0.006*

tend na na na na na na na na na -0.0075 -0.27 0.785

constante 1.8083 4.49 0,000* 1.8551 2.070 0.043* 1.9029 2.22 0.03* 2.1614 1.70 0.089

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

drgdp -0.9293 -10.49 0,000* -1.0215 -5.76 0,000* -0.9256 -5.15 0,000* -0.9352 -8.37 0,000*

jdd 0.0009 1.89 0.058 0.0013 1.78 0.080 0.0012 1.65 0.105 0.0009 0.84 0.401

tend na na na na na na na na na -0.0799 -1.99 0.047*

constante 3.6625 6.72 0,000* 4.2201 4.1 0,000* 3.8415 3.58 0.001* 7.3701 3.70 0,000*

Wald chi2 F F Wald chi2

Prob>chi2 Prob > F Prob > F Prob>chi2

Prais-Winsten (2)
Painel Variável

FGLS (5) Driscoll-Kraay  (3) - EF

0.000 0.000 0.000

Em
e

rg
e

n
te

s

121.06 24.66 17.5

0,000* 0,000* 0,000*

0.000

72.66

0,000*

D
e

se
n

vo
lv

id
o

s

143.06 79.30

Driscoll-Kraay (4) - Pooled

29.31 16.47

 
As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(5) sem tendência e com erros robustos à auto-correlação específica por painel (PSAR1). Driscoll-

Kraay (3 e 4) não inclui tendência determinística tanto para desenvolvidos como para emergentes. As estimações para países desenvolvidos têm 816 observações e 

para emergentes, 822. Onde “drgdp” denota variação do PIB Real; “jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de 

taxas de juros de desconto e de depósito; “tend” tendência e * indica resultados a 5% de significância. 
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Tabela 40- Erros-padrão Robustos à Correlação e Heterocedasticidade: Impacto do Resultado Primário no Crescimento do PIB (com 

juros como variável de controle) 

Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│ Coef. Estat. z p>│z│

pbfm 0.0934 5.08 0,000* 0.1275 5.14 0,000* 0.1104 4.16 0,000*

jdd -0.0536 -2.8 0.005* -0.0627 -2.39 0.017* -0.0754 -2.67 0.008

tend -0.0482 -10.24 0,000* -0.0496 -7.14 0,000* -0.0528 -7.41 0,000*

constante 4.9143 20.51 0,000* 5.0171 14.43 0,000* 5.1704 14.46 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

lagpbfm 0.0052 0.28 0.778* -0.044 -1.770 0.076 -0.058 -2.230 0.026*

jdd -0.0665 -3.46 0.001* -0.086 -3.280 0.001* -0.084 -2.980 0.003*

tend -0.0471 -9.87 0,000* -0.047 -6.630 0,000* -0.050 -7.030 0,000*

constante 5.0611 21.12 0,000* 5.230 14.970 0,000* 5.339 15.290 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

pbfm 0.1866 3.75 0,000* 0.1910 3.51 0,000* 0.1272 2.14 0.032*

jdd -0.0006 -2.87 0.004* -0.0005 -2.17 0.03* -0.0005 -2.99 0.003*

tend -0.0271 -2.58 0.01* -0.0254 -1.83 0.068 -0.0113 -0.62 0.538

constante 4.7973 10.10 0,000* 4.736 7.49 0,000* 4.1994 4.87 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2

lagpbfm 0.1562 3.21 0.001* 0.1181 2.17 0.03* 0.1196 1.95 0.051

jdd -0.0005 -2.64 0.008* -0.0004 -1.89 0.058 -0.0005 -2.85 0.004*

tend -0.0262 -2.44 0.015* -0.0230 -1.63 0.104 -0.0127 -0.68 0.496

constante 4.7604 9.82 0,000* 4.6010 7.24 0,000* 4.2519 4.89 0,000*

Wald chi2

Prob>chi2 0,000* 0.0218* 0.063

FGLS (4)

0.000 0.000

0.0050.001

D
e
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n
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o

s 
- 
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çã
o

 1
 p
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d
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à 
fr

en
te

103.39

0.000

54.730

0.000

62.770

0.000
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n
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- 
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te

19.24 9.65 12.33

Em
er

ge
n

te
s 

- 
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o

 

co
n
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m

p
o

râ
n

ea

23.00 16.97 13.00

0.000

D
e

se
n

vo
lv

id
o

s 
- 

re
la

çã
o

 

co
n

te
m

p
o

râ
n

ea

127.61 77.05 71.06

0.000

Painel Variável
FGLS (2) FGLS (3)

 
As estimações têm taxa de juros como variável de controle. FGLS(2) com tendência e erros robustos a 

heterocedasticidade entre os painéis. FGLS(3) com tendência e erros robustos a heterocedasticidade e auto-correlação 

(AR 1). FGLS(4) com tendência e erros robustos a  auto-correlação específica por painel (PSAR1).  As estimações 

para (20) países desenvolvidos têm 819 observações e para (13) emergentes, 511 observações. Onde “pbfm” denota 

Resultado Primário do Governo; “jdd” série de taxa de juros obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão 

das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “tend” tendência e * indica resultados a 5% de significância. 
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Anexo IX – SUR 

 

 

Tabela 41- SUR do Impacto da Dívida no Crescimento: Países Desenvolvidos 

 

α z p>│z│ β z p>│z│ π z p>│z│  ϕ z p>│z│ C z p>│z│

1 1.Australia 0.142 5.660 0.000* -0.094 -2.150 0.031* 0.051 1.050 0.293 1.932 3.140 0.002* -1.504 1.167 -1.290

2 2.Austria -0.117 -2.740 0.006* -0.822 -1.900 0.057 -0.441 -3.770 0.000* -0.041 -0.840 0.398 13.616 3.550 0.000*

3 5.Dinamarca -0.052 -5.440 0.000* 0.211 2.250 0.024* -0.406 -5.380 0.000* 0.464 2.980 0.003* 2.022 1.830 0.068

4 6.Finlândia 0.216 10.180 0.000* -0.009 -0.070 0.945 1.073 12.660 0.000* -0.101 -0.650 0.519 -7.948 -7.720 0.000*

5 7.França -0.072 -7.130 0.000* -0.725 -6.750 0.000* -0.010 -0.180 0.855 0.142 1.600 0.110 8.029 10.740 0.000*

6 10.Irlanda 0.056 3.540 0.000* -0.850 -5.830 0.000* 0.294 3.180 0.001* 0.077 0.060 0.951 3.199 2.490 0.013*

7 12.Japão -0.023 -2.660 0.008* -0.668 -2.540 0.011* -0.321 -5.370 0.000* 0.038 8.310 0.000* 0.864 0.500 0.616

8 13.Holanda 0.019 0.970 0.331 -0.361 -1.930 0.053 -0.552 -4.740 0.000* 0.887 2.800 0.005* 2.333 1.570 0.117

9 15.Noruega -0.068 -5.010 0.000* -0.239 -4.740 0.000* 0.024 0.710 0.477 -0.367 -3.280 0.001* 9.366 8.600 0.000*

10 16.Portugal -0.081 -2.150 0.032* -0.091 -2.160 0.031* -0.066 -1.440 0.150 0.004 0.770 0.443 8.689 4.870 0.000*

11 18.Suécia -0.034 -2.500 0.012* -0.212 -3.150 0.002* -0.106 -1.970 0.049* 0.134 0.880 0.378 4.891 6.000 0.000*

12 19.UK -0.053 -3.110 0.002* -0.105 -1.250 0.213 -0.154 -1.400 0.162 3.552 1.980 0.047* 3.462 2.330 0.020*

País
constantelagdebtgdp lagjdd infl lagexchend

 
Estimação SUR para a seguinte equação: drgdp = α Lagdebtgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ Lagexchend)  + Ϲ Onde “drgdp” denota variação do PIB Real; 

“Lagdebtgdp” Participação da Dívida no PIB no momento t-1; “Lagjdd” de taxa de juros no momento t-1 obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da 

fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “infl” taxa de inflação; “Lagexchend” taxa de câmbio de final de período no momento t-1; “C” 

constante e * indica resultados a 5% de significância. Dados não suficientes para Bélgica, Canadá, Alemanha, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Espanha e EUA.  
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Tabela 42– SUR do Impacto da Dívida no Crescimento: Economias Emergentes 

 

α z p>│z│ β z p>│z│ π z p>│z│  ϕ z p>│z│ C z p>│z│

1 1.Argentina 0.049 2.780 0.005* 0.000 1.230 0.217 -0.004 -4.300 0.000* 0.764 1.480 0.138 0.025 0.020 0.983

2 2.Bolívia -0.033 -2.430 0.015* 0.027 0.730 0.468 0.000 -0.680 0.495 0.502 4.160 0.000* 3.309 2.770 0.006*

3 3.Brasil 0.079 2.220 0.026* 0.000 0.190 0.853 -0.001 -1.970 0.048* -0.425 -0.750 0.451 -0.330 -0.200 0.839

4 4.Chile -0.014 -0.690 0.488* -0.079 -2.050 0.040* 0.428 5.340 0.000* 0.019 5.46 0.000* -5.209 -2.48 0.013*

5 5.Colômbia 0.058 1.140 0.254 -0.376 -8.580 0.000* 0.319 5.470 0.000* -0.001 -2.000 0.046* 7.334 3.790 0.000*

6 6.Costa Rica -0.002 -0.290 0.771 -0.075 -1.410 0.158 -0.129 -6.140 0.000* -0.001 -0.680 0.496 7.919 17.350 0.000*

7 9.Ghana -0.004 -0.400 0.689 0.113 2.970 0.003* -0.015 -1.990 0.046* 6.627 8.850 0.000* 0.669 1.240 0.213

8 13.Malásia -0.008 -0.480 0.629 -0.533 -3.710 0.000* 0.379 2.330 0.020* -2.700 -3.890 0.000* 16.360 5.090 0.000*

9 14.México 0.279 5.210 0.000* -0.143 -3.330 0.001* -0.069 -3.750 0.000* -0.606 -5.540 0.000* -0.988 -0.580 0.564

10 15.Nigéria 0.013 0.730 0.467 -0.289 -1.640 0.101 0.028 0.880 0.377 0.037 3.050 0.002* 4.309 4.150 0.000*

11 16.Peru -0.075 -1.170 0.244 0.002 1.640 0.101 -0.001 -2.950 0.003* 2.587 3.790 0.000* 0.978 0.290 0.775

12 17.Filipinas 0.011 1.200 0.231 -0.427 -13.600 0.000* -0.255 -24.530 0.000* -0.104 -7.680 0.000* 12.972 22.200 0.000*

13 18.Singapura -0.004 -0.120 0.907 0.419 1.980 0.048* -0.202 -1.310 0.191 1.678 1.190 0.234 4.185 0.930 0.352

14 19.África do Sul -0.042 -1.830 0.068 -0.348 -8.140 0.000* -0.089 -2.100 0.036* 0.032 0.490 0.624 8.605 7.220 0.000*

15 20.Sri Lanka 0.011 1.120 0.261 -0.053 -1.280 0.200* -0.059 -2.470 0.013* -0.003 -0.410 0.685 6.181 5.450 0.000*

16 21.Tailândia 0.084 3.160 0.020* -0.052 -0.480 0.634 -0.085 -1.090 0.275 -0.358 -8.130 0.000* 14.951 7.000 0.000*

17 22.Turquia 0.148 2.900 0.004* 0.053 2.270 0.023* -0.114 -5.630 0.000* -4.418 -3.560 0.000* 4.163 2.710 0.007*

18 23.Uruguai -0.001 -0.050 0.959 -0.044 -1.800 0.048* 0.144 4.570 0.000* 0.454 4.690 0.000* -4.031 -2.740 0.006*

19 24.Venezuela 0.161 3.850 0.000* -0.099 -1.840 0.065 -0.121 -4.450 0.000* 2.036 3.140 0.002* -0.652 -0.280 0.776

constante
País

lagdebtgdp lagjdd infl lagexchend

 
Estimação SUR para a seguinte equação: drgdp = α Lagdebtgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ lagexchend)  + Ϲ. Onde “drgdp” denota variação do PIB Real; 

“Lagdebtgdp” Participação da Dívida no PIB no momento t-1; “Lagjdd” de taxa de juros no momento t-1 obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a 

partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “infl” taxa de inflação; “Lagexchend” taxa de câmbio de final de período no 

momento t-1; “C” constante e * indica resultados a 5% de significância. Dados não disponíveis para Equador, El Salvador e Índia. Dados não suficientes 

para Indonésia e Kenya. 
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Tabela 43– SUR do Impacto do Crescimento na Dívida: Países Desenvolvidos 

 

α z p>│z│ β z p>│z│ π z p>│z│  ϕ z p>│z│ C z p>│z│

1 1.Australia 0.437 1.530 0.127 0.003 0.020 0.986 -0.349 -1.820 0.069 -4.037 -1.940 0.053 26.126 8.440 0.000*

2 2.Austria -0.226 -0.520 0.604 -6.459 -6.780 0.000* -1.681 -3.000 0.003* -0.128 -0.670 0.505 82.780 27.310 0.000*

3 3.Bélgica -0.163 -0.590 0.557 3.812 7.910 0.000* -0.856 -3.480 0.000* -0.532 -9.270 0.000* 90.603 29.390 0.000*

4 4.Canadá -1.253 -4.030 0.000* -1.887 -5.830 0.000* -1.420 -3.570 0.000* 20.282 4.340 0.000* 63.582 10.910 0.000*

5 5.Dinamarca -1.895 -3.840 0.000* -0.015 -0.020 0.982 -0.681 -1.230 0.219 2.390 2.070 0.038* 25.141 3.340 0.001*

6 6.Finlândia -0.571 -1.370 0.171 -3.214 -3.860 0.000* -1.909 -2.980 0.003* 1.180 1.280 0.201 53.084 14.880 0.000*

7 7.França -2.598 -5.060 0.000* -0.581 -0.410 0.679 -1.043 -1.800 0.072 -6.279 -9.670 0.000* 79.677 23.730 0.000*

8 9.Grécia -3.444 -4.010 0.000* -0.821 -1.110 0.268 -1.219 -2.820 0.005* 0.108 3.350 0.001* 77.624 9.120 0.000*

9 10.Irlanda -0.224 -0.410 0.681 5.440 7.900 0.000* -2.044 -4.820 0.000* -8.630 -1.170 0.241 52.498 9.140 0.000*

10 11.Itália -2.893 -3.820 0.000* -2.478 -4.920 0.000* -1.263 -3.150 0.002* 0.005 2.900 0.004* 118.492 44.290 0.000*

11 12.Japão -2.620 -1.980 0.047* -10.794 -2.670 0.008* -2.198 -1.840 0.066 -0.365 -4.920 0.000* 203.990 19.530 0.000*

12 13.Holanda -1.198 -2.890 0.004* -1.520 -1.500 0.134 -2.216 -3.880 0.000* 0.409 0.270 0.784 71.030 20.950 0.000*

13 15.Noruega -1.113 -2.300 0.021* 0.414 1.100 0.270 -0.128 -0.520 0.604 -3.611 -4.760 0.000* 61.536 10.760 0.000*

14 17.Espanha -0.480 -1.410 0.159 -0.843 -2.810 0.005* -3.572 -15.850 0.000* 0.030 2.130 0.033* 68.359 27.650 0.000*

15 18.Suécia -1.400 -2.390 0.017* -0.531 -1.140 0.256 0.124 0.340 0.733 3.164 4.240 0.000* 23.660 3.980 0.000*

País
lagdrgdp lagjdd infl lagexchend constante

 
Estimação SUR para a seguinte equação: debtgdp =  +  α Lagdrgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ Lagexchend)  + Ϲ. Onde “debtgdp” denota Participação da Dívida no 

PIB; “Lagdrgdp” Taxa de Crescimento do PIB Real no momento t-1; “Lagjdd” de taxa de juros no momento t-1 obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir 

da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “infl” taxa de inflação; “Lagexchend” taxa de câmbio de final de período no momento t-1; “C” 

constante e * indica resultados a 5% de significância. Dados não suficientes para Alemanha, Nova Zelândia, Portugal, UK e EUA. 
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Tabela 44– SUR do Impacto do Crescimento na Dívida: Economias Emergentes 

 

α z p>│z│ β z p>│z│ π z p>│z│  ϕ z p>│z│ C z p>│z│

1 Argentina -1.650 -2.950 0.003* -0.003 -2.000 0.046* 0.019 3.270 0.001* 11.483 3.980 0.000* 37.815 6.490 0.000*

2 Bolívia -4.288 -8.350 0.000* 0.694 5.800 0.000* 0.001 1.330 0.184 -6.340 -8.110 0.000* 112.221 24.090 0.000*

3 Brasil 0.030 -0.190 0.850 0.000 -0.230 0.820 0.000 0.310 0.753 10.614 11.700 0.000* 36.202 22.980 0.000*

4 Chile -0.585 -1.500 0.134 -0.438 -2.410 0.016* 1.278 3.280 0.001* -0.032 -1.770 0.078 30.440 2.920 0.003*

6 Costa Rica 0.392 0.690 0.489 2.930 7.860 0.000* 0.842 5.140 0.000* -0.016 -1.250 0.212 2.670 0.480 0.630

9 Ghana 0.877 1.610 0.108 1.581 6.760 0.000* 0.028 0.330 0.739 7.056 1.280 0.200 13.750 2.870 0.004*

11 Indonésia -0.682 -3.720 0.000* 1.636 10.680 0.000* 0.331 4.830 0.000* -0.003 -0.800 0.422 17.941 4.650 0.000*

13 Malásia -0.433 -1.410 0.159 0.158 0.260 0.792 -2.276 -3.600 0.000* -16.596 -6.450 0.000* 109.472 10.810 0.000*

14 México -0.039 -0.190 0.847 0.228 3.670 0.000* 0.186 4.470 0.000* 0.760 3.850 0.000* 31.321 13.520 0.000*

15 Nigéria -0.756 -2.290 0.022* 7.333 13.890 0.000* 0.162 1.140 0.253 -0.393 -7.030 0.000* -0.270 -0.050 0.961

17 Filipinas -0.191 -0.500 0.614 0.947 2.700 0.001* -0.296 -2.470 0.014* 0.425 4.630 0.000* 28.982 4.640 0.000*

18 Singapura -1.404 -6.850 0.000* -3.398 -7.780 0.000* 0.979 2.440 0.015* -14.380 -4.260 0.000* 124.050 21.350 0.000*

19 África do Sul -0.540 -2.490 0.013* 0.413 2.580 0.010* -1.140 -8.950 0.000* -0.972 -4.300 0.000* 49.705 29.690 0.000*

20 Sri Lanka -0.914 -2.080 0.038* 0.436 1.520 0.130 0.326 2.140 0.032* 0.155 3.660 0.000* 74.304 11.550 0.000*

21 Tailândia -0.322 -1.400 0.161 -1.238 -4.120 0.000* -0.169 -0.640 0.524 0.340 1.880 0.060 29.204 3.600 0.000*

22 Turquia -0.114 -0.630 0.531 0.204 4.390 0.000* 0.043 0.940 0.348 11.925 6.080 0.000* 21.840 8.320 0.000*

23 Uruguai -0.701 -2.610 0.009* 0.234 2.670 0.008* 0.134 1.110 0.266 2.110 7.990 0.000* 12.348 2.470 0.014*

24 Venezuela 0.134 1.180 0.238 0.525 6.040 0.000* 0.215 5.770 0.000* -3.016 -2.760 0.006* 29.308 10.390 0.000*

País
lagdrgdp lagjdd infl lagexchend constante

 
Estimação SUR para a seguinte equação: debtgdp =  +  α Lagdrgdp (+β Lag jdd  + π infl +  ϕ Lagexchend)  + Ϲ. Dados não disponíveis para Equador, El Salvador e Índia. 

Dados não suficientes para Colômbia, Kenia e Peru. Onde “debtgdp” denota Participação da Dívida no PIB; “Lagdrgdp” Taxa de Crescimento do PIB Real no momento t-

1; “Lagjdd” de taxa de juros no momento t-1 obtida, conforme Moreira e Rocha (2009), a partir da fusão das séries de taxas de juros de desconto e de depósito; “infl” taxa 

de inflação; “Lagexchend” taxa de câmbio de final de período no momento t-1; “C” constante e * indica resultados a 5% de significância. 
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Anexo X – Teste de Kónya 

 

 

Tabela 45- Teste de Kónya para Países Desenvolvidos 

 

(A) lagdrgdp1 -0.086 -1.040 0.301

(A) lagdebt1 0.066 4.950 0.000*

(B) lagdrgdp1 -0.011 -0.110 0.911

(B) lagdebt1 0.867 52.680 0.000

(A) lagdrgdp2 0.422 9.870 0.000

(A) lagdebt2 -0.024 -2.620 0.009*

(B) lagdrgdp2 -0.345 -9.020 0.000*

(B) lagdebt2 0.977 114.980 0.000

(A) lagdrgdp3 0.019 0.360 0.722

(A) lagdebt3 -0.021 -4.680 0.000*

(B) lagdrgdp3 -0.379 -3.580 0.000*

(B) lagdebt3 0.960 96.240 0.000

(A) lagdrgdp4 0.241 3.800 0.000

(A) lagdebt4 0.003 0.310 0.757

(B) lagdrgdp4 -0.732 -7.100 0.000*

(B) lagdebt4 0.926 55.44 0

(A) lagdrgdp5 -0.002 -0.040 0.967

(A) lagdebt5 -0.003 -0.440 -0.662

(B) lagdrgdp5 -0.498 -5.300 0.000*

(B) lagdebt5 0.946 69.040 0.000

(A) lagdrgdp6 0.341 5.880 0.000

(A) lagdebt6 -0.001 -0.120 0.902

(B) lagdrgdp6 -0.725 -10.650 0.000*

(B) lagdebt6 0.944 64.54 0.000

(A) lagdrgdp7 0.450 9.770 0.000

(A) lagdebt7 -0.018 -2.790 0.005*

(B) lagdrgdp7 -0.365 -4.790 0.000*

(B) lagdebt7 1.009 93.310 0.000

(A) lagdrgdp8 0.339 6.630 0.000

(A) lagdebt8 -0.005 -0.510 0.611

(B) lagdrgdp8 -0.242 -4.220 0.000*

(B) lagdebt8 0.975 81.16 0.000

(A) lagdrgdp9 0.162 2.370 0.018

(A) lagdebt9 -0.038 -5.050 0.000*

(B) lagdrgdp9 -0.279 -2.050 0.040*

(B) lagdebt9 0.992 68.670 0.000

(A) lagdrgdp10 0.548 8.620 0.000

(A) lagdebt10 0.032 3.750 0.000*

(B) lagdrgdp10 -0.288 -1.850 0.064

(B) lagdebt10 0.722 33.45 0.000

uni-direcional

uni-direcional

uni-direcional

uni-direcional

bi-direcional

uni-direcional

bi-direcional

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

Causalidade

uni-direcional

bi-direcional

bi-direcional

(-)

(-)

(-)

(+)

debtgdp9

drgdp10

debtgdp10

drgdp9

9. Grécia

10. Irlanda

drgdp5

debtgdp5

drgdp6

debtgdp6

drgdp7

debtgdp7

drgdp8

debtgdp8

5. Dinamarca

6. Finlândia

7. França

8. Alemanha

debtgdp1

Variável 

Dependente
Coeficiente z p>│z│ SinalPaís

4. Canadá

drgdp4

debtgdp4

3. Bélgica

drgdp3

debtgdp3

2. Áustria

drgdp2

debtgdp2

1. Austrália

drgdp1

 
(cont.) Onde * Indica 5% de significância. 
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Tabela 46- Teste de Kónya para Países Desenvolvidos (cont.) 

 

(A) lagdrgdp11 0.255 3.850 0.000

(A) lagdebt11 -0.037 -6.080 0.00*

(B) lagdrgdp11 0.573 -5.360 0.000*

(B) lagdebt11 0.918 92.530 0.000

(A) lagdrgdp12 0.281 4.670 0.000

(A) lagdebt12 -0.028 -6.520 0.000*

(B) lagdrgdp12 0.258 2.180 0.029*

(B) lagdebt12 1.040 123.470 0.000

(A) lagdrgdp13 0.222 4.030 0.000

(A) lagdebt13 0.023 5.420 0.000*

(B) lagdrgdp13 -0.100 -1.000 0.315

(B) lagdebt13 0.778 109.560 0.000

(A) lagdrgdp14 -0.193 -3.410 0.001

(A) lagdebt14 0.409 3.310 0.001*

(B) lagdrgdp14 -0.787 -6.790 0.000*

(B) lagdebt14 0.926 41.64 0.000

(A) lagdrgdp15 0.205 2.460 0.014

(A) lagdebt15 -0.042 -2.710 0.007*

(B) lagdrgdp15 0.172 0.830 0.406

(B) lagdebt15 0.886 22.430 0.000

(A) lagdrgdp16 0.339 6.620 0.000

(A) lagdebt16 -0.047 -5.300 0.000*

(B) lagdrgdp16 -0.472 -5.800 0.000*

(B) lagdebt16 1.05 76.53 0

(A) lagdrgdp17 0.555 9.220 0.000

(A) lagdebt17 -0.015 -1.430 0.152

(B) lagdrgdp17 -0.387 -3.980 0.000*

(B) lagdebt17 0.810 42.470 0.000

(A) lagdrgdp18 0.240 5.100 0.000

(A) lagdebt18 0.003 0.500 0.615

(B) lagdrgdp18 -0.512 -3.900 0.000*

(B) lagdebt18 0.868 46.800 0.000

(A) lagdrgdp19 0.159 2.730 0.006

(A) lagdebt19 -0.001 -0.060 0.949

(B) lagdrgdp19 -1.140 -5.670 0.000*

(B) lagdebt19 0.885 80.020 0.000

(A) lagdrgdp20 0.033 0.630 0.529

(A) lagdebt20 0.022 2.390 0.017*

(B) lagdrgdp20 -0.525 -4.640 0.000*

(B) lagdebt20 0.960 49.38 0

uni-direcional

bi-direcional

uni-direcional

uni-direcional

uni-direcional

bi-direcional

Causalidade

bi-direcional

bi-direcional

uni-direcional

bi-direcional

20. EUA

drgdp20 (+)

debtgdp20 (-)

debtgdp15

16. Portugal

drgdp16 (-)

debtgdp16

19. Inglaterra

drgdp19

debtgdp19 (-)

17. Espanha

drgdp17

debtgdp17 (-)

18. Suécia

drgdp18

debtgdp18 (-)

15. Noruega

drgdp15 (-)

(-)

13. Holanda

drgdp13 (+)

debtgdp13

14. Nova 

Zelândia

drgdp14 (+)

debtgdp14 (-)

11. Itália

drgdp11 (-)

debtgdp11 (+)

12. Japão

drgdp12 (-)

debtgdp12 (+)

País
Variável 

Dependente
Coeficiente z p>│z│ Sinal

 
Teste de Kónya para as seguintes equações e painel não balanceado (suregub)  

Equação 1:    11, tttN XYY   

Equação 2:     11, tttN XYX   

 Onde * Indica 5% de significância. 
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Tabela 47- Teste de Kónya para Países Emergentes 

 

(A) lagdrgdp1 0.119 1.640 0.101

(A) lagdebt1 0.055 4.330 0.000*

(B) lagdrgdp1 0.056 0.340 0.735

(B) lagdebt1 0.670 17.540 0.000

(A) lagdrgdp4 0.157 2.560 0.010

(A) lagdebt4 0.111 6.570 0.000*

(B) lagdrgdp4 -0.360 -4.010 0.000*

(B) lagdebt4 0.864 31.810 0.000

(A) lagdrgdp5 0.393 5.500 0.000

(A) lagdebt5 0.003 0.200 0.844

(B) lagdrgdp5 -0.475 -6.800 0.000*

(B) lagdebt5 0.925 56.390 0.000

(A) lagdrgdp6 0.279 4.330 0.000

(A) lagdebt6 -0.018 -2.510 0.012*

(B) lagdrgdp6 -0.987 -3.490 0.000*

(B) lagdebt6 0.838 25.49 0

(A) lagdrgdp7 -0.247 -4.170 0.000

(A) lagdebt7 -0.026 -2.760 0.006*

(B) lagdrgdp7 1.015 6.390 0.000*

(B) lagdebt7 0.962 40.170 0.000

(A) lagdrgdp9 0.189 2.750 0.006

(A) lagdebt9 0.042 3.610 0.000*

(B) lagdrgdp9 0.813 4.070 0.000*

(B) lagdebt9 0.758 21.180 0.000

(A) lagdrgdp14 0.040 0.720 0.473

(A) lagdebt14 -0.050 -4.020 0.000*

(B) lagdrgdp14 0.030 0.220 0.827

(B) lagdebt14 0.895 29.170 0.000

(A) lagdrgdp15 0.030 0.670 0.502

(A) lagdebt15 0.004 0.520 0.604

(B) lagdrgdp15 -0.164 -1.300 0.194

(B) lagdebt15 0.86 37.64 0.000

(A) lagdrgdp16 0.535 8.540 0.000

(A) lagdebt16 0.099 3.810 0.000*

(B) lagdrgdp16 -0.432 -4.720 0.000*

(B) lagdebt16 0.799 22.22 0.000

(A) lagdrgdp22 -0.161 -2.050 0.041

(A) lagdebt22 0.034 1.180 0.239

(B) lagdrgdp22 0.059 0.720 0.472

(B) lagdebt22 0.869 22.53 0.000

(A) lagdrgdp24 0.160 1.770 0.076

(A) lagdebt24 0.018 0.830 0.407

(B) lagdrgdp24 -0.222 -2.360 0.018*

(B) lagdebt24 0.847 27.900 0.000

bi-direcional

uni-direcional

nenhuma

bi-direcional

nenhuma

uni-direcional

Causalidade

uni-direcional

bi-direcional

uni-direcional

bi-direcional

bi-direcional

16. Peru

drgdp16 (+)

debtgdp16 (-)

8 15. Nigéria

drgdp15

debtgdp15

(-)

22. Turquia

24. Venezuela

10

11

drgdp22

debtgdp22

drgdp24

debtgdp24

9

7 14. México

drgdp14 (-)

debtgdp14

6 9. Ghana

drgdp9 (+)

debtgdp9 (+)

5 7. Equador

drgdp7 (-)

debtgdp7 (+)

4 6. Costa Rica

drgdp6 (-)

debtgdp6 (-)

3 5. Colômbia

drgdp5

debtgdp5 (-)

2 4. Chile

drgdp4 (+)

debtgdp4 (-)

1 1. Argentina

drgdp1 (+)

debtgdp1

País
Variável 

Dependente
Coeficiente z p>│z│ Sinal

 
Teste de Kónya para as seguintes equações e painel não balanceado (suregub)  

Equação 1:    11, tttN XYY    

Equação 2:    11, tttN XYX   

      Onde * Indica 5% de significância. 
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Tabela 48- Relações de Causalidade entre dívida e crescimento: Teste de Kónya a 

5% de significância - jdd como controle 

 
Causalidade Desenvolvidos Emergentes

- Argentina e Venezuela

Dinamarca -

- -

ϕ β

+ -

- + - -

+ + Alemanha -

Nenhuma - Singapura e TurquiaNA

Sinal do coeficiente

Bi-direcional

Irlanda Malásia, Tailândia e Uruguai

- - - -

Lag do Crescimento do PIB 

para Dívida (β)

+

- Japão Indonésia e Filipinas

Lag da Dívida para 

Crescimento do PIB (ϕ)

+

-

 
Teste de Causalidade da Dívida em direção ao Crescimento do PIB: (Equação 1) 

   11, tttN XYY
 
e (Equação 2) do Crescimento do PIB em direção à Dívida: 

   11, tttN XYX . Dados não disponíveis para El Salvador e Índia. Dados não 

suficientes para resultados de β e/ou ϕ para Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Finlândia, França, Ghana, Grécia, Kênia, Itália, Holanda, 

México, Nigéria, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Peru, África do Sul, Suécia, Sri 

Lanka, EUA e Inglaterra. 
 

 

Tabela 49- Teste de Kónya para Países Desenvolvidos 

 

(A) lagdrgdp5 -0.466 -14.670 0.000

(A) lagdebt5 -0.021 -3.370 0.001*

(B) lagdrgdp5 -0.009 -0.060 0.951

(B) lagdebt5 1.006 50.360 0.000

(A) lagdrgdp8 -0.351 -1.400 0.160

(A) lagdebt8 0.147 3.720 0.000*

(B) lagdrgdp8 0.640 11.160 0.000*

(B) lagdebt8 0.830 48.760 0.000

(A) lagdrgdp10 0.235 5.480 0.000

(A) lagdebt10 0.085 10.900 0.000*

(B) lagdrgdp10 -0.228 -3.190 0.001*

(B) lagdebt10 0.774 56.360 0.000

(A) lagdrgdp12 -0.037 -0.540 0.588

(A) lagdebt12 0.010 1.500 0.135

(B) lagdrgdp12 -1.644 -12.930 0.000*

(B) lagdebt12 0.937 67.05 0

uni-direcional

bi-direcional

bi-direcional

uni-direcional

(-)

(-)

Causalidade

drgdp10

debtgdp10

drgdp12

debtgdp12

Sinal

(-)

(+)

(+)

(+)

Variável 

Dependente

drgdp5

debtgdp5

drgdp8

debtgdp8

z p>│z│Coeficiente

1

2

3

4

5.Dinamarca

8.Alemanha

10.Irlanda

12.Japão

País

 
Teste de Kónya para as seguintes equações e painel não balanceado (suregub).  

Equação 1:    111, ttttN CXYY  

Equação2:    111, ttttN CXYX  

Onde * Indica 5% de significância. 
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Tabela 50- Teste de Kónya para Países Emergentes 

(A) lagdrgdp1 0.041 0.450 0.653

(A) lagdebt1 0.065 3.670 0.000*

(B) lagdrgdp1 -0.286 -0.720 0.474

(B) lagdebt1 0.715 9.380 0.000

(A) lagdrgdp11 0.193 2.710 0.007

(A) lagdebt11 0.016 0.820 0.410

(B) lagdrgdp11 -0.560 -3.010 0.003*

(B) lagdebt11 0.684 13.770 0.000

(A) lagdrgdp13 0.084 0.880 0.381

(A) lagdebt13 0.042 2.150 0.032*

(B) lagdrgdp13 -0.395 -2.590 0.010*

(B) lagdebt13 0.850 27.190 0.000

(A) lagdrgdp17 0.039 0.510 0.608

(A) lagdebt17 -0.014 -0.950 0.341

(B) lagdrgdp17 -0.477 -2.210 0.027*

(B) lagdebt17 0.825 21.78 0

(A) lagdrgdp18 -0.134 -1.380 0.167

(A) lagdebt18 0.052 1.100 0.272

(B) lagdrgdp18 -0.076 -0.470 0.638

(B) lagdebt18 0.647 8.200 0.000

(A) lagdrgdp21 0.358 4.020 0.000

(A) lagdebt21 0.169 5.030 0.000*

(B) lagdrgdp21 -0.742 -4.880 0.000*

(B) lagdebt21 0.237 4.820 0.000

(A) lagdrgdp22 -0.116 -1.100 0.270

(A) lagdebt22 0.033 0.790 0.428

(B) lagdrgdp22 0.099 0.630 0.528

(B) lagdebt22 0.837 14.400 0.000

(A) lagdrgdp23 0.406 6.260 0.000

(A) lagdebt23 0.057 4.010 0.000*

(B) lagdrgdp23 -1.203 -7.070 0.000*

(B) lagdebt23 0.793 19.94 0.0000

(A) lagdrgdp24 0.086 0.680 0.495

(A) lagdebt24 0.113 2.050 0.040*

(B) lagdrgdp24 0.303 1.920 0.055

(B) lagdebt24 0.299 3.65 0.000

bi-direcional

nenhuma

bi-direcional

uni-direcional

Causalidade

uni-direcional

uni-direcional

bi-direcional

uni-direcional

nenhuma

9 24. Venezuela

drgdp24 (+)

debtgdp24

8 23. Uruguai

drgdp23 (+)

debtgdp23 (-)

7 22. Turquia

drgdp22

debtgdp22

6 21. Tailândia

drgdp21 (+)

debtgdp21 (-)

5 18. Singapura

drgdp18

debtgdp18

4 17. Filipinas

drgdp17

debtgdp17 (-)

3 13. Malásia

drgdp13 (+)

debtgdp13 (-)

2 11. Indonésia

drgdp11

debtgdp11 (-)

1 1. Argentina

drgdp1 (+)

debtgdp1

País
Variável 

Dependente
Coeficiente z p>│z│ Sinal

 
 Onde * Indica 5% de significância. Teste de Kónya para as seguintes equações e painel não 

balanceado     (suregub). Equação 1:    111, ttttN CXYY  

Equação2:    111, ttttN CXYX  

    

Tabela 51- Causalidades entre Resultado Primário e Crescimento do PIB: Teste de 

Kónya a 5% de significância - jdd como controle 
Causalidade Desenvolvidos Emergentes

Alemanha Filipinas e Tailândia

ϕ β

+ -

- + Dinamarca, Japão e Portugal -

+ + - -

- - - -

Nenhuma Austrália -

Bi-direcional

Venezuela

-

NA

Sinal do coeficiente

Irlanda -

Lag do Crescimento do PIB para o 

Resultado Primário (β)

+

- - Brasil e Turquia

Lag do Resultado Primário para o 

Crescimento do PIB (ϕ)

+

-

-

-

 
Teste de Causalidade do Resultado Primário em direção ao Crescimento do PIB: 

   11, tttN XYY
 

e do Resultado Primário em direção à Dívida: 

   11, tttN XYX . Dados não disponíveis para Dados não disponíveis para ambas 

equações Equador, El Salvador, Índia, Indonésia, Kenia, Malásia, Nigéria, Peru, Singapura, Sri Lanka e 

Uruguai (Emergentes). Dados não suficientes para: Áustria, Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Grécia, 

Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Espanha, Suécia e Inglaterra (Dsenvolvidos); e Bolívia, 

Colômbia, Chile, Costa Rica, Ghana, México e África do Sul (Emergentes). Resultados a 5% de 

significância. 
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