
ECONOMIA INTERNACIONAL: NOTAS
DE AULA
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7 Introdução à Teoria Macroeconômica para uma
Economia Aberta

� Estudaremos um modelo para a determinação simultânea da taxa real de juros e
da taxa real de câmbio.

�Modelo para o longo prazo.

� A identidade IEL = EL da versão simpli�cada do balanço de pagamentos terá
um papel central na análise. Visão geral:

� Suponha que um brasileiro deseje efetuar um investimento de US$ 1 mil no
exterior. Ao tentar trocar reais por dólares, ele irá gerar uma oferta de reais.

� Evidentemente, o oferta total é determinada pelo saldo IEL.
�Por outro lado, um brasileiro que tiver exportado o equivalente a US$ 100 irá
gerar uma demanda por reais.

� Mais uma vez, a variável relevante é o saldo líquido (EL no presente
caso).

�Dito isto, podemos interpretar a expressão IEL = EL como uma igualdade
que imponhe a condição que a oferta de reais (contrapartida: demanda por
dólares) seja igual a demanda por reais (contrapartida: oferta de dólares).
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� Ou seja, para que haja equilíbrio no mercado de câmbio a igualdade
IEL = EL deve ser respeitada.

� A estrutura deste documento não segue a do livro.

�Dentre outras diferenças, os títulos das seções, subseções etc não são iguais.

Passo 1: Estudar a Determinação do IEL

� Figura 1

�A taxa real de juros é denotada por r, ao passo que Xd corresponde a quan-
tidade de reais (a preços constantes) transacionada no mercado de fundos
emprestáveis. Por sua vez, X corresponde a quantidade de reais (a preços
constantes) ofertados pelos agentes que realizam investimentos internacionais.

� No livro, a moeda doméstica é o dólar.
�A curva S é a oferta de fundos para empréstimos. Essa curva é crescente,
pois quanto maior for a taxa real de juros mais propensos os agentes estarão
a poupar.

�A curva IT corresponde a demanda total de fundos para investimentos.

� Lembre que IT = I + IEL.
� Ambas as funções I e IEL são decrescentes em r.

� I: quanto maior for o valor de r, maior será o custo de se �nanciar
um projeto.

� IEL: quanto maior for o valor de r, menor será a proprensão dos
brasileiros de enviarem recursos para o exterior e maior será a pro-
prensão dos estrangeiros em enviarem recursos para o Brasil.

� Mais precisamente, o IEL depende da diferença entre as taxas domés-
tica e internacional de juros. Implicitamente, o autor assumiu que
essa última é constante.

� Como I e IEL são decrescentes, então o mesmo vale para a curva IT .
�A taxa �r é aquela para a qual IEL = 0. Não há razão para se assumir que r̂
seja igual a �r.

Passo 2: Estudar o Mercado de Câmbio

� Importante: o livro deveria ter enfatizado que o mercado analisado é o de câmbio
para �ns de comércio exterior.

2



Economia Internacional: Notas de Aula

� A taxa real de juros determina o �uxo de investimento externo líquido, que por
sua vez gera um saldo (oferta) positivo, negativo ou nulo de moeda doméstica.
Esse saldo precisará ser absorvida pelos agentes que transacionam no mercado de
câmbio para �ns de comêrcio exterior.

� Figura 2

�Notação: q é a taxa real de câmbio e X é a quantidade de reais (a preços
constantes), ao passo que SEL e DEL denotam, respectivamente, a oferta
e a demanda por moeda doméstica decorrente das transações de comércio
exterior.

� Observe que a variável que o livro chama de taxa de câmbio real corre-
sponde àquela que o seu professor chamou de 1=q.

� Ponto discutido no tópico anterior.
� Evidentemente, DEL corresponde à demanda líquida (demanda por parte
dos exportadores menos a oferta por parte dos importadores).

�A curva SEL é vertical devido ao fato de que X̂ não depende da taxa real de
câmbio.

�A curva DEL é decrescente devido ao fato de que uma elevação em q causa
uma elevação no saldo das exportações líquidas. Logo, tal elevação gera um
crescimento na demanda (liquida) de reais. Ou seja, uma queda em 1=q leva
a um acréscimento na referida demanda.

� Importante: ocorre uma apreciação do câmbio real quando q cai e uma de-
preciação quando q cresce.

Passo 3: Consolidar os Dois Passos Anteriores

� Figura 3.

Exercícios

1. Aumento do dé�cit �scal (p. 393).

� Figura 4.
�Mercado de fundos: curva S se desloca para a esquerda.
�Resultados: �r > 0, �IEL < 0, �EL < 0, �q < 0 (apreciação do
câmbio real).
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� Vale ressaltar que é possível concluir que o investimento privado se
reduz, pois a taxa real de juros aumentou.

�Explicação dos grá�cos Na situação inicial (ou seja, antes do au-
mento do dé�cit �scal), as curvas relevantes no mercado de fundos são IT

e S1. Podemos então observar que o dito mercado se equilibra no ponto
A1, sendo que a taxa real de juros de equilíbrio é igual a r1. Como a taxa
r1 está associada ao ponto B1, podemos concluir que o valor inicial do
IEL é igual a X1. Assim sendo, a oferta líquida de fundos no mercado
de câmbio para �ns comerciais é dada por SEL1 . Como a demanda nesse
mercado é descrita por DEL, veri�camos que o seu equilíbrio ocorre no
ponto C1. Desta forma, a taxa real de câmbio é igual a q1 no equilíbrio
inicial. Devido ao crescimento do dé�cit público, ocorre uma redução na
poupança do governo. Logo, a poupança nacional se contrai. Tal efeito é
ilustrado pelo deslocamento da curva de oferta no mercado de fundos de
S1 para S2. O novo equilíbrio no mercado em questão ocorre no ponto
A2, ao qual está associada a taxa real de juros r2. Por sua vez, essa taxa
está associada ao ponto B2; logo, o valor de IEL se reduz de X1 para
X2. Consequentemente, curva de oferta no mercado de câmbio para �ns
comerciais se desloca de SEL1 para SEL2 . Desta forma, o equilíbrio nesse
mercado passa ocorrer no ponto C2, ao qual está associada a taxa real
de câmbio q2. Ao compararmos os equilíbrios inicial e �nal, veri�camos
que houve uma elevação na taxa real de juros (pois r1 < r2), uma queda
nos valores de IEL e de EL (pois X1 > X2) e uma apreciação do câmbio
real (pois q1 > q2).

� Lembre que uma ocorre uma apreciação cambial real quando há uma
redução de q.

2. Cota de importação (p. 395).

� Figura 5.
�A curva DEL se desloca para a direita, pois para um mesmo valor de q
haverá um crescimento em EL.

�Resultados: �r = 0, �IEL = 0, �EL = 0, �q < 0 (apreciação do
câmbio real).

�As exportações e importações caem pelo mesmo valor.

� Existe um aspecto sutil no comportamento das importações.
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3. Fuga de capitais (p. 397).

� Figura 6.
�Curva IEL se desloca para a direita. O mesmo ocorre com a curva IT .
�Resultados: �r > 0, �IEL > 0, �EL > 0, �q > 0 (depreciação do
câmbio real).

� Importante: ocorre uma queda em I (investimento doméstico).
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