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Resumo 

 

Este trabalho aborda os argumentos da ortodoxia e da heterodoxia que 

levam a primeira corrente a aceitar e a segunda a negar a Lei de Say e a 

Teoria Quantitativa da Moeda, e a consequentemente, divergirem nas 

conclusões a respeito dos efeitos da liberalização financeira sobre a 

instabilidade financeira. Este trabalho também calcula os índices de correlação 

entre variáveis proxys da liberalização e da instabilidade financeira para avaliar 

qual corrente de pensamento se mostra mais adequada à realidade brasileira. 

Palavras-chave: Liberalização financeira, Instabilidade, Ortodoxia e 

Heterodoxia 
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Abstract 

 

This paper addresses the arguments that lead to the orthodoxy accepting 

and the heterodoxy to deny Say's Law and the Quantity Theory of Money, and 

consequently differ in the conclusions on the effects of financial liberalization on 

financial instability. This paper also calculates the correlation coefficients 

between variables proxies of liberalization and financial instability to evaluate 

which theory appears more appropriate to the Brazilian reality.  

Keywords: financial liberalization, Instability, Orthodoxy and Heterodoxy 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Durante as duas últimas décadas verificou-se um processo de reformas 

dos mercados financeiros domésticos em vários países do mundo. Essas 

reformas em grande parte se deram por intermédio de políticas de liberalização 

financeira. Essas, por sua vez, se referem basicamente a políticas oficiais do 

governo que incidem sobre a desregulamentação de crédito, controles de taxa 

de juros, a remoção de barreiras à entrada de instituições financeiras 

estrangeiras, a privatização de instituições financeiras e eliminação das 

restrições sobre as transações financeiras estrangeiras.  

Apesar das inúmeras medidas concernentes à liberalização financeira 

adotadas nos últimos vinte anos, não há consenso na literatura teórica e 

empírica sobre os efeitos da liberalização, favoráveis ou desfavoráveis, na 

economia.  

O dissenso com relação à liberalização financeira apesar de 

relativamente recente tem bases teóricas em discussões que datam do século 

XIX e que dividem economistas desde aquela época.  

A principal controvérsia entre os economistas se refere ao papel do 

estado na economia. Essa controvérsia divide a ciência econômica em 

ortodoxia e heterodoxia. Segundo Mollo (2002), o pensamento ortodoxo pode 

ser definido como aquele que aceita a Lei de Say, a Teoria Quantitativa da 

Moeda e seus supostos de impossibilidade teórica de entesouramento, 

neutralidade da moeda e exogeneidade da moeda. Os heterodoxos por sua vez 

negam a Lei de Say, a Teoria Quantitativa da Moeda e suas hipóteses. Esse 

diferencial teórico leva os ortodoxos a defenderem a liberalização financeira e 

os heterodoxos a negarem os benefícios da liberalização. 

Damasceno argumenta que  

“A livre mobilidade de capitais permitiria que o capital 

fluísse de países onde é relativamente abundante e a 

produtividade marginal do capital é baixa (economias 

desenvolvidas) para países onde o capital é 
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relativamente escasso e a produtividade marginal do 

capital é alta (economias em desenvolvimento), 

aumentando a eficiência na alocação internacional de 

recursos”. (Damasceno, 2008). 

De acordo com Eichengreen et al. (1998),  a mobilidade internacional de 

capitais criaria a oportunidade para a diversificação de portfolio e 

compartilhamento de riscos, o que permitiria aos investidores obterem altas 

taxas de retorno ajustadas ao risco, estimulando decisões de investimento e 

resultando em maiores taxas de crescimento econômico. 

Em contraponto, Stiglitz (2000) sustenta que a integração financeira 

internacional desestimula o investimento e o crescimento econômico, uma vez 

que a liberalização financeira, por um lado, facilita a fuga de capitais do país, 

com efeitos adversos sobre o crescimento econômico, e, de outro, resulta na 

presença do risco de instabilidade que acaba por desencorajar as decisões de 

investimento. 

Amado e Caruso (2011) consideram que as economias estão sujeitas a 

uma tendência à instabilidade, devido à volatilidade de variáveis fundamentais 

como investimento, e que essa instabilidade se acentuaria em economias 

liberalizadas, o que acarretaria problemas associados ao produto de tais 

economias. 

Na literatura empírica, Bekaert et al. (2011) utilizam um modelo que 

decompõe o crescimento do produto per capita em mudanças no fator 

produtividade e crescimento do investimento e verificam o efeito da abertura 

financeira sobre os dois componentes do crescimento. Os autores concluem 

que há relação positiva entre abertura financeira e o crescimento do estoque de 

capital e da produtividade total de fatores. 

Eichengreen et al. (2011) analisam os efeitos da liberalização da conta 

capital sobre o crescimento da indústria considerando as crises financeiras, o 

desenvolvimento financeiro doméstico e a força das instituições. Os resultados 

mostram que a abertura da conta de capital teve efeitos positivos sobre o 

crescimento das indústrias dependentes do setor financeiro. 
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Em contraposição, os trabalhos empíricos de Edison et al.(2000) e 

Carkovic e Levine (2000) não encontram evidências de que a liberalização da 

conta de capitais, investimento externo direto e investimento de portfólio 

tenham tido efeitos positivos sobre o crescimento econômico, mesmo para 

países com alto grau de desenvolvimento econômico, alto grau de 

desenvolvimento institucional, alto grau de desenvolvimento do sistema 

financeiro doméstico, alto grau de abertura ao comércio internacional e que 

praticam políticas macroeconômicas consideradas sadias.  

Considerando as inúmeras divergências teóricas e empíricas na 

literatura econômica no que diz respeito à liberalização financeira, esse 

trabalho apresentará os principais argumentos teóricos tanto da ortodoxia como 

da heterodoxia, no que diz respeito aos efeitos da liberalização sobre a 

estabilidade da economia. Isso será feito nos próximos capítulos, quais sejam 

os 2 e 3. 

Esse trabalho também pretende verificar se há correlação positiva ou 

negativa entre liberalização financeira e instabilidade financeira. Isso ocorrerá a 

partir do cálculo de variáveis proxys da liberalização financeira e do Índice de 

Fragilidade Financeira (IFE) para economia brasileira do 1º trimestre de 2000 

até o 2º trimestre de 2014. 
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Capítulo 2 – Liberalização financeira para a Ortodoxia 

 

De acordo com a teoria ortodoxa a liberalização financeira acarreta 

efeitos benéficos para a economia e a desregulamentação dos mercados 

financeiros, é, portanto, desejável. Essa postura liberalizante dos ortodoxos se 

baseia teoricamente na aceitação dos supostos e das conclusões da Lei de 

mercados de Say e da Teoria Quantitativa da Moeda. 

 A Lei de Say tem o seguinte enunciado: a oferta cria sua própria 

demanda. Isso quer dizer que não há superprodução generalizada na 

economia em consideração. Para que essa afirmação seja considerada 

verdadeira, é necessário que três pressupostos sejam estabelecidos: 

impossibilidade lógica de entesouramento, exogeneidade da moeda e 

neutralidade da moeda. 

 O argumento dos liberais para o primeiro suposto é que o 

entesouramento é irracional, já que os agentes econômicos podem receber 

remuneração de juros se forem poupadores no mercado de fundos e 

empréstimos ao invés de reterem moeda via entesouramento sem receberem 

juros. 

 Inexistindo o entesouramento, qualquer quantidade de moeda emitida 

pelo banco central será incorporada à economia e isso garante que a 

autoridade monetária consiga controlar a emissão de moeda. Portanto, a 

moeda é exógena e o segundo suposto da Lei de Say é considerado válido 

para os ortodoxos. 

 Se não existe razão para o entesouramento, a moeda passa a ter 

relevância apenas por motivos transacionais e a demanda de moeda é, 

portanto, estável e previsível e o fluxo circular da renda não sofre vazamentos 

líquidos que afetam negativamente a economia. O fato da moeda não afetar o 

setor real da economia é classificado justamente como a neutralidade da 

moeda. Isso ressalta a dicotomia neoclássica e torna a terceira hipótese da Lei 

de Say válida para os liberais. 
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 Aceitos os supostos da Lei de Say, os ortodoxos também aceitam as 

suas conclusões. Assim, a ortodoxia acredita que superproduções em 

mercados específicos são diluídas pelo movimento de preços, inexistindo 

superprodução generalizada, e que o papel do estado na economia deve ser 

minimizado a fim de evitar distorções no mercado. 

A Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) parte da identidade contábil MV 

= PY, onde M é o estoque de moeda na economia, V é a velocidade de 

circulação da moeda, P é o nível geral de preços e Y é produto ou renda 

nacional. A TQM apresenta as mesmas hipóteses da Lei de Say de 

neutralidade e exogeneidade da moeda e de impossibilidade teórica do 

entesouramento. O diferencial da TQM é a hipótese de que V é constante, 

estável ou previsível. 

Como a moeda é neutra, qualquer variação em M não provoca alteração 

em Y e para manter a igualdade da identidade contábil é necessário que haja 

variação em V ou em P. Porém, como V é constante, estável ou previsível, a 

única variação possível é em P. Isso leva à primeira conclusão da TQM que a 

injeção de moeda sem crescimento do produto causa inflação. 

 Considerando a moeda exógena, a autoridade monetária consegue 

controlar o nível de M na economia. Como o excesso de M é a causa da 

inflação, logo o banco central é o responsável pela inflação. Isso quer dizer que  

o governo é o culpado pelo aumento do nível geral de preços.  

Como a ortodoxia considera válida a Teoria Quantitativa da Moeda, há 

entre essa corrente de pensamento o entendimento de que os excessos na 

emissão monetária não são desejáveis por não resultarem em aumento do 

produto, ou no máximo o aumentarem transitoriamente, e distorcerem os 

mercados com a elevação do nível geral de preços. Assim, para os liberais, o 

papel do banco central é de mero controlador da emissão de moeda e essa 

função deve ser exercida sem interferências políticas, a chamada 

independência do banco central.  

 A respeito dos liberais Mollo e Amado explicam que: 
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“Fundamental para o argumento liberal é o suposto de 

que a economia é inerentemente estável, o que conduz à 

ideia de que ela tende a encontrar a trajetória de 

equilíbrio de pleno emprego a longo prazo. Para alcançar 

tal trajetória é mister que os mercados sejam livres de 

forma a permitir que as preferências individuais se 

definam e se explicitem por meio de ofertas e procuras se 

igualando nos diferentes mercados.” (Mollo e Amado, 

2001). 

 Um dos argumentos da ortodoxia em defesa da liberalização financeira é 

que o livre fluxo de capitais incentiva as autoridades governamentais a 

adotarem uma postura mais cautelosa na implementação de suas políticas 

econômicas, já essa liberalização amplia as recompensas pela execução de 

boas políticas e as penalidades por políticas mal conduzidas. Nesse sentido, 

uma maior disciplina de política gera uma maior estabilidade macroeconômica 

e leva a taxas mais elevadas de crescimento econômico. De acordo com 

Agénor (2003), a liberalização financeira externa pode atuar como um sinal de 

que o país está disposto a adotar políticas macroeconômicas responsáveis.  

 O argumento da disciplina do governo pode ser explicado a partir da 

aceitação da conclusão da Teoria Quantitativa da Moeda de que a emissão 

excessiva de moeda pela autoridade monetária causa inflação e é prejudicial à 

economia.  Por exemplo, se determinado governo resolve ampliar a oferta de 

moeda para poder honrar seus compromissos financeiros, há diminuição na 

taxa de juros. Se o mercado financeiro dessa economia for liberalizado haverá 

fuga de capitais por causa da redução nos juros e isso compensará o excesso 

de moeda na economia, ou então, a mera ameaça de fuga de capitais obrigará 

a autoridade monetária a controlar a oferta de moeda. É através desse 

mecanismo que a liberalização financeira compensa os efeitos de políticas mal 

conduzidas ou evita que essas aconteçam.  A esse respeito Mollo e Amado 

argumentam que: 

“Se a economia é aberta ao exterior, esta ação do Estado 

pode ser contrabalançada e evitada, razão pela qual a 

abertura financeira é vista como interessante pelos 
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liberais. O argumento, nesta etapa do raciocínio, é de 

que, coma globalização financeira e movimentação livre 

de capitais, o aumento da quantidade de moeda 

provocado pelas autoridades monetárias nacionais tende 

a ser diluído rapidamente, o que neutraliza o efeito da 

impulsão monetária sobre a economia.” 

Também com relação à liberalização financeira e sua relação com a 

disciplina macroeconômica dos países, Kose et al. (2009) argumentam que a 

liberalização da conta de capitais torna um país mais suscetível a mudanças 

bruscas nas expectativas do investidor global, e isso pode demonstrar ao 

mercado um compromisso com melhores políticas macroeconômicas. 

 A esse respeito Damaceno ressalta que: 

“ [...] por aumentar a recompensa para a prática de boas 

políticas econômicas (disciplina fiscal, disciplina 

monetária, garantia dos direitos de propriedade) e as 

penalidades para a prática de más políticas econômicas, 

a liberalização da conta de capitais poderia induzir os 

países a seguirem políticas macroeconômicas mais 

disciplinadas e, desse modo, reduzir a freqüência de 

erros na condução da política econômica. Na medida em 

que a prática de políticas econômicas disciplinadas se 

traduza em grande estabilidade macroeconômica e 

financeira, o resultado pode ser altas taxas de 

crescimento econômico devido a uma alocação mais 

eficiente de recursos.” (Damaceno, 2008) 

 O pensamento neoclássico é fundamentado na teoria do valor utilidade. 

Sob essa perspectiva, o valor que está “por trás” de todos os preços em todos 

os mercados da economia é a utilidade. Por exemplo, no mercado de capitais 

financeiros a curva de demanda de capital é negativamente inclinada com 

relação á sua remuneração porque ceteris paribus quanto maior for o estoque 

de capital menor será sua utilidade marginal e, portanto, menor será a 

remuneração do capital. Em outras palavras, para os neoclássicos o recurso 

escasso é melhor remunerado do que o recurso abundante. Considerando 
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esse argumento verdadeiro, um cenário de liberalização financeira é capaz de 

promover uma alocação mais eficiente no mercado internacional de capitais do 

que em uma situação de mercados financeiros fortemente regulamentados, já 

que a globalização financeira permite que o capital flua de países 

desenvolvidos, caracterizados pela abundância de capital e baixa produtividade 

marginal desse fator, para países subdesenvolvidos, onde o capital é escasso 

e com elevada produtividade marginal. Esse mecanismo além de proporcionar 

ganhos em termos de eficiência ainda reduz desigualdades entre as economias 

ricas e pobres. 

 Obstfeld e Taylor argumentam que: 

“A country that has rich investment opportunities, but that 

generates little saving of its own, can tap the international 

capital market to exploit its investment potential without 

massive short-run consumption cutbacks. Conversely, 

countries with abundant savings but more limited 

investment prospects at home can earn higher returns to 

wealth than they would domestically. Both borrowers and 

lenders gain as capital flows to its most productive uses 

worldwide. In particular, developing countries can invest 

more than they could if closed […] The process of 

economic convergence is hastened by capital flows from 

rich to poor countries”. (Obstfeld e Taylor, 2004). 

 Também no que diz respeito ao aumento da eficiência alocativa com a 

glabalização financeira, Gehringer (2013) argumenta que no modelo 

neoclássico padrão, a liberalização das transações financeiras leva à 

intensificação dos fluxos de capital a partir das regiões abundantes em capital 

para as de capital de escassos. Como uma consequência importante para 

essas últimas, há uma redução dos custos de capital, motivando, assim, um 

maior investimento. 

 Para os ortodoxos não são apenas os recursos financeiros que são 

alocados de forma mais eficiente com a globalização financeira, mas também 

os riscos na medida em que a liberalização amplia a possibilidade de 
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diversificação de ativos financeiros e também proporciona um maior 

compartilhamento dos riscos. (Damasceno, 2008). 

 A respeito da diversificação dos riscos Klein e Olivei argumentam que: 

“Basic economic theory suggests ways in which this type 

of liberalization may benefit a country. Free capital 

mobility offers the opportunity to realize the highest return 

on saving, to borrow at the most favorable rates, and to 

diversify away country-specific risk.” (Klein e Olivei, 

2008). 

 Além dos benefícios já destacados, a liberalização financeira pode 

ampliar a eficiência dos sistemas financeiros domésticos e servir de estímulo 

para o desenvolvimento desses sistemas. Klein e Olivei (2008) destacam 

alguns dos meios através dos quais a liberalização da conta de capital pode 

contribuir para o desenvolvimento do sistema financeiro de um país. 

Primeiramente, a exposição à concorrência internacional pode melhorar a 

eficiência do sistema financeiro nacional através da introdução de normas 

internacionais. Outro meio é a implantação de filiais ou sucursais de bancos 

estrangeiros que possibilitam a ampliação do tamanho absoluto do sistema 

bancário nacional e introdução de inovações financeiras que ampliam 

diretamente o mercado dos serviços financeiros. Esse processo de aumento da 

eficiência e do alcance do setor financeiro pode elevar o nível de poupança 

disponível, tanto por induzir uma elevação da poupança interna quanto por 

promover aumento no fluxo de capitais estrangeiros. Isso gera um ciclo virtuoso 

no qual o aumento da poupança, por sua vez, pode promover mais eficiência, 

permitindo que os intermediários obtenham economias significativas de escala. 

De acordo com Summers (2000) os benefícios da integração financeira 

se assemelham aos benéficos da integração comercial na medida em que 

ambas elevam a eficiência alocativa da economia. O autor cita que: 

“The implication is that, insofar as international financial 

integration represents an improvement in financial 

intermediation (whether because of the transfer of saving 

from low- to high-return jurisdictions, because of better 
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risk-sharing, or because institutions involved in the 

transfer of capital across jurisdictions improve the 

efficiency with which capital is allocated), it offers a 

potentially significant increase in economic efficiency with 

benefits both for consumers and for investors around the 

world. Just as trade in goods across jurisdictions has 

benefits, so too will intertemporal trade and trade that 

shares risks across jurisdictions have benefits”. 

(Summers, 2000). 

 Damasceno ressalta que: 

“A liberalização da conta de capitais incrementaria a 

eficiência do sistema financeiro doméstico devido à 

possibilidade de especialização na oferta de serviços 

financeiros e à maior concorrência entre instituições 

residentes e não-residentes. Em adição, a integração 

como mercado financeiro internacional reduziria a 

margem de intermediação e abriria acesso ao mercado 

externo, possibilitando a obtenção de créditos com 

menores custos por empresas dos países em 

desenvolvimento”. (Damasceno, 2008). 

 Bumann et al. (2013) criticam as políticas de governo que se concentram 

em controlar os mercados financeiros pelo fato dessas políticas impedirem o 

funcionamento e desenvolvimento das instituições financeiras eficientes. Os 

autores ainda indicam que o desenvolvimento financeiro pode ser um canal 

relevante através do qual a liberalização financeira estimula o crescimento 

econômico. 

 Prassad et al. também ressaltam que a liberalização também provoca 

aumento na produtividade e na credibilidade das economias. O mecanismo 

pelo qual esse efeito é ocasionado é explicado pelos autores: 

“International financial integration could increase 

productivity in an economy through its impact on the 

government’s ability to credibly commit to a future course 

of policies. More specifically, the disciplining role of 
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financial integration could change the dynamics of 

domestic investment in an economy to the extent that it 

leads to a reallocation of capital towards more productive 

activities in response to changes in macroeconomic 

policies. National governments are occasionally tempted 

to institute predatory tax policies on physical capital. The 

prospect of such policies tends to discourage investment 

and reduce growth. Financial opening can be self-

sustaining and constrains the government from engaging 

in such predatory policies in the future since the negative 

consequences of such actions are far more severe under 

financial integration.” (Prassad et al., 2003). 

 Conforme explicado anteriormente, o pensamento liberal acredita que, 

quando os mercados são deixados livres, a economia tende ao equilíbrio de 

longo prazo. Essa ideia de estabilidade do sistema econômico não nega a 

existência de desequilíbrios na economia, mas esses seriam considerados 

eventuais e transitórios. A esse respeito Mollo e Amado afirmam que: 

“Nesse tipo de raciocínio (pensamento liberal) a 

instabilidade ou está associada a ciclos transitórios até 

que se encontre o equilíbrio de pleno emprego ou, 

quando vista como danosa, é associada a fatores 

exógenos. [...]. Entre esses choques exógenos está a 

intervenção estatal em geral, e a intervenção monetária 

em particular.” (Mollo e Amado, 2001). 
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Capítulo 3 – Liberalização financeira para a Heterodoxia 

 

O capítulo anterior considerou a perspectiva ortodoxa, que considera a 

liberalização financeira como benéfica à economia. Neste capítulo, serão 

apresentados argumentos teóricos heterodoxos da liberalização financeira.  

A teoria pós-keynesina se desenvolveu a partir da publicação do livro 

Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda de autoria de John Maynard 

Keynes em 1936. Esse marco teórico traz uma abordagem alternativa á teoria 

neoclássica, que se baseia nos supostos de impossibilidade teórica do 

entesouramento, exogeneidade e neutralidade da moeda, que levam à 

aceitação da Lei de Say e da Teoria Quantitativa da Moeda.  

 Keynes considera em sua teoria a economia monetária de produção 

inserida no paradigma de Wall Streat, que contrasta com o paradigma da feira 

da aldeia da teoria neoclássica. Essa economia estaria permeada pela 

incerteza, que se difere do risco por não ser probabilizável. A esse respeito 

Braga et al. (2008) observam que “Existe, portanto, uma distinção entre risco e 

incerteza explicitada pela existência, ou não, de uma distribuição de 

probabilidade associada a um evento específico quando da tomada de decisão 

sobre ele.”  

 Nesse contexto de incerteza que perpassa o sistema econômico as 

expectativas com relação ao futuro e a liquidez dos ativos passam a ter 

relevância nas preferências dos agentes. Por exemplo, se os agentes esperam 

que o futuro será ruim haverá uma alta preferência pela liquidez e caso as 

expectativas sejam otimistas haverá baixa preferência pela liquidez. 

 Considerando a moeda como o ativo mais líquido da economia, os 

indivíduos podem desejar reter moeda para se protegerem da incerteza. Assim, 

na teoria keynesiana há explicação lógica para o entesouramento e isso nega 

um dos supostos da Lei de Say.  

 Aberta a possibilidade de entesouramento o poder da autoridade 

monetária no controle da quantidade de moeda emitida fica reduzido e, 
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portanto, a moeda é considerada endógena, ao contrário do que prega a Lei de 

Say. Em outras palavras, quando o banco central emite determinada 

quantidade de moeda, parte dessa emissão pode ser retida pelo público ou 

pelos bancos (fatores internos à economia) como garantia de proteção contra a 

incerteza. Assim, esses fatores internos irão influir na determinação da 

quantidade de moeda em circulação na economia (moeda endógena) e o 

banco central pode, então, interferir, mas não controlar a quantidade de moeda. 

 A terceira hipótese da Lei de Say que também é rompida na teoria 

keynesiana é a de neutralidade da moeda. Para a compreensão dessa ruptura 

é necessário primeiramente compreender que para Keynes a principal decisão 

da economia é a decisão de investimento, pois esse traz um efeito multiplicador 

sobre a renda e o emprego na economia e o mecanismo pelo qual algumas 

variáveis da economia interferem nessa crucial decisão.  

O investimento para os pós-keynesianos não depende de poupança 

prévia, como na teoria neoclássica, e é determinado pela eficiência marginal do 

capital; definida como a taxa de desconto que tornaria o valor presente do fluxo 

de anuidades das rendas esperadas do capital, durante toda a sua existência, 

exatamente igual ao seu preço de oferta (Keynes, 1936). Outra variável 

importante na análise de Keynes é a taxa de juros que é determinada pela 

oferta de moeda (preferência pela liquidez dos bancos) e pela demanda de 

moeda (preferência pela liquidez do público). O investimento é realizado na 

economia se a eficiência marginal do capital for maior do que a taxa de juros. 

Assim, quando as expectativas da economia forem pessimistas a preferência 

pela liquidez, dos bancos e do público, será mais alta e consequentemente a 

oferta de moeda será mais baixa e a demanda de moeda mais alta, o que pode 

levar a um aumento da taxa de juros acima da eficiência marginal do capital e 

isso afeta negativamente a decisão de investir e o nível de renda e emprego. 

Então, na análise keynesiana os fatores monetários (demanda e oferta de 

moeda) afetam fatores reais (investimento, emprego e renda). Logo, a moeda 

não é neutra para Keynes e o terceiro suposto da Lei de Say é invalidado em 

sua teoria. 
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Invalidados os supostos da Lei de Say seu enunciado e suas conclusões 

também são refutados pela teoria keynesiana e a TQM também é negada. 

Destarte, em uma economia monetária de produção a oferta não cria sua 

própria demanda e o movimento de preços não leva necessariamente ao 

equilíbrio dos mercados. Como o mercado não é eficiente o papel do Estado 

deve ser ampliado para eliminar ou minimizar crises. Para Keynes a 

intervenção governamental se dá através da política fiscal e da política 

monetária. 

A teoria keynesiana acredita que os mercados, devido à incerteza, se 

caracterizam pela instabilidade e que essa se agrava quando há liberalização 

dos mercados financeiros. 

Um dos argumentos que ressaltam a instabilidade da liberalização é 

que, por intermédio dessa, há um alastramento do capital especulativo entre as 

diversas economias. A esse respeito Mollo e Amado destacam que: 

“Com a liberalização dos mercados e o crescimento das 

operações envolvendo títulos de diferentes naturezas, e 

até moedas, cresceu muito a possibilidade de realização 

de operações especulativas [...] estes mercados 

liberalizados podem significar estruturas financeiras 

frágeis, entradas e saídas pró-cíclicas de capital e 

redução dos investimentos de longa maturação.” (Mollo e 

Amado, 2001, p. 135-136). 

Outro argumento keynesiano que relaciona liberalização e instabilidade 

vem do fato de que a liquidez é uma variável pró-cíclica, isto é, o nível de 

liquidez da economia aumenta com o crescimento e com o grau de confiança 

dos agentes econômicos e se reduz quando a economia passa por uma 

recessão. Assim, nos momentos turbulentos da economia, em que essa 

consequentemente necessita mais de meios de financiamento, há escassez de 

recursos e isso agrava a instabilidade. (Mollo e Amado, 2001). 

Minsky foi responsável pelas primeiras e mais importantes análises da 

escola pós keynesiana por meio da criação da Hipótese de Fragilidade 
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Financeira. De acordo com o próprio autor (Minsky, 1994) essa hipótese possui 

as seguintes proposições: 

1 – Quando existe um sistema financeiro sofisticado e em processo de 

evolução em uma economia capitalista, essa está sujeita a momentos de 

estabilidade e de turbulência. Assim, é possível que nessa economia surjam 

condições que induzam o comportamento turbulento e caótico da economia 

mesmo partindo de condições que inicialmente contribuíam para a estabilidade. 

2- Os períodos de estabilidade e de turbulência são considerados 

endógenos à economia. 

3 - Inflações interativas, bolhas especulativas ou profundas deflações de 

débitos inter-relacionadas são formas pelas quais o comportamento turbulento 

e caótico da economia se apresenta. 

4 – Quando processos inflacionários, especulativos e de deflação de 

débitos se instalam na economia e parecem que irão se manter 

definitivamente, a instauração de políticas que afetam a estrutura institucional e 

as propriedades de auto-organização dos mercados criam as condições para a 

estabilidade.  

5 – Esse novo período de estabilidade pode se apresentar através da 

redução da atividade econômica. 

6 - Posteriormente, quando as diversas unidades de uma economia 

capitalista buscam seus próprios interesses, se inicia um processo de 

aceleração da expansão, de emergência da especulação e de uma baixa 

inflação que com o passar do tempo conduzem a novos períodos de 

turbulência. 

A Hipótese de Fragilidade Financeira (HFF) considera o Paradigma de 

Wall Streat, no qual a economia monetária possui instituições financeiras 

sofisticadas e as alterações de perspectivas sobre o futuro são capazes de 

alterar as variáveis econômicas. As variáveis financeiras, tais como valoração 

dos ativos no mercado de capitais e preços de ativos financeiros, são as mais 

afetadas por mudanças nas perspectivas futuras. 
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Além disso, Minsky, como um pós-keynesiano, considera que o futuro é 

sempre incerto. Nas palavras do autor: “In Keynes´s theory, “time” is calendar 

time and the future always is uncertain.” (Minsky, 1977, p. 62).  

Assim, as decisões de investimento e de financiamento da economia 

consideram a incerteza e essa implica que as perspectivas sobre o futuro 

podem levar a mudanças marcantes em um curto período de tempo. Com isso, 

as propriedades financeiras de uma economia capitalista levam à sua 

característica instabilidade. Em outras palavras, a instabilidade financeira é 

inerente ao capitalismo e os períodos de crises não são explicados por falhas 

pontuais de mercado ou por erros na execução de políticas econômicas. De 

acordo com Minsky: 

“The essence of financial instability hypothesis is that 

traumas, even onto debt deflation interactions, occur as a 

normal functioning result in a capitalist economy.” 

(Minsky, 1978, p. 111). 

Assim como Keynes, Minsky considera que o investimento é uma 

variável crucial na economia por influenciar os níveis de emprego e de renda. 

Ambos os autores também concordam com a volatilidade do investimento. A 

significância do investimento na economia e o comportamento volátil dessa 

variável explicam o motivo pelo qual os sistemas econômicos se caracterizam 

pela instabilidade. 

 Nesse sentido, Minsky procura fundamentar em sua teoria quais são as 

razões para a volatilidade do investimento. Para isso o autor analisa o sistema 

financeiro e o vê contendo três tipos de unidades econômicas distintas de 

acordo com o grau de prudência de cada uma delas: as unidades hedge, 

especulativas e Ponzi. 

Na unidade financeira hedge há um comportamento mais conservador 

dos agentes econômicos, isto é, há maior margem de segurança na tomada de 

crédito. Uma unidade é considerada hedge para um determinado período 

quando a renda bruta do capital esperada supera os compromissos de 

pagamento de dívidas no período. Essa unidade não é diretamente suscetível 

aos efeitos adversos de alterações nos mercados financeiros. 
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Como o valor presente do fluxo de renda das unidades Hedge é positivo 

para qualquer valor de taxa de juros, as oscilações nessa variável não 

interferem na capacidade de pagamento dessas unidades. Minsky argumenta 

que: 

“It is important to emphasize that, for a hedge unit, 

conservatively estimated expected gross capital income 

exceeds the cash payments on debts from contracts for 

every period in the future. The present value of this 

stream is the sum of the capitalized value of the cash 

flows net of debt payments for each period; inasmuch as 

each period’s net cash flow is positive the sum will be 

positive. In particular a sharp rise in interest rates cannot 

reverse the inequality in which the present value of capital 

assets exceeds the book value of debts. For hedge 

finance units insolvency cannot result from interest 

increases.” (Minsky, 1980, p. 25). 

Nas unidades especulativas os agentes são menos conservadores do 

que nas unidades Hedge, havendo, portanto, uma menor margem de 

segurança. Uma unidade financeira é considerada especulativa quando em 

alguns períodos os compromissos de pagamento de dívidas excedem a renda 

bruta do capital esperada. Apesar disso, ainda há certo controle sobre a 

capacidade de pagamento dessa unidade devido à possibilidade de 

refinanciamento, isto é, a prerrogativa de rolar ou refinanciar dívidas para 

satisfazer os seus compromissos financeiros de curto prazo. 

Na unidade especulativa a soma dos compromissos de pagamento é 

menor do que a soma dos recebimentos, mas em alguns períodos os 

compromissos de pagamento são maiores do que os recebimentos esperados. 

Há, portanto, a ocorrência de déficits. 

Ao contrário do que ocorre na unidade hedge, as variações na taxa de 

juros afetam a unidade especulativa. Misky explica essa diferença: 

“Higher interest rates lower the present value of all 

cash receipts, however, the decline is proportionately 
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greater for the receipts more distant in time. Thus a dated 

set of cash flows which yields a positive excess of asset 

values over the value of debts at low interest rates may 

yield a negative excess at high interest rates: a present 

value reversal, from positive to negative present values, 

can occur for speculative financing relations and not to 

hedge financing units.” (Minsky, 1980, p. 27). 

As unidades Ponzi são unidades com elevada vulnerabilidade financeira, 

podendo ser definida como um caso extremo de unidades financeiras 

especulativas com a característica especial que, para alguns, se não todos os 

períodos, os compromissos de pagamento de juros não são cobertos pelas 

receitas esperadas. Assim, o valor presente dos lucros de uma unidade Ponzi 

não cobre os juros devidos a curto prazo. Nesse caso há a necessidade de 

realizar empréstimos de recursos adicionais para cumprir com as obrigações 

financeiras.  

Uma unidade Ponzi é fortemente influenciada não só por aumentos na 

taxa de juros, mas também pelas expectativas de fluxos de caixa no futuro. De 

acordo com Minsky: 

“It is obvious that a Ponzi finance unit´s present 

value depends on interest rates and the expectations of 

cash flows in the future. Rising interest rates increase the 

rate of increase in outstanding debts and can trasform 

positive present values into negative present values. 

Inflation will often lead to financing relations which can be 

validated only if inflation continues. Acquiring assets 

because of inflationary expectations bids up the price of 

favored assets and the financing bids up interest rates. A 

decline in inflation expectations will lead to a drop in these 

asset prices which can lead to the debts  exceeding the 

value of assets.” (Minsky, 1980, p. 28). 

Para Minsky a instabilidade financeira da economia se deve ao fato de 

que em períodos de crescimento econômico e de alta liquidez há uma 

tendência de ampliação de unidades mais vulneráveis financeiramente, já que 
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nesses períodos há grande otimismo e tanto empresas tendem a se endividar 

para ganhar mais, quanto os bancos estão otimistas e emprestam muito, ou 

seja, ocorre aumento nas dívidas de curto prazo. Minsky explica que: 

“The stability of an economy depends upon the 

mixture of hedge, speculative, and Ponzi finance. Over a 

period of good years the weight of short term debt in the 

business financial structure increases and the weight of 

cash in portfolios declines. Thus there is a shift in the 

proportion of units with the different financial structures - 

and the weight of speculative and Ponzi finance increases 

during a period of good years.” (Minsky, 1980, p. 29). 

 Amado e Caruso também argumentam que: 

“A maior participação de firmas financeiramente 

frágeis no mercado torna a economia como um todo mais 

vulnerável a rompimentos no padrão de financiamento 

dos bancos que lhes dão lastro. Na fase ascendente do 

ciclo em que as expectativas são favoráveis, haveria uma 

tendência ao ganho de participação das firmas 

especulativas e Ponzi na economia e quando, em 

momentos de reversão de expectativas, os 

refinanciamentos fossem cortados, elas seriam 

inviabilizadas e a crise de seus mercados, espalhados 

por toda a economia.” (Amado e Caruso, 2011, p. 480). 

A Hipótese de Fragilidade Financeira de Minsky contrapõe a ideia 

ortodoxa de exogeneidade da moeda, isto é a ideia de que a Autoridade 

Monetária é capaz de controlar a emissão de moeda no sistema econômico.  

Um dos argumentos de Minsky sobre essa questão é que os bancos, como 

quaisquer outros agentes econômicos têm preferência pela liquidez. Por esse 

motivo, mesmo que o Banco Central aumente a emissão monetária, se as 

expectativas dos banqueiros com relação ao futuro forem pessimistas e, 

portanto, a preferência pela liquidez dos bancos for baixa não ocorrerá 

aumento substancial na oferta de moeda, já que os bancos irão reter moeda. 

Resende e Amado ressaltam que: 
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“[...] no âmbito da “circulação financeira” a moeda 

gira os ativos existentes e é, ela própria, um ativo 

alternativo quando satisfaz a demanda por moeda pelos 

motivos precaução e especulação dos agentes, inclusive 

bancos. Por meio da política monetária o Banco Central 

pode afetar as condições da oferta de crédito e a 

disponibilidade de reservas dos bancos. Todavia, estes 

ampliam ou reduzem sua oferta de crédito conforme seu 

“grau de confiança em suas expectativas a longo prazo”, 

o que torna a oferta de moeda endógena — entre o 

público e o Banco Central estão os bancos que podem 

adotar estratégias que confirmam, atenuam ou se 

contrapõem à política da Autoridade Monetária.” 

(Resende e Amado, 2007, p. 43). 

Além disso, se os bancos considerarem que a Autoridade Monetária está 

controlando de forma excessiva a emissão de moeda, aqueles podem se 

utilizar das inovações financeiras e contornar o controle monetário. Assim, as 

inovações financeiras revelam a endogeneidade da moeda. Resende e Amado 

observam que: 

“Ao mesmo tempo, bancos têm capacidade de 

alterar de forma definitiva a oferta de moeda em 

decorrência da capacidade de criar mecanismos 

institucionais que lhes permitem fugir das restrições 

impostas pela Autoridade Monetária à oferta de moeda. 

Isto permite que essas instituições, bancos, tenham um 

poder enorme na determinação da oferta de moeda e que 

por este motivo possam interferir de forma definitiva na 

trajetória de crescimento de uma economia monetária de 

produção”. (Resende e Amado, 2007, p. 43). 

Resende e Amado (2007) destacam o conceito de ciclos reflexos, isto é, 

as economias periféricas são fortemente dependentes do ciclo de liquidez 

internacional. Assim, quando a situação externa é favorável, devido ao excesso 

de liquidez, há disposição para financiamento de economias menos 

desenvolvidas, onde a situação é mais incerta em decorrência de fatores como 
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menor renda, maior dependência de importações e mercado financeiro pouco 

desenvolvido. Essa disponibilidade de financiamento para as economias 

periféricas se esgota em fases de declínio do ciclo de liquidez internacional e 

acaba ocorrendo fuga de capitais das nações menos desenvolvidas para as 

mais desenvolvidas, onde a incerteza é mais baixa. Nesse sentido, a 

liberalização financeira torna as economias periféricas mais vulneráveis à 

situação do mercado internacional, enfrentando instabilidade provocada por 

entradas e saídas de capitais especulativos.  
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Capítulo 4 - Relação entre liberalização financeira e instabilidade 

 

Os capítulos anteriores mostraram a argumentação teórica da ortodoxia 

e da heterodoxia que leva a primeira a defender a liberalização financeira e a 

segunda a não acreditar que a liberalização traz efeitos benéficos à economia. 

O ponto central de divergência foi a questão da estabilidade. Assim, a 

desregulamentação do mercado financeiro traz estabilidade financeira de 

acordo com os liberais e instabilidade para os heterodoxos. 

Este capítulo terá como objetivo verificar qual corrente de pensamento 

se mostra mais adequada a julgar pela experiência do Brasil. Para isso, serão 

apresentados os índices de correlação entre as variáveis instabilidade 

financeira e liberalização financeira.  A instabilidade financeira terá o Índice de 

Fragilidade Externa (IFE) como variável proxy. A variável LIB será a proxy para 

a liberalização financeira. Essa variável terá três formas de cálculo diferentes, 

quais sejam LIB 1, LIB 2 e LIB 3. O período analisado será do primeiro 

trimestre de 2000 até o segundo trimestre de 2014. 

O Índice de Fragilidade Externa foi desenvolvido inicialmente por Paula e 

Alves Jr. (1999) a partir do conceito de fragilidade financeira de Minsky. Para 

Minsky a fragilidade financeira é “uma medida da capacidade (ou não) de uma 

economia enfrentar choques nas condições de financiamento (p.ex um 

aumento repentino na taxa de juros) sem que haja desarticulação generalizada 

dos fluxos de pagamentos entre os agentes.” (Paula e Alves Jr, 1999, p. 76). 

O IFE tem o objetivo de mensurar o grau de dependência de uma 

economia ao financiamento externo para conseguir cumprir com suas 

obrigações financeiras de curto prazo. O cálculo do IFE é realizado por meio de 

dados do balanço de pagamentos. A equação do IFE é a seguinte: 

IFE = (M + Dj + Dos + A + CCP-1 + PLA-1) / (X + Rj + Ros + RE-1 + Id + 

Eml), onde: 

M são as importações; 

X são as exportações; 
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Dj são as despesas com juros j; 

Dos são as despesas com outros serviços; 

Rj são as receitas com juros j; 

Ros são as receitas com outros serviços; 

A são as amortizações de empréstimos; 

CCP-1 é o estoque de capitais de curto prazo, defasado em um período; 

PLA-1 é o estoque de investimento líquido em portfólio, defasado em um 

período; 

RE-1 são as reservas internacionais acumuladas até o período anterior; 

Id são as entradas de divisas correspondentes aos investimentos 

diretos; 

e, Eml correspondem aos empréstimos de médio e longo prazo. 

As obrigações, reais e potenciais, formam o numerador do IEF. As 

obrigações reais incluem importações, despesas com juros e outros serviços e 

amortizações de empréstimos. As obrigações potenciais incluem os estoques 

de capital de curto prazo e de investimento em portfólio.  

As fontes de divisas utilizadas para cumprimento das obrigações 

financeiras do país formam o denominador do IFE. Essas incluem exportações, 

receitas com juros e outros serviços, investimentos diretos e empréstimos de 

médio e longo prazo e reservas internacionais. 

Cabe ressaltar que a defasagem de um período para as variáveis 

estoque de investimento líquido em portfólio e estoque de capitais de curto 

prazo é explicada porque, de acordo com Paula e Alves Jr. (1999), essas 

obrigações só poderão ser exigidas no trimestre seguinte a sua entrada.  

Devido a mudanças na metodologia de apuração do balanço de 

pagamentos ocorrida a partir de janeiro de 2001, a forma de cálculo do IFE 

neste trabalho teve que passar por algumas alterações em relação à forma 
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original de Paula e Alves Jr. (1999). As alterações, propostas por Barros 

(2008), foram as seguintes: 

1 - A variação da dívida externa de curto prazo foi somada ao estoque 

de capitais de curto prazo do trimestre anterior, 

 2 - O estoque de investimento líquido em portfólio foi contabilizado 

somando-se os “investimentos estrangeiros em carteira-ações de companhias 

brasileiras”, desde 2000-I. 

A evolução do IFE da economia brasileira do primeiro trimestre de 2000 

até o segundo trimestre de 2014 consta no gráfico abaixo. Percebe-se que em 

meio às flutuações o IFE cresce ao longo do período. 

 

O indicador LIB 1 visa mensurar o grau de liberalização financeira de um 

determinado país. Esse indicador é determinado pela soma dos fluxos de 

entradas e saídas do Investimento Estrangeiro Direto e do Investimento 

Estrangeiro em Carteira. Assim, quanto maior for o LIB 1, mais liberalizada 

tende a ser a economia. A variável LIB 1 foi utilizada em Damasceno (2008), 

porém, o autor considerou essa variável em relação ao PIB, já que estava 
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analisando uma amostra com países diferentes. A evolução do LIB 1 da 

economia brasileira do primeiro trimestre de 2000 até o segundo trimestre de 

2014 consta no gráfico abaixo:  

 

É possível perceber dois momentos de ascensão ou de ampliação da 

liberalização por meio desta unidade quando se compara o período como um 

todo, embora haja flutuações e queda em particular em 2008. Esta queda 

indica que a variável LIB 1 é pouco adequada porque o que está aparecendo 

como queda da liberalização é justamente o que a liberalização provoca de 

vulnerabilidade aos países, isto é, a fuga de capitais com a crise, reduzindo o 

numerador. 

Essa é a razão de procurarmos outros indicadores de liberalização: o 

LIB 2 e o LIB 3. 

A variável LIB 2 é determinada pela soma do módulo de exportações e 

importações. A consideração dessa variável indica que os períodos de maior 

liberalização tendem a apresentar maiores exportações e importações. A 

variável LIB 3 é determinada pela soma de LIB 1 e LIB 2 
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A evolução das variáveis LIB 2 e LIB 3 da economia brasileira do 

primeiro trimestre de 2000 até o segundo trimestre de 2014 consta nos gráficos 

abaixo: 
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Observa-se que nos três casos a liberalização aumenta embora ao 

introduzir mais variáveis no LIB 3 algumas flutuações sejam compensadas por 

outros em sentido inverso, reduzindo as flutuações no conjunto do período. 

Os dados para cálculo das variáveis IEF e LIB 1, 2 e 3 foram 

encontrados no IPEADATA e nas Séries Temporais do Banco Central e estão 

apresentados nas tabelas em anexo. 

Para demonstrar se as mudanças do IFE relacionam-se com a 

liberalização da economia foram calculados o coeficiente de correlação linear 

de Pearson e o coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis 

apresentadas. 

O coeficiente de Pearson para as variáveis IEF e LIB é determinado pela 

equação:  
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onde 	 ,  é a covariância entre as variáveis IEF e LIB,  e  são 

os desvios-padrão das variáveis. 

 O coeficiente de correlação linear de Pearson varia entre - 1, correlação 

negativa perfeita, e + 1, correlação positiva perfeita, e tem como propriedade o 

fato de ser adimensional. Segundo Costa Neto (2002), por ser adimensional, o 

coeficiente de Pearson não é afetado pelas unidades de medida utilizadas nas 

variáveis. Além disso, esse coeficiente possui facilidade de interpretação já que 

varia de - 1 a + 1. 

 O coeficiente de correlação de Spearman leva em consideração as 

classificações ordinais ou postos das variáveis. 

O coeficiente de Spearman para as variáveis IEF e LIB/PIB é 

determinado pela equação: 

1 	
6∑

	1
, 

onde  são as diferenças entre os postos de cada elemento segundo a sua 

classificação. O coeficiente de Spearman também varia entre – 1 e + 1. 

 Cabe ressaltar que a análise de correlação não se confunde com a 

análise de regressão. Segundo Gujarati e Porter (2012), a análise de 

correlação tem o objetivo de mensurar a força ou o grau de associação linear 

entre duas variáveis, enquanto na análise de regressão a intenção é a 

estimação do valor médio de uma variável com base nos valores fixos de uma 

ou mais variáveis.  

Os valores dos coeficientes de correlação linear de Pearson e dos 

coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis são apresentados 

na tabela abaixo. Em todos os casos, a hipótese nula de não correlação entre 

as variáveis foi rejeitada.  

Tabela 1: Índices de correlação – trimestral – 2000/1-2014/2 

 IFE, LIB 1 IFE, LIB 2 IFE, LIB 3 
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Coeficiente de 

correlação de 

Pearson (  

 

0,39 

 

0,40 

 

0,41 

Coeficiente de 

correlação de 

Spearman (  

 

0,45 

 

0,43 

 

0,46 

 

 Esses resultados mostram que existe, de fato, correlação positiva, 

apesar de fraca, entre a liberalização financeira e a fragilidade financeira. Isso 

indica uma tendência de haver maior instabilidade financeira nos períodos de 

maior abertura do mercado financeiro, pelo menos para o caso brasileiro. 

Percebe-se, tendo a variável LIB 3 como exemplo, que há um sensível 

aumento no índice de correlação quando mais variáveis são incluídas na  proxy 

da liberalização financeira. 

  Uma das razões que impede que os valores dos índices de correlação 

sejam mais altos é que a variável LIB considera que em períodos de crise o 

mercado se torna menos liberalizado, quando na verdade o que provoca a 

redução de LIB é a fuga de capitais e não o aumento da regulamentação 

financeira por parte do governo. Na tentativa de contornar esse problema, 

foram calculados os índices de correlação omitindo os anos da crise financeira 

(2008 e 2009). A tabela abaixo mostra que ocorreu efetivamente um aumento 

dos índices para todas as variáveis. 

Tabela 2: Índices de correlação – trimestral – 2000/1-2014/2 (sem o período de 

2008/1 a 2009/4) 

 IFE, LIB 1 IFE, LIB 2 IFE, LIB 3 

Coeficiente de 

correlação de 

Pearson (  

 

0,51 

 

0,42 

 

0,48 
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Coeficiente de 

correlação de 

Spearman (  

 

0,57 

 

0,44 

 

0,53 

 

Em particular, é o crescimento dos capitais de curto prazo, importantes 

na determinação do LIB, que mostram maior correlação com o Índice de 

Fragilidade Externa. 

Para verificar a pertinência e a importância do argumento ortodoxo de 

que a fragilidade financeira se relaciona em grande medida com o descontrole 

fiscal do governo foram calculados os índices de correlação de Pearson e de 

Spearman entre o IFE e algumas variáveis que representam o nível de 

endividamento e solvência do governo. São elas dívida líquida do setor público, 

déficit nominal (DN) e superávit primário (SP), todas essas variáveis calculadas 

em relação ao PIB. Os resultados da tabela abaixo indicam que há correlação 

negativa ou fraca entre o nível de endividamento ou solvência e o Índice de 

Fragilidade Financeira, se contrapondo à teoria ortodoxa. 

Tabela 3:  

 Dívida/PIB, 

IFE 

DN/PIB, IFE SP/PIB, IFE 

Correlação de 

Pearson 

-0,44 -0,30 0,02 

Correlação de 

Spearman 

-0,50 -0,31 0,06 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

Este trabalho analisou os principais argumentos das correntes de 

pensamento ortodoxa e heterodoxa com relação aos efeitos da liberalização 

financeira na economia. Ambas as argumentações se baseiam na Lei de Say e 

na Teoria Quantitativa da Moeda, sendo que os ortodoxos aceitam e os 

heterodoxos rejeitam a Lei de Say e a TQM. 

Para a ortodoxia os mercados, quando desregulamentados, tendem a 

atingir o pleno emprego de equilíbrio no longo prazo. Essa estabilidade dos 

mercados decorre da aceitação da ideia de que os mercados são os melhores 

reguladores e que o Estado é impotente para estimular o crescimento, sendo 

fonte de instabilidade via inflação, pela qual é responsável, e ineficiente nas 

alocações de recursos.  Assim, os ortodoxos defendem a liberalização 

financeira porque acreditam que essa melhora a disciplina macroeconômica do 

governo, aumenta a eficiência na alocação internacional de recursos e de 

riscos e estimula o desenvolvimento dos sistemas financeiros domésticos. Os 

ortodoxos consideram que a fragilidade financeira está associada a descontrole 

das finanças, que afeta a solvência do governo. 

A heterodoxia nega a Lei de Say a TQM e os seus supostos e 

consideram, especialmente os pós-keynesianos, que a economia é permeada 

por incerteza e instabilidade e essas, por sua vez, são agravadas quando a 

economia é liberalizada. Na corrente heterodoxa, tem grande importância a 

hipótese de fragilidade financeira de Minsky. 

Este trabalho também calculou o Índice de Fragilidade Financeira, como 

proxy da instabilidade, e as variáveis LIB 1 (entradas e saídas de IED e IEC), 

LIB 2 (exportações e importações) e LIB 3 (a soma de LIB 1 e LIB 2) para 

representarem a liberalização financeira para a economia brasileira do 1º 

trimestre de 2000 até o 2º trimestre de 2014.  

Os valores encontrados para o coeficiente de correlação de Pearson e 

de Sperman das variáveis IFE e LIB 1,2 e 3 entre do 1º trimestre de 2000 até o 

2º trimestre de 2014 variaram de 0,39 a 0,46. A correlação se mostrou maior, 
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variando de 0,42 a 0,57, a partir da exclusão dos anos da crise financeira da 

amostra de dados. Os valores positivos de correlação corroboram o argumento 

heterodoxo de que a liberalização financeira está associada à instabilidade 

financeira. Os valores negativos ou baixos de correlação entre as variáveis 

dívida/PIB, déficit nominal/PIB e superávit primário/PIB e o IFE contrastam com 

o argumento ortodoxo que associa fragilidade financeira à indisciplina fiscal do 

governo. 
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Tabela 3: Dados para cálculo do Índice de Fragilidade Financeira – período 1º 

trimestre de 2000 ao 2º trimestre de 2014 - Brasil 

 

X M Rj Dj Ros Dos A CCP‐1 PLA‐1 Id Eml RE‐1 IFE

1T2000 12.048 12.067 625 3.133 2.635 4.443 6.509 ‐34.725 36.141 8.192 7.714 36.342 0,408

2T2000 14.105 13.300 623 5.797 2.261 5.272 6.817 ‐35.139 36.388 7.961 3.565 39.200 0,479

3T2000 15.246 15.356 618 3.228 3.179 5.186 11.845 ‐37.450 37.724 11.734 12.883 28.265 0,499

4T2000 13.687 15.061 588 5.385 2.589 5.724 6.807 ‐39.386 39.177 12.404 7.038 31.431 0,484

1T2001 13.788 14.467 718 4.052 2.596 5.641 8.478 ‐41.109 39.217 6.537 ‐12.648 33.011 0,699

2T2001 15.139 14.527 864 4.993 2.433 5.979 10.629 ‐41.287 40.107 6.962 3.952 34.407 0,548

3T2001 15.447 14.115 630 3.656 2.143 4.947 6.031 ‐41.592 41.110 7.484 8.656 37.318 0,394

4T2001 13.849 12.463 531 4.920 2.686 5.917 10.014 ‐41.465 41.666 9.034 ‐7.184 40.054 0,568

1T2002 11.891 10.863 564 3.408 2.916 4.713 6.203 ‐40.871 41.698 6.233 ‐912 35.866 0,46

2T2002 13.161 11.603 412 4.089 2.263 5.848 8.548 ‐39.117 42.945 7.234 7.445 36.721 0,504

3T2002 18.466 13.200 648 3.447 2.586 4.755 7.524 ‐38.300 43.700 6.518 ‐869 41.999 0,495

4T2002 16.844 11.575 519 4.330 2.937 5.403 8.750 ‐43.597 42.932 6.476 ‐624 38.381 0,455

1T2003 15.045 11.240 677 3.306 2.858 4.487 4.771 ‐45.134 43.679 3.688 4.360 37.823 0,347

2T2003 17.957 11.364 536 4.228 2.489 5.567 6.907 ‐44.912 43.819 4.114 5.937 42.335 0,368

3T2003 19.788 12.396 668 3.287 2.722 5.059 7.671 ‐47.289 44.318 5.185 3.210 47.956 0,32

4T2003 20.294 13.290 425 4.506 3.409 6.828 7.707 ‐49.629 45.103 6.250 ‐6.088 52.675 0,361

1T2004 19.448 13.324 486 3.522 3.392 5.581 5.411 ‐48.335 46.652 4.064 ‐1.436 49.296 0,348

2T2004 23.858 14.996 387 4.213 3.291 6.432 11.375 ‐48.366 47.476 3.295 ‐7.564 51.612 0,482

3T2004 26.972 16.906 537 3.397 3.059 5.745 7.718 ‐48.707 47.466 10.515 ‐2.170 49.805 0,367

4T2004 26.197 17.609 516 4.157 4.115 7.934 8.564 ‐49.907 47.334 7.926 ‐935 49.496 0,409

1T2005 24.451 16.151 479 3.491 4.219 7.689 4.082 ‐49.785 48.733 5.167 ‐1.168 52.935 0,353

2T2005 29.226 17.877 617 4.148 3.807 9.878 7.946 ‐48.069 51.296 6.975 ‐6.908 61.960 0,45

3T2005 33.042 20.068 558 4.182 4.074 8.670 12.954 ‐51.774 51.243 9.382 ‐7.849 59.885 0,458

4T2005 31.589 19.509 564 3.892 4.924 11.569 7.713 ‐52.084 53.440 8.538 ‐16.032 57.008 0,509

1T2006 29.458 20.130 903 4.282 5.208 10.475 10.850 ‐49.753 55.184 6.552 ‐1.837 53.799 0,544

2T2006 31.599 21.394 1.693 4.168 4.943 12.627 15.382 ‐50.715 57.827 7.589 ‐8.586 59.824 0,625

3T2006 39900 25218 1207 4007 4852 7716 3177,4 ‐52.119 59.325 7.657 1.220 62.670 0,403

4T2006 36851 24609 1289 3947 5464 8057 11140 ‐50.440 59.930 10.499 10.795 73.393 0,414

1T2007 34002 25275 1497 4368 5791 8514 9665,4 ‐33.957 65.510 6565,5 ‐4757 85839 0,616

2T2007 39212 27355 2248 3891 5273 8569 5556,3 ‐22.624 70.484 14287 ‐2056 109531 0,553

3T2007 43385 33025 2712 4469 5945 9366 3686 ‐25.761 77.627 7129,4 7109,6 147101 0,48

4T2007 44050 34962 3374 4407 6944 10724 4272,2 ‐29.628 89.117 6603,2 1755,1 162962 0,504

1T2008 38690 35929 2659 4800 7237 10559 4398,3 ‐29.539 87.050 8799,3 8328,2 180334 0,46

2T2008 51955 43414 2775 3816 6939 11760 3914,5 ‐27.253 93.945 7910,5 1613,7 195232 0,486

3T2008 60216 51860 2254 4383 8253 13045 5245,9 ‐21.023 90.285 14146 ‐385,7 200827 0,504

4T2008 47082 41904 2553 4473 8021 11777 6867,1 ‐32.085 81.552 14203 ‐1978 206494 0,414

1T2009 31178 28189 1879 4449 6764 9602 4756,7 ‐36.178 81.519 5342,4 ‐1571 193783 0,389

2T2009 38774 27854 1887 3425 5967 11245 6822,9 ‐32.579 84.582 7323,1 2721,2 190388 0,41

3T2009 41846 34572 1392 4176 6994 12297 8177,1 ‐30.969 98.819 5006,6 4328,2 201467 0,487

4T2009 41197 37090 1773 3950 8003 13831 10721 ‐37.557 118.623 8276,5 ‐154,5 221629 0,522

1T2010 39230 38349 1294 4480 7762 13688 6261,2 ‐32.905 123.893 5511,9 8687,8 238520 0,511

2T2010 49958 42959 1238 3083 7002 14608 7726,9 ‐22.605 128.356 6584,3 6816,9 243762 0,552

3T2010 55742 50937 1547 4113 7529 16141 8564,8 ‐10.137 137.755 10481 6695,2 253114 0,619

4T2010 56986 49524 1872 3886 9306 17997 9523,2 ‐11.222 156.294 25930 10077 275206 0,596
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Tabela 4: Dados para cálculo das variáveis LIB 1, LIB 2 e LIB 3 – período 1º 

trimestre de 2000 ao 2º trimestre de 2014 - Brasil 

 

 

1T2011 51233 48091 2126 4959 9160 16875 8796,3 ‐11.055 157.042 17535 18976 288575 0,58

2T2011 67071 57260 2626 3874 9019 19297 16579 ‐13.844 160.159 14967 18490 317146 0,567

3T2011 71695 61587 1847 4492 9796 19874 9737,9 ‐22.598 162.249 17884 15325 335775 0,52

4T2011 66041 59309 1685 4678 10235 20095 11226 ‐28.380 163.468 16275 5767,9 349708 0,512

1T2012 55079 52661 1650 4098 10013 19382 7867,3 ‐34.354 168.661 14949 8945,6 352012 0,493

2T2012 62133 57494 1408 3431 9972 20178 8250,6 ‐31.633 166.365 14781 ‐976,5 365216 0,495

3T2012 63383 54745 1421 4497 9678 19559 6783,3 ‐31.869 166.366 17868 6806 373910 0,465

4T2012 61984 58284 1324 5624 10201 21786 15055 ‐35.947 169.068 17675 7485,3 378726 0,49

1T2013 50837 55991 1255 4400 9949 20381 7045,9 ‐28.953 176.162 13232 4881,1 373147 0,518

2T2013 63588 61507 1353 4140 9842 21281 15928 ‐33.827 175.346 16757 ‐1856 376934 0,524

3T2013 63081 61765 1205 4843 9082 21846 20638 ‐34.977 178.725 13758 ‐9172 369402 0,565

4T2013 64528 60368 1058 5731 10261 22832 14200 ‐35.925 180.704 20249 1852,2 368654 0,531

1T2014 49588 55661 1016 4543 10111 20505 13419 ‐30.434 181.024 14144 6050,5 358808 0,557

2T2014 60943 57362 1167 3797 10376 22571 11960 ‐26.136 189.743 15119 8786,8 363914 0,563

IED (entrad IED (saída) IEC (entradaIEC (saída) X M LIB  LIB 2 LIB 3

1T2000 8191,9 1226,7 10518,6 7168,5 12048,1 12066,7 27105,7 24114,8 51220,5

2T2000 7961,3 1521 7078,7 5826,4 14104,9 13300,5 22387,4 27405,4 49792,8

3T2000 11733,7 2508,1 15768,5 12049,8 15246 15355,6 42060,1 30601,6 72661,7

4T2000 12403,6 2255,4 5450,2 5120,4 13686,6 15060,5 25229,6 28747,1 53976,7

1T2001 6537,1 1799,6 9735,7 6854,2 13788,4 14466,9 24926,6 28255,3 53181,9

2T2001 6962,2 1799,4 8616,1 9410 15138,7 14527,2 26787,7 29665,9 56453,6

3T2001 7483,6 2102,6 6257 4098,8 15446,9 14115,3 19942 29562,2 49504,2

4T2001 9033,9 1857,9 4888,1 8261,8 13848,6 12462,7 24041,7 26311,3 50353

1T2002 6232,9 1514,2 6733,8 4073,5 11890,6 10863,2 18554,4 22753,8 41308,2

2T2002 7233,5 2311,3 5171 6595,1 13161,3 11602,8 21310,9 24764,1 46075

3T2002 6517,9 3469,4 2655,4 6378,9 18466,2 13199,9 19021,6 31666,1 50687,7

4T2002 6475,7 2574,9 3792 6102,2 16843,7 11574,6 18944,8 28418,3 47363,1

1T2003 3688,2 1711,2 4169 3088,9 15045,1 11240,4 12657,3 26285,5 38942,8

2T2003 4114,1 2590,7 7601,1 4685,9 17957,2 11364 18991,8 29321,2 48313

3T2003 5185,4 2219,2 6834,6 7179,8 19788 12395,7 21419 32183,7 53602,7

4T2003 6250,2 2573,3 8741,9 7263,2 20293,8 13290,1 24828,6 33583,9 58412,5

1T2004 4063,7 1329,4 8355,8 5901,7 19448,3 13323,5 19650,6 32771,8 52422,4

2T2004 3295,4 1986,4 5569,6 11180,7 23858,2 14995,9 22032,1 38854,1 60886,2

3T2004 10515,2 2194,1 7048,3 7556 26971,6 16905,9 27313,6 43877,5 71191,1

4T2004 7926,2 2144,7 9640,7 9971,6 26197,2 17609,3 29683,2 43806,5 73489,7

1T2005 5167,1 1724,4 12449,6 6599,8 24451,2 16151,1 25940,9 40602,3 66543,2

2T2005 6974,6 1903,4 11240,9 11546 29226,1 17877,1 31664,9 47103,2 78768,1

3T2005 9381,9 6231,4 19006,1 18707,6 33042,1 20067,9 53327 53110 106437

4T2005 8538,2 5136,4 16679,8 15867,7 31589 19509,5 46222,1 51098,5 97320,6

1T2006 6551,8 2594,4 28572,6 22308,6 29458,1 20129,7 60027,4 49587,8 109615,2

2T2006 7588,9 4161,2 23636,1 31653,3 31598,8 21394,1 67039,5 52992,9 120032,4

3T2006 7657,2 3136,8 20781,7 17336,5 39899,6 25217,8 48912,2 65117,4 114029,6

4T2006 10498,6 3622,1 26326,4 18967,7 36851 24609,3 59414,8 61460,3 120875,1
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1T2007 9204,6 2639 37548,4 28467,7 34002,3 25274,8 77859,7 59277,1 137136,8

2T2007 17919,7 3633 49509,8 34411,3 39211,5 27354,9 105473,8 66566,4 172040,2

3T2007 10473,2 3343,8 51921 40191,7 43385,3 33025,4 105929,7 76410,7 182340,4

4T2007 12635,2 6032 70947,7 58752 44050 34962,4 148366,9 79012,4 227379,3

1T2008 13901,8 5102,5 68447,1 62250,9 38689,6 35928,8 149702,3 74618,4 224320,7

2T2008 13737 5826,5 81761,7 74675,1 51955,1 43413,8 176000,3 95368,9 271369,2

3T2008 20259,7 6114,2 80611,8 76927,7 60215,5 51859,9 183913,4 112075,4 295988,8

4T2008 23937,2 9734,3 35639,6 53373,4 47082,3 41904,2 122684,5 88986,5 211671

1T2009 12035,5 6693,1 27156,4 30687,5 31177,6 28189,4 76572,5 59367 135939,5

2T2009 11238,5 3915,4 47109,7 41316 38774 27853,6 103579,6 66627,6 170207,2

3T2009 12314,2 7307,6 61968,1 41537,3 41846 34571,7 123127,2 76417,7 199544,9

4T2009 17918,6 9642,1 58216,7 34751,5 41197,2 37090,2 120528,9 78287,4 198816,3

1T2010 10319,7 4807,8 35054,8 25726,4 39229,8 38349,1 75908,7 77578,9 153487,6

2T2010 15743,5 9159,2 40481,3 26644,2 49957,6 42958,5 92028,2 92916,1 184944,3

3T2010 18857,6 8376,7 43448,4 23392,8 55742 50936,8 94075,5 106678,8 200754,3

4T2010 33722,7 7793,3 56124,2 31550,6 56985,9 49524 129190,8 106509,9 235700,7

1T2011 22208 4673 33848,9 28086,1 51232,8 48090,7 88816 99323,5 188139,5

2T2011 27271,9 12304,8 39500,6 32828,7 67070,7 57260,3 111906 124331 236237

3T2011 28383,1 10499,5 27578,7 24083,8 71695,4 61587,3 90545,1 133282,7 223827,8

4T2011 23855,6 7581,1 27443,2 24920,1 66040,6 59308,5 83800 125349,1 209149,1

1T2012 18650,9 3702,3 42588,2 35110,7 55078,9 52661 100052,1 107739,9 207792

2T2012 19014,6 4233,7 37284,9 37255 62133,1 57493,7 97788,2 119626,8 217415

3T2012 20649,4 2781,7 37776,3 32982,5 63382,5 54744,8 94189,9 118127,3 212317,2

4T2012 25940,6 8266 37600,4 33367,7 61983,6 58284 105174,7 120267,6 225442,3

1T2013 16074,4 2842,2 43028,9 34182,7 50836,6 55990,7 96128,2 106827,3 202955,5

2T2013 21903,7 5146,6 68594,8 59514,8 63587,5 61507,2 155159,9 125094,7 280254,6

3T2013 19508,8 5751,3 69439,8 51007,2 63081,2 61765,4 145707,1 124846,6 270553,7

4T2013 28930,8 8681,7 56408,6 58102,9 64528,2 60367,9 152124 124896,1 277020,1

1T2014 20554,2 6410 59999,4 48037,2 49588 55660,9 135000,8 105248,9 240249,7

2T2014 22763,3 7643,9 76118,9 58821,2 60942,9 57361,6 165347,3 118304,5 283651,8


