UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE CAMPOS - CEC

LAURA MARTINS DE OLIVEIRA

UMA ANÁLISE DO DETERMINANTE DO CRESCIMENTO ECONÔMICO:
APLICAÇÃO DO MODELO DE SOLOW PARA AS ECONOMIAS DA
ARGENTINA, BRASIL, CHILE E COLÔMBIA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
2020

LAURA MARTINS DE OLIVEIRA

UMA ANÁLISE DO DETERMINANTE DO CRESCIMENTO ECONÔMICO:
APLICAÇÃO DO MODELO DE SOLOW PARA AS ECONOMIAS DA
ARGENTINA, BRASIL, CHILE E COLÔMBIA.

Monografia apresentada ao Curso de Ciências
Econômicas do Instituto de Ciências da Sociedade
e Desenvolvimento Regional – ESR da
Universidade Federal Fluminense (UFF) como
pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel
em Ciências Econômicas.
Orientador: Prof° Dr° Felipe Santos Tostes.

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
2020

LAURA MARTINS DE OLIVEIRA

UMA ANÁLISE DO DETERMINANTE DO CRESCIMENTO ECONÔMICO:
APLICAÇÃO DO MODELO DE SOLOW PARA AS ECONOMIAS DA
ARGENTINA, BRASIL, CHILE E COLÔMBIA.

Monografia apresentada ao Curso de Ciências
Econômicas do Instituto de Ciências da Sociedade
e Desenvolvimento Regional – ESR da
Universidade Federal Fluminense (UFF) como
pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel
em Ciências Econômicas.
Orientador: Prof° Dr° Felipe Santos Tostes.

Aprovada em __ de __________de _____________

BANCA EXAMINADORA:

_________________________________________________ Profº
Drº Felipe Santos Tostes - Orientador
Universidade Federal Fluminense

_________________________________________________
Profº Drº Alan Figueiredo Aredes - membro examinador
Universidade Federal Fluminense
_________________________________________________
Profº Drº Marcos Tostes Lamonica- orientadora
Universidade Federal Fluminense

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a meus pais que sempre me ajudaram a manter o meu
sonho de cursar uma graduação em uma universidade pública de ensino, mesmo quando
eu não acreditava que seria possível. Desde a chegada a Campos dos Goytacazes para
realizar a matrícula na Universidade e procurar moradia até as visitas mensais que sempre
tinham o objetivo de matar a saudade e me presentear com a melhor comida do mundo. E
dessa forma o meu objetivo se tornou um objetivo da nossa família que foi
progressivamente sendo construído até chegarmos à data desta defesa.
Agradeço a professora Graciela Profeta que foi responsável por me receber no ato da
matricula e me dar boas vindas ao curso de Economia. Tive oportunidade de ser sua aluna
em duas disciplinas e mais importante do que o os conhecimentos teóricos adquiridos para
dar continuidade à graduação pude aprender como é importante aliar competência técnica
ao bom humor e leveza, assim a mensagem é sempre reproduzida da maneira mais
eficiente possível.
Agradeço a professora Vanuza Ney, que além de receber todos de maneira muito
carinhosa no primeiro período da graduação e assim acalmar o coração do aluno calouro,
também foi a minha Tutora do grupo PET e, assim, pude vivenciar experiências
maravilhosas além da sala de aula com um grupo incrível.
Ao professor Alan Arêdes que foi responsável pela orientação de um artigo que
confeccionei com um grupo na disciplina de Economia de Setor Público e assim pude ter
o primeiro contato com a confecção de um trabalho cientifico, além da estruturação inicial
da minha idéia de monografia e graças a isso pude começar a caminhar nesse projeto. Ao
professor Felipe Tostes que se dispôs a caminhar comigo durante o processo de realização
desse trabalho que durou um período que previsto, devido a minha procrastinação e a
minha dificuldade de me despedir da UFF. Por isso além de um ótimo orientador com
observações sempre precisas foi um ótimo conselheiro que me ajudou a me manter
motivada em relação ao meu tema.
Agradeço a Margareth, secretária do curso, que sempre me auxiliou com a organização da
inscrição no inicio do semestre.
A todas as meninas que tive a oportunidade de conviver durante quase 06 anos que morei
em Campos dos Goytacazes e assim pude aprender e exercitar regras de boa convivência
e educação

Gostaria de agradecer especialmente a Katarina Ribeiro, que foi a minha veterana no PET
e sempre muito carinhosa comigo e com todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la,
providenciando almoços maravilhosos para receber as boas amigas Helena Valente e
Vitoria Machado que ficavam sempre na nossa casa.
Finalmente, agradeço também a Ana Carolina Pelegrini, minha ultima companheira de
republica, que me ensinou a valorizar ainda mais a família e que as coisas sempre podem
melhorar quando se mantêm o pensamento positivo.

RESUMO

A irregularidade e inconstância no crescimento econômico da Argentina, Brasil, Colômbia
e em menor grau do Chile no período de 1997 a 2017 acarretou a insuficiência de recursos
financeiros para investimentos em infraestrutura prejudicando a geração de empregos e
atração de novos recursos para início de um novo ciclo de crescimento, conforme
preconizado pelo modelo de Solow. O fato gerador desta incapacidade de investir se
relaciona economicamente ao baixo nível de poupança em percentual do PIB destes
países, quando se comparados aos índices de outras nações que obtiveram êxito em seu
crescimento econômico, apesar de também possuírem condições inicialmente
desfavoráveis, contornadas a partir da adoção de políticas econômicas que contemplaram
o princípio de formação de capital próprio para investimentos. A literatura demonstrou
que, no período de análise, o baixo percentual da taxa de poupança sobre percentual do
PIB foi contornado através da capitação de recursos externos de países desenvolvidos,
mediante remuneração. Entretanto, essa estratégia de política econômica terminou se
demonstrando frágil, gerando como contrapartida elevado endividamento.

Neste

contexto, o objetivo da presente Monografia é contextualizar o Brasil e outras 03 (três)
maiores economias da região (Argentina, Colômbia e Chile) de acordo com seus
desempenhos na formação poupança sobre percentual do PIB, para fins de comprovação
da importância desse fundamento em seus crescimentos econômicos.
Palavras-chave: Taxa de Poupança; Modelo de Solow; América do Sul.

ABSTRACT
The irregularity and inconsistency in economic growth in Brazil, Argentina, Colombia and
to a lesser extent in Chile in the period from 1997 to 2017 resulted in insufficient financial
resources for investments in infrastructure, hampering the generation of jobs and attracting
new resources to start again the growth cycle, as recommended by the Solow model. The
triggering fact of this inability to invest is economically related to the low level of savings
as a percentage of the GDP of these countries, when compared to the indexes of other
nations that were successful in their economic growth, despite also having initially
unfavorable conditions, circumvented from the adoption of economic policies that
contemplated the principle of formation of equity for investments. The literature has
shown that, in certain periods, the low percentage of the savings rate over the percentage
of GDP has been circumvented through the capitation of external resources from
developed countries, by means of remuneration, an economic policy that ended up
showing itself to be weak and generating high indebtedness in return. In this context, the
objective of this Monograph is to contextualize Brazil and other 03 (three) largest
economies in the region (Argentina, Colombia and Chile) according to their performance
in saving formation on percentage of GDP, for the purpose of proving the importance of
this foundation in their economic growth.
Key words: Savings rate; Solow model; South América.
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1. Introdução
1.1 Contextualização
Os países da América do Sul, durantes os anos de 1997 a 2017, apresentaram uma dinâmica
irregular e inconstante de crescimento econômico. Situação que por consequência implicou em
recursos insuficientes para serem revertidos em investimentos de infraestrutura e prejudicou em
grande parte a capacidade destas nações em promover construção ou expansão de rodovias,
portos, sistemas de energia e telecomunicações dentre outros imprescindíveis à geração de
empregos e aparelhamento para atrair novos investimentos e iniciar desta forma um novo ciclo
de crescimento.
A causa desta incapacidade de provisão e manutenção de um fluxo suficiente de recursos para
prover estes investimentos está relacionada ao baixo nível de poupança em percentual do PIB
destes países, quando comparados ao mesmo índice de outras nações que obtiveram êxito em
emergir da situação de subdesenvolvidos. Esta situação adversa e histórica na região da América
do Sul encaminhou em períodos ainda anteriores aos anos de 1997 a 2017 e descritos no
presente trabalho à necessidade de captar recursos de poupança externa, aproveitando o excesso
de capitais oriundos dos países desenvolvidos.
Assim o presente trabalho evidencia a importância do nível de poupança adequado para
promover investimento dos países por meio do modelo de crescimento neoclássico de Solow.
Este modelo enuncia que o crescimento de uma economia é promovido com retornos
decrescentes a partir da adição dos insumos capital e trabalho á uma função Cobb- Douglas.
Entretanto, a adoção dessa diretriz econômica adotada naquele contexto de falta de
disponibilidade de recursos externos, sujeitou a economia dos países da região a espelharem de
forma grave e aprofundada as crises cambiais e financeiras oriundas em diversas nações em
razão do modelo de globalização das últimas décadas, segundo enunciaram Bresser Pereira e
Nakano(2003). Estas crises em razão de sua importância a nível global e a gravidade de suas
consequências a nível regional nas economias dos países ora analisados também foram
abordadas e relatadas na pesquisa empreendida neste trabalho.
Neste contexto a presente Monografia relacionada à América do Sul, contextualiza o Brasil e
outras 03 (três) maiores economias da região (Argentina, Chile e Colômbia), segundo seus
Produtos Internos Brutos, de acordo com dados obtidos no Banco Mundial. Para esta finalidade
elaborou-se um quadro comparativo de seus desempenhos na formação poupança sobre
percentual do PIB, para fins de comprovação da premissa da carência de recursos em
3

investimento de infra estrutura, comprometendo ou limitando a capacidade de crescimento
econômico dos países analisados.
A situação descrita é constada ao se comparar especificamente os índices de poupança sobre o
PIB dos 04 países analisados no presente trabalho, que apresentaram no ano de 2017, conforme
os dados do Banco Mundial, os seguintes percentuais: Brasil 16,58%, Argentina 13,53%,
Colômbia 16,90% e Chile 18,87%.
Estes índices, entretanto, em países que ainda necessitam de fontes significativas de recursos
para investimentos se encontram significativamente inferiores aos de outras nações que já
atingiram um nível superior de desenvolvimento e dispõem de infraestrutura já consolidada,
proporcionando condições superiores aos seus habitantes. Observa-se tal premissa em exemplo
da União Europeia que no mesmo de 2017 possuía a média de 24,69% de poupança sobre
percentual do PIB.
No intuito de pavimentar este objetivo, o presente trabalho se ateve ao princípio acadêmico já
consagrado e comprovado economicamente da prática de formação do maior índice possível de
poupança interna, no montante mínimo de 25% do PIB como fonte de recursos para
proporcionar investimentos a serem aportados no setor de infraestrutura, criando empregos e
promovendo o crescimento econômico com a distribuição da riqueza auferida, gerando melhor
qualidade de vida aos seus habitantes, como dito por Constanzi[2018?].
1.2 Problemas e sua importância
A histórica carência de poupança interna para suprir necessidades de investimento, muito
inferior aos países desenvolvidos e outros países emergentes, a exemplo dos países do Leste
Asiático, acarretou que os países da América do Sul, objeto do presente estudo, em períodos
recentes, necessitassem de captar recursos externos, mediante contrapartida financeira, com
objetivo de suprir esta deficiência.
Entretanto, a decisão econômica de obtenção de um percentual compatível de poupança para
fins de investimento, através da captação destes recursos externos sujeitou estes países, a
exemplo dos demais que adotaram a mesma diretriz, a crises cambiais de origens externas,
ocasionadas por motivos mais diversos. Tal situação decorreu da globalização econômica das
últimas décadas que tornou as economias de todas as nações relevantes interligadas e
interdependentes, assunto também explorado no presente trabalho.
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Neste contexto se buscou a partir das Taxas de Poupança em Percentual do PIB, de acordo com
os índices do Banco Mundial, estabelecer uma relação com o Modelo de Crescimento de
Solow.A motivação para isto decorre de ao fato que ao longo da construção da teoria econômica
foram feitos diversos estudos com o objetivo de tentar explicar a dinâmica da economia, cujos
modelos são uma abordagem matemática de alguns dos seus aspectos.
O modelo de crescimento econômico de Solow foi construído para analisar o motivo de alguns
países possuírem crescimento e desempenho econômico tão distinto entre si, embora
localizados em mesma região geográfica (SOLOW, 1956 apud JONES, 1979). Segundo este
modelo o aumento da taxa de poupança proporciona acréscimo do estoque de capital,
desencadeando investimentos e crescimento econômico, fato que desencadeia novo aumento
do consumo, dando início a outro ciclo de formação de poupança e incremento do capital para
fins de investimento em patamar agora mais elevado que o anterior, processo que permaneceria
se retroalimentando na forma semelhante a um moto contínuo denominado “ciclo virtuoso do
Solow”.
1.3 Hipótese
A hipótese estabelecida pelo modelo de Solow prevê que o crescimento do PIB dos países está
relacionado à sua capacidade de fazer poupança, sendo que esta deve ser integralmente investida
com objetivo de promover o crescimento econômico, sem levar em consideração, contudo, a
participação de capital externo em seu modelo mais básico apresentado nessa monografia.
A primeira premissa, sobre a relação entre o nível de poupança sobre percentual do PIB em
patamares compatíveis à realização de investimentos para fins de crescimento econômico se
firma historicamente consolidada, mediante os resultados no mesmo sentido alcançados por
países que já atingiram um nível elevado de desenvolvimento e também por nações emergentes
que vêm adotando esta mesma política econômica com resultados positivos no mesmo sentido,
proporcionando elevação financeira para suas populações e êxito na retirada de grande
contingente de habitantes de situação de exclusão e pobreza extrema.
A revisão bibliográfica do assunto e os dados estatísticos levantados corroboram também está
premissa, ao demonstrar que por não contarem com um patamar mínimo de poupança para
impulsionar o investimento em infraestrutura, 03 (três) das 04 (quatro) economias analisadas
(Brasil, Argentina e Colômbia) não conseguem manter um nível de crescimento econômico
regular e constante, sofrendo maiores consequências também quando da ocorrência de crises
financeiras internacionais.
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1.4 Objetivo
1.4.1 – Objetivo Geral
A partir do percentual de Taxa de Poupança sobre o Produto Interno Bruto extraído do Banco
Mundial o presente trabalho buscou analisar o comportamento desse índice no período de 1997
a 2017 e o seu reflexo no crescimento econômico no Brasil, Argentina, Colômbia e Chile em
decorrência do investimento em infraestrutura propiciado por estes recursos.
1.4.2. – Objetivo Específico
•

Verificar os princípios básicos para reconhecer e analisar políticas econômicas
praticadas em países que compõe a região geográfica objeto da presente monografia,
com a utilização de dados obtidos em fontes de pesquisa consagradas e de fácil acesso.

•

Demonstrar a importância do princípio econômico de índice de poupança sobre
percentual do PIB compatível e suficiente para os países impulsionarem seus
investimentos em infraestrutura e promover o crescimento econômico, atendendo o
interesse e de bem estar de suas populações.

•

Comprovar os objetivos traçados na presente Monografia em consonância com pesquisa
em índices econômicos e trabalhos acadêmicos elaborados no mesmo sentido.

A presente Monografia está estruturada em cinco seções da seguinte forma: além desta
introdução, a seção 2, aborda a teoria economia descrita no modelo de Solow sobre a formação
de poupança para explicar o crescimento econômico dos países e os fatores que os diferenciam
entre si. A seção 3 faz uma breve descrição da análise pública sobre o tema em questão. A
Seção 4, na qual também se efetuou uma depuração e análise da Poupança Bruta sobre o
Percentual do PIB e das taxas de Produto Interno Bruto de cada um dos países estudados,
estabelecendo-se uma relação direta com a pesquisa e bibliografia abordada na Seção 3. Por
fim, temos a conclusão.
2. Referencial Teórico: O modelo de Solow
Ao longo da construção da teoria econômica foram feitos diversos estudos com o objetivo de
tentar explicar a economia presente no cotidiano. Os modelos econômicos são uma abordagem
matemática de algum aspecto da economia. O modelo de Solow foi construído para analisar
porque há países que possuem um crescimento econômico tão distinto entre si. Neste presente
tr Isto é porque há países que são ricos e há países que são pobres?
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Tendo em vista o objeto do estudo e abstrações teóricas, o modelo de Solow é construído com:
i) uma função de produção, que mede como ocorre a evolução do produto na economia; ii) uma
equação de demanda que avalia como a demanda agregada se distribui em consumo e poupança;
iii) uma equação de acumulação de capital que descreve como o capital se acumula ao longo do
processo produtivo.
i)

Equação de Produto (função de oferta agregada):

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿)

(1.1)

Se 𝑓(𝑎𝐾, 𝑎𝐿) = 𝑎𝑌
De acordo com o modelo a função apresenta retornos decrescentes à escala.
As empresas pagam aos trabalhadores com um salário (w), a cada unidade de trabalho e um
aluguel (r), a cada unidade de capital em um período. Levando em conta que as empresas atuam
em concorrência perfeita e buscam maximizar o lucro.
𝑀𝑎𝑥𝑓(𝐾, 𝐿) − 𝑟𝐾 − 𝑤𝐿

(1.2)

Assim, é possível afirmar que wL+rK=Y o que significa que os pagamentos com insumos
consumem o valor do produto. Isso resulta na ausência de lucro econômico.
O modelo tem por objetivo, explicaras variáveis que envolvem o produto por trabalhador, por
isso, encontra a equação produto por trabalhador:
𝑌⁄𝐿 = 𝑓(𝐾⁄𝐿, 𝐿⁄𝐿) = 𝑌⁄𝐿 = 𝑓(𝑘, 1) ∴ 𝑦 = 𝑓(𝑘)

(1.3)

𝑦 = 𝑓(𝑘) = 𝑘𝑎
onde “a” é um coeficiente entre 0 e 1.
Solow apresentou uma função Cobb – Douglas em que o produto cresce com retornos crescentes
de escala, mas o crescimento dos insumos trabalho e capital apresenta retornos decrescentes.
Essa função de produção está representada graficamente na figura 1. Com mais capital por
trabalhador, há mais produto por trabalhador, no entanto a cada unidade adicional de capital,
dada a um trabalhador, o produto vai se tornando cada vez menor, o que representa retornos
decrescentes do capital por trabalhador. A inclinação dessa função mostra a produtividade
marginal do capital (PmgK), ou seja, a produção adicional do trabalhador quando há o
7

acréscimo de uma unidade de capital. Assim o modelo apresenta crescimento exógeno enquanto
a acumulação de capital apresentar retornos decrescentes.
Figura 1 – Função de Produção

Fonte: elaboração própria

ii)

Função de demanda agregada:

Outra suposição do modelo de Solow é que não há comercio internacional, portanto, a demanda
será uma função de renda nacional para economia fechada.
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 ∴ 𝑌⁄𝐿 = 𝐶⁄𝐿 + 𝐼⁄𝐿 ∴ 𝑦 = 𝑐 + 𝑖

(1.4)

Onde y é a taxa de produto por trabalho, c é a taxa de consumo por trabalho, e i a taxa de
investimento por trabalho.
𝑆 = 𝑌 − 𝐶 ∴ 𝑆⁄𝐿 = 𝑌⁄𝐿 − 𝐶⁄𝐿 ∴ 𝜌 = 𝑦 − 𝑐
Como 𝑃𝑚𝑔𝑆 = 𝑠 e 𝑃𝑚𝑔𝐶 = 1 − 𝑠
Assim,𝜌 = 𝑠𝑦 𝑒 𝑐 = (1 − 𝑠)𝑦
𝑦 = 𝑐 + 𝑖 ∴ 𝑦 = (1 − 𝑠)𝑦 + 𝑖 ∴ 𝑦 = 𝑦 − 𝑠𝑦 + 𝑖 ∴ 𝑦 − 𝑦 = −𝑠𝑦 + 𝑖 ∴ 𝑠𝑦 = 𝑖

(1.5)

Ou seja, sy = i significa que tudo que é poupado é investido. E a equação de demanda é dada
por:
𝑦 = (1 − 𝑠) + 𝑠𝑦

(1.6)

Pela equação vimos que a taxa de poupança determina a variável entre consumo e investimento.
Isso pode ser melhor visto a partir da figura 2.
8

Figura 2 – Fluxograma modelo de Solow

Fonte: Jones (2000)

Portanto, o modelo de Solow afirma que o crescimento do estoque de capital da economia (k)
é responsável pelo crescimento econômico (crescimento do produto por trabalhador y). A taxa
de poupança determina como esse produto será distribuído. Será distribuído em taxa de
consumo por trabalhador ((1-s)y)) e taxa de poupança por trabalhador (sy=i). Há que se
considerarem as variáveis que são responsáveis pela variação do estoque de capital. A taxa de
investimento (i) já foi mostrada na figura 1, além dela a taxa de depreciação (δ) também
influencia no estoque de capital de uma economia. Como pode ser visualizado na figura 3:
Figura 3 – Fluxograma modelo de Solow.

Fonte: Jones(2000)

iii)

O diagrama de Solow:

Já foram apresentadas duas equações fundamentais do modelo de Solow. A equação do produto
(1.3) e a equação de demanda (1.6).
Assim, agora podemos analisar a variação do produto por trabalhador, isto é, quanto cresce a
economia influenciada pela depreciação e da taxa de investimento. Essa questão pode ser
analisada mais facilmente por meio do Diagrama de Solow mostrado na figura 4. A primeira
9

curva representa o montante de investimento per capta (sy). A outra curva representa a taxa de
depreciação que irá incidir sobre o estoque de capital (δk).
Quando a taxa de crescimento dos investimentos (i) é superior a taxa de depreciação do capital,
o estoque de capital por trabalhador está crescendo em direção a k*. Solow chamou o k* de
nível de equilíbrio estacionário, representado no gráfico pelo ponto A, que significa equilíbrio
em longo prazo. Quando a taxa de crescimento dos investimentos (i) é inferior que a taxa de
depreciação do capital, o estoque de capital por trabalhador caminha para k’, o que representa
o desgaste do nível de capital.
Figura 4 – Diagrama de Solow.

Fonte: elaboração própria.

É esclarecedor incluir a função de produção no próprio gráfico para determinar o valor do
consumo por trabalhador no estado estacionário. O consumo por trabalhador no estado
estacionário é dado pela diferença entre o produto por trabalhador no estado estacionário y* e
o investimento por trabalhador sy*, como pode ser visto na figura 5.
Figura 5 – Diagrama de Solow e a função de produção

Fonte: elaboração própria
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iv) Impacto da variação da poupança no diagrama de solow:
Segundo o modelo de Solow o aumento da taxa de poupança proporciona um aumento do
estoque de capital, fazendo com que o nível do produto também cresça. Assim de acordo com
o modelo, o que pode ser visto na figura 6, o aumento da taxa de poupança causa uma aceleração
do crescimento econômico o que leva a um novo estado estacionário.
Figura 6 – Impacto da variação na poupança no Diagrama de Solow

Fonte: elaboração própria.

v) A regra de ouro:
Diferentes taxas de poupança levam a diferentes níveis de estado estacionário. (stedy-state).
Assim, torna-se necessário saber qual é o nível de steady-state correto para uma economia. Isso
é determinado pela maximização do consumo, onde o nível de steady-state ideal é aquele que
maximiza o consumo dos agentes, ou seja, maior nível de consumo per capta. O nível de capital
por trabalhador que maximiza o consumo do trabalhador é denominado de nível de capital por
trabalhador da regra de ouro.
Escrevendo c* em termos de k*:
𝑐∗ = 𝑦∗ − 𝑖 ∗
Como 𝑦 = 𝑓(𝑘), então:
𝑐∗ = 𝑓(𝑘∗) − 𝑖∗
Como no steady-state𝑖∗ − 𝛿𝑘∗ = 0, então:
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𝑐∗ = 𝑓(𝑘∗) − 𝛿𝑘∗
Portanto, no steady-state𝑓(𝑘∗) − 𝛿𝑘∗.Deste modo Δk=0

(1.7)

Conforme a figura 7, no ponto de k ouro as retas f(k) e δ (k) possuem a mesma
inclinação. A inclinação da reta f(k) é o PMgK e a da reta δk é δ. Por isso no ponto k ouro
PMgK= δ.
Figura 7 – Regra de ouro

Fonte: Elaboração própria.

vi)

Transição para o estado estacionário:

A economia não tende a ir de modo autônomo para o ponto de equilíbrio do estado estacionário
determinado pela regra de ouro. Para isso é preciso que os policymakers definam a taxa de
poupança que irá conduzir para o nível ótimo de capital.
Assim se a economia estiver acima do ponto definido pela regra de ouro, isto é, k*>kouro, os
policymakers deverão reduzir o nível de poupança.
Conforme a figura 8, ao reduzir o nível de poupança isso irá provocar a redução do produto,
investimento e o aumento do nível de consumo. Quando cai o nível de poupança (investimento),
o consumo aumenta no mesmo instante, mas no momento seguinte ele cai gradualmente até
atingir o nível ótimo de capital.
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Figura 8 – Redução do nível de poupança

Fonte: Elaboração própria.

Conforme a figura 9, se a economia estiver abaixo do ponto definido pela regra de ouro, isto é,
k*<kouro os policymakers deverão aumentar o nível de poupança (investimento). Assim, ao
aumentar o nível de poupança, a economia irá aumentar o nível de produto e de investimento e
reduzir o nível de consumo. Quando aumenta o nível de poupança (investimento) o consumo
diminui no mesmo instante, mas no momento seguinte passa aumentar gradualmente até atingir
o nível ótimo de capital.
Figura 9 – Diminuição do nível de poupança

Fonte: Jones (2000).

1.

Revisão Bibliográfica

Existe um conceito firmado, conforme relata Serebrisky, Margot e Suárez-Alemám (2016),
sobre a necessidade de a América Latina e Caribe aumentarem o seu nível de poupança de
forma sustentada, revertendo-a em atividades produtivas de infra estrutura, cujo financiamento
ideal seria com a utilização da poupança interna, a ser apenas complementada pela poupança
externa. Para tanto, conforme ressalta Constanzi [2018?], o nível de poupança ideal, deveria
ser no patamar mínimo de 20% a 30% do PIB.
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No cenário mundial, segundo Bresser-Pereira e Nakano (2003), há economias que possuem
elevado nível de poupança e economias que apresentam níveis de poupança reduzidos. Assim,
alguns países com níveis de poupança insatisfatórios e, por consequência, menor nível de
investimento, recorreram a fluxo de capitais de países com poupança elevada, para poderem
realizar investimentos. Isso foi o que gerou, nos anos de 1990, um crescimento econômico
sendo chamado de “crescimento com poupança”. Conforme Bresser-Pereira e Nakano (2003):
Em comparação com as outras regiões, a poupança externa na América Latina e no
Caribe responde por uma proporção relativamente alta da poupança total (3,5 pontos
percentuais dos 21 pontos percentuais do PIB da poupança total) e contribui com um
montante positivo para economia total — o que significa que, em média, a região foi
um importador líquido de poupança externa durante as últimas três décadas (em nítido
contraste com a Ásia emergente).

Entretanto, ainda segundo Bresser-Pereira e Nakano (2003), se mostrou falsa premissa que
fluxos de capitais de países com maior relação capital/trabalho fluiria para outros com menor
índice, promovendo o investimento e resultando em uma convergência do crescimento per
capta com a dos países desenvolvidos.
O trabalho em referência demonstrou que o crescimento sustentando por poupança externa não
aumenta necessariamente a taxa de investimento no longo prazo, pois a contrapartida da
poupança externa está vinculada a um nível de endividamento, cujo limite seria 220% de
exportações e 80% do PIB, metodologia adotada pelo Banco Mundial e dentre outras, como a
de economistas do FMI (dívida abaixo de 160 a 170% das exportações e de 35 a 40% do PIB).
Níveis esses, aceitáveis para que os credores estejam dispostos a assumir o risco da dívida, caso
contrário, podem não realizar sua rolagem por considerá-la muito elevada (Bresser-Pereira e
Nakano, 2003).
Os mercados emergentes sul americanos também são abordados no trabalho Bresser-Pereira,
Gonzalez, Lucinda (2008). Ao analisarem o Brasil e Argentina estes autores relatam que ao
longo dos anos 1990 estes países adotaram uma política de crescimento através de poupança
externa, o que provocou déficits em conta corrente oriundos de financiamentos proporcionados
pelo excesso de liquidez internacional. Isso foi consequência da crise da dívida externa na
década de 1980, solucionada apenas através do Plano Brady1, sob a mesma justificativa que os
países da região não possuíam poupança interna para financiar o seu desenvolvimento.

1

Plano Brady, foi criado em 1989 pelo Tesouro dos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a oferta de
créditos para países em desenvolvimento por meio de empréstimos de países desenvolvidos. A partir da criação
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A origem do problema está no fato de que existe uma grande disparidade do nível de poupança
da maioria dos países da América Latina, incluindo o Brasil, em relação ao restante das
economias mais significativas do mundo, conforme relata Constanzi [2018?]. Visto que a taxa
bruta da poupança, entre 2010 e 2013, ficou em torno de 18% do PIB. Esse percentual foi ainda
menor nos anos de 2015 e 2016, reduzido para 14,4% e 13,9% respectivamente, com pequena
recuperação em 2017 para 15,8%.
A solução, conforme relatam os trabalhos de Serebrisky, Margot e Suárez-Alemám (2016) e
Constanzi [2018?] será a elevação dos níveis de investimento e poupança de20% e 30% do PIB.
Isso irá garantir e levadas taxas de crescimento e irá alavancar, na hipótese de políticas públicas
bem direcionadas, investimentos na resolução de problemas estruturais.
Ou seja, a necessidade de acumulação de poupança como potencial elemento propulsor do
crescimento e do investimento nos países em desenvolvimento é uma questão de consenso
dentro do debate macroeconômico. Porém, os fatos econômicos, muitas vezes exógenos aos
países, podem influenciar na relação entre estas variáveis.
Neste sentido, fatores externos e crises econômicas que influenciaram o crescimento econômico
da América Latina e por consequência o seu nível de poupança, a exemplo de várias crises
cambiais ocorridas no período ora analisado de 1997-2017, conforme descrevem Silva-Junior
e Felix (2013):

Outro, a década de 1990, destacamos as várias crises cambiais que afetaram a América
Latina. Estas crises cambiais se originaram em países europeus (em 1992),
estenderam-se para o México (em 1994), nas economias asiáticas (em 1997), na
Rússia (em 1998), no Brasil (em 1999) e na Argentina (em 2001). Os efeitos das
referidas crises eram notados internamente no país de origem, mas proporcionavam
reflexos em outras economias. Tal realidade econômica não protagonizou o retorno
da inflação a patamares superiores na região, mas influenciou no ritmo do crescimento
econômico.

Os mesmos autores relatam que a partir dos anos 2001 e 2002, um período de tranquilidade
internacional, as economias latino americanas aproveitaram e conseguiram um ritmo de
crescimento acelerado, também beneficiadas pelo ingresso de investimentos externos que
resultaram no incremento dos seus Produtos Internos Bruto (PIB) e nova denominação de
“emergentes”.

deste plano, os países devedores deixavam de ter somente um empréstimo bancário e passavam a adquirir um título
emitido pelo governo de um país desenvolvido
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Ultrapassada essa conjuntura, Português (2015) relata que na década seguinte de 2000 os países
do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) apresentaram crescimentos de PIB
comparados com países avançados. Este crescimento se estendeu, além do Brasil, aos demais
países latinos americanos aqui estudados, Argentina, Chile e Colômbia, com algum destes
crescendo a uma taxa média de 5% a.a. a mais que os países desenvolvidos no período de
20022012(AKYUZ, 2012 apud PORTUGUÊS, 2015).
A partir destas condições, estes países latino-americanos adotaram uma política de acúmulo de
reservas, gerando um colchão momentâneo de liquidez no intuito de contornar crises e estimular
crescimento para atender demandas agregadas (PORTUGUÊS, 2015).
Também no período de 2004 a 2007, o crescimento na América Latina atingiu o melhor patamar
das últimas três décadas. Ocampo (2009) e Português (2015), destacam que este boom foi
possível em razão da conjugação de quatro fatores que nos últimos trinta anos não haviam
ocorrido simultaneamente na região em termos econômicos: elevado valor das commodities,
expansão do comércio mundial, condições favoráveis de financiamento e alto valor de remessas
do exterior por trabalhadores emigrantes.
Porém, ao concluir o seu artigo, Português (2015) expõe a existência de desafios a estes países
da América Latina, diante da impossibilidade de manutenção desta situação favorável por longo
prazo. Situações essas que estão sujeitas a interrupções em razão de crises financeiras
internacionais constantes e o fato de as reservas acumuladas serem finitas. Estas podem ser
exauridas na ausência de decisões políticas macroeconômicas corretas na aplicação destes
recursos em investimentos de infraestrutura e setores que proporcionem o crescimento no longo
prazo.
O desafio de aumento do percentual de poupança sobre o PIB e disponibilidade para maiores
investimentos se torna agora ainda maior diante da constatação que aquele período de
tranquilidade econômica e desenvolvimento acima mencionado se interrompeu a partir de 2008
e 2009, quando o mundo enfrentou uma nova crise econômica, considerada a maior desde a
década de 1930, precipitada pela falência do tradicional banco de investimento norte americano
Lehman Brothers, com efeito dominó sobre várias outras grandes instituições financeiras que
também se tornaram insolventes. Tal processo ficou conhecido como a “crise do suprime”. A
diferença entre as “crises cambiais” observadas na década de 1990 oriundas na Europa e
estendidas pela América Latina já referidas, está última se iniciou nos Estados Unidos e se
expandiu pela maioria das economias mundiais (SILVA Jr. e FELIX, 2003).
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A respeito do investimento em infraestrutura, Powell (2020) também entende que um índice de
poupança desejável é fundamental para que isto venha a ocorrer, acrescentando que na América
Latina e Caribe a maior parte dos investimentos neste setor é feita pelo poder público que os
converte em estradas, portos, hidrelétricas, sistema de esgoto e sistema de água. Porém o
investimento público médio na América Latina sofreu uma retração de cerca de 2,3%do PIB
em 2013 para aproximadamente 1,7% do em 2017.
De toda forma, tanto os índices dos anos de 2013 (2,3%) e 2017 (1,7%), se encontram muito
abaixo do ideal em termos internacionais, na hipótese de se estabelecer, por exemplo, uma meta
para alcançar o ritmo de crescimento de países industrializados do leste asiático, onde seria
necessário um investimento entre 5% e 7% do PIB em infraestrutura ao longo de 20 anos,
segundo Veloso et.al (2012).
Este parâmetro seria ainda mais desfavorável ao ser comparado especificamente com os índices
dos 04 países analisados no presente trabalho, que apresentaram no ano de 2017 os seguintes
percentuais de investimento em relação aos seus Produtos Internos Bruto: Chile
1,15%%,Argentina 0,75%, Colômbia 0,75% e Brasil 0,57%.
Embora se tratem de dados estimados para o ano de 2019 e esteja além do marco final de 2017
estabelecido no presente trabalho, cabe registrar a título de ilustração, segundo os cálculos
apurados pela Equipe do BID e demonstrados por Powell (2020),o Brasil figura como destaque
negativo dentre os 04 (quatro) países ora analisados da América Latina, já que o seu índice de
investimentoem2019 teria sido de apenas 0,5% do PIB, superior a pensão Haiti, sabidamente
o país mais pobre das Américas.
Para evitar a contínua repetição desse ciclo o BID (2016), em boletim de comunicado à
imprensa, defende a tese de aumento da poupança para superar dificuldades fiscais e de
estagnação da América Latina, ao confirmar que a taxa de poupança de 17,5% do PIB,
comparada com os 33,7% dos países emergentes da Ásia e 22,8% das economias avançadas é
insuficiente para prover os recursos necessários para o financiamento de investimentos,
principalmente em infraestrutura.
Entretanto, historicamente os países latinos americanos não conseguem superar o índice mínimo
desejável de 20% do nível de poupança em percentual do PIB. A partir dessa premissa, segundo
os autores pesquisados, será estabelecida uma relação de como a taxa de poupança insuficiente
destes países (Brasil, Argentina, Chile e Colômbia) prejudica sua capacidade de investimento e
crescimento econômico contínuo e sustentado.
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Tais oscilações de variação do PIB e Poupança se encontram devidamente demonstradas, agora
especificamente com relação aos países abrangidos no presente estudo, em seu Capitulo quatro,
na abordagem do Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, cujas variáveis acompanham exatamente
a dinâmica das crises acima transcritas, de acordo com os dados obtidos na fonte do Banco
Mundial, nas referências disponibilizadas pelo trabalho do BID (2016).
4. Metodologia e Análise de dados
A metodologia utilizada neste estudo foi a coleta e a análise gráfica de dados do PIB e da
Poupança Bruta em percentual do PIB disponíveis no site Banco Mundial. Foram abordados os
seguintes países: Brasil (US$ 1,840 trilhão), Argentina (US$ 449, bilhões) Colômbia (US$ 323
bilhões) e Chile (US$ 282.bilhões), por se tratarem, segundo este critério (PIB) das quatro
maiores economia da América do Sul no ano disponível mais recente (2019).
O estabelecimento do ano final da série em 2017 ocorreu em razão da disponibilidade de dados,
o que permitiu o acompanhamento da produção de pesquisas, publicações e acesso a material
bibliográfico de vários pesquisadores mencionados na seção 3.
Também deve ser mencionado que o período estabelecido de análise do presente estudo de
1997 a 2017 ocorreu no intuito de visualizar o comportamento dos dados pesquisados em duas
décadas, com uma perspectiva mais ampla dos seus reflexos, E também pelo fato que depois de
decorrido o intervalo de três anos se obteve acesso mais facilitado às fontes de pesquisas e
material bibliográfico mencionado no Capítulo 3.
Todavia, cabe um esclarecimento específico, para constar o motivo de a economia venezuelana
não estar incluída dentre os países ora analisados, apesar de a mesma fonte de pesquisa do
Banco Mundial registra-la como detentora de valor corrente do PIB acima da Colômbia e do
Chile. Tal exclusão se deve a grave situação política/econômica e de credibilidade estatística
que atravessa o país nos últimos anos, prejudicando sua comparação com os índices atualizados
das outras economias mais representativas da América do Sul.
4.1 A formação de Poupança nos países selecionados
Conforme relatado na revisão bibliográfica, o baixo nível de poupança dos países
latinoamericanos termina por acarretar a redução dos investimentos, que é a força motriz do
crescimento econômico, comprometendo, desta forma, o incremento da produção, circulação
de mercadorias e prestação de serviços, acarretando, por conseguinte, que o Produto Interno
Bruto permaneça estagnado ou decrescente em alguns períodos (COSTANZI, [2018?]).
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Neste contexto, cabe demonstrar inicialmente, conforme a figura 11, que a poupança bruta em
percentual do PIB no mundo, se enquadra entre os 20% a 30% que se referiu Constanzi [2018?]
como ideal para promover investimentos em infraestrutura e proporcionar o crescimento
sustentado.
Ainda conforme a figura 10, no período analisado, de 1997 a 2017, apenas nos anos de 2002
(23,83%) e 2009 (23.30%) o percentual de poupança bruta no mundo esteve no patamar inferior
a 24% do PIB, nos demais anos sempre foi superior, chegando a atingir em 2006 26,70%.
Figura 10 - Poupança bruta em percentual do PIB no mundo (% a.a.)
27,00
26,00
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.

Dados regionalizados estão apresentados na figura 11. A partir do índice de Poupança Bruta
em percentual do PIB para a região da América Latina e Caribe, onde se localizam os quatro
países analisados no presente estudo, se constata que nos anos de 2004 (20,31%), 2005
(20,36%), 2006 (22,08%), 2007 22,28%, 2008 (21,89%), 2010 (20,60%) e 2011 (20,90%) a
participação da poupança no PIB encontrou-se no patamar acima de 20%.
Constanzi [2018?] relata que o percentual da poupança para sustentar um crescimento
econômico elevado seria no mínimo de 20% do PIB, visto que os países asiáticos como China,
Cingapura, Coréia do Sul e Indonésia vem se destacando nos seus desenvolvimentos por conta
de percentuais superiores a 30% desse indicador.
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Figura 11 - Poupança bruta em percentual do PIB na América Latina e Caribe (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial

Porém, conforme será demonstrado nas figuras 12, 13, 14 e 15, os países ora analisados, com
exceção do Chile, apresentam índices de poupança muito inferiores a esse parâmetro no período
analisado de 1997 a 2017.
Neste contexto, passaremos abaixo a analisar a poupança bruta em percentual do PIB nos países
selecionados. As variáveis analisadas nas figuras 12, 13, 14 e 15, serão as taxas de poupança
em percentual do PIB do Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, as quatro maiores economias da
América Latina, com a exclusão da Venezuela em razão dos motivos acima relatados.
Figura 12 – Poupança bruta em percentual do PIB no Brasil (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial

O exemplo do Brasil se insere integralmente neste conceito, conforme análise elaborada, onde
se constata que o país já possuía um percentual baixo deste índice de poupança (12,17% em
1997) comprometendo sua condição de investimentos.
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Este percentual continuou a se reduzir até o ano de 1999 (10,59%) por conta da crise monetária
de 1999 que atingiu o Brasil em razão da variação cambial decorrente da vinculação do Real ao
dólar durante primeiro mandato do governo Fernando Henrique (1994-1998),

além do

desarranjo nas economias do México, da Rússia e dos países do Leste Asiático, conforme
descreveu a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (2003).
A partir do ano de 1999, conforme percentuais acima, a poupança bruta passou por uma
tendência de recuperação, até atingir o máximo de 19,34% do PIB no ano de 2007, ainda que
abaixo dos padrões mundiais, quando voltou apresentar tendência de contração, atingindo, em
2017 o percentual de 13,58%.
Ou seja, a partir do conceito de necessidade de percentual mínimo de poupança entre 20% e
30% do PIB como fator de alavancagem sustentável do crescimento econômico, o Brasil se
encontra nos últimos anos com o percentual inferior ao que necessitaria para tanto.
Figura 13 – Poupança bruta em percentual do PIB na Argentina (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial

No caso da economia argentina, os índices de poupança bruta em relação ao perceptual do PIB
seguiram a mesma tendência dos demais agregados, onde se constata que o país já possuía um
percentual abaixo dos 20% em 1997 de 16,66%, comprometendo sua condição de
investimentos. Percentual este que continuou a se reduzir até o ano de 1999 atingindo o nível
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de 13,66%%, diante da crise que se instalou economias do México, da Rússia e dos países do
Leste Asiático.2
A partir do ano de 1999, a poupança bruta passou por uma tendência de recuperação, atingindo
os níveis de poupança em porcentagem do PIB no ano de 2007 de 22,21%. Esse percentual está
dentro da banda ideal de 20% a 30% do PIB, o que proporciona investimento para promover
um crescimento sustentável. Entretanto, a partir de 2009, voltou apresentar tendência contínua
de declínio, atingindo em 2017 o percentual de 13,53%.
Figura 14 – Poupança bruta em percentual do PIB na Colômbia (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.

No caso da economia colombiana, os índices de poupança bruta em relação ao percentual do
PIB seguiram a mesma tendência da economia, onde se constata que o país já possuía um
percentual abaixo deste índice de poupança em 1997 de 13,50% comprometendo sua condição
de investimentos, percentual este que continuou praticamente estagnado perfazendo no ano de
2001 2,83%, por conta da crise que se instalou economias do México, da Rússia e dos países
do Leste Asiático.3
A partir do ano de 2001, conforme percentuais acima, a poupança bruta passou por uma
tendência de recuperação, ainda que abaixo dos padrões mundiais, até atingir o máximo de
19,57% do PIB no ano de 2009, quando apesar de uma tendência de baixa vem conseguindo
manter certa regularidade neste índice, atingindo em 2017 o percentual de 16,90%.

2
3

Anpec (2003).
Ibidem.
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Figura 15 – Poupança bruta em percentual do PIB no Chile (% a.a.)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.

A economia do Chile inicialmente, no período abordado, possuía o mínimo desejável de
Poupança bruta em Percentual do PIB de 20% a 30%. Contava em 1997 com o índice 23,31%
a.a.. Nível que praticamente se manteve em 2002, com 21,51%. Cabe neste caso se destacar que
este desempenho ocorreu no decorrer de um período de acentuada queda no seu PIB nos anos
de 1999 e 2001. Ou seja, apesar das crises cambiais do Brasil (1999) e da Argentina (2001), a
economia chilena possuiu um nível de poupança acumulada que lhe proporcionou um “colchão
de liquidez” para a manutenção dos seus investimentos.
Este desempenho se repetiu mesmo durante a crise do sub prime de 2008-2009, quando
novamente, apesar da queda acentuada do seu PIB, ao ter sua economia afetada pela queda nas
exportações de commodities, especialmente minérios, obteve o índice de poupança naqueles
anos de 2008 e 2009 respectivamente de 22,73% e 22,89%.
Portanto, o Chile ao contrario dos países já abordados é o único país latino que consegue manter
uma taxa de poupança dentro do nível ideal de 20% a 25%.
4.2 O Produto Interno Bruto (PIB) dos países selecionados
Na América Latina, a região geográfica onde se insere os 04 (quatro) países objeto da presente
monografia, segundo Kacef e López-Monti (2010), no período de 2003 ao final de 2008,
ocorreu um crescimento econômico vertiginoso, inédito até então, motivado pela valorização e
exportação de commodities, notadamente minérios e produtos agrícolas.
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Nesse período, ainda conforme Kacef e López-Monti (2010), todas as economias analisadas
cresceram a uma taxa média anual de 4,8%, acumulando um crescimento do produto interno
bruto (PIB) per capita de 22,1%, equivalente a 3,4% anual. No mesmo sentido, esta tendência
de elevação do PIB também ocorreu em todas as regiões do mundo, com destaque para as
economias da Índia e da China. Todavia, tal situação favorável se inverteu a partir de 2008, por
conta de nova crise financeira oriunda do sistema bancário nos Estados Unidos, a partir de julho
de 2007, acima abordada, motivada pela concessão de empréstimos bancários de alto risco, no
mercado hipotecário (subprime).
As figuras 16, 17, 18 e 19 mostram a evolução do PIB dos países selecionados para o período de
estudo.
Da análise destas figuras, podemos confirmar que o cenário de crises cambiais relatadas por

SilvaJunior e Felix (2013), implicaram em um decréscimo significativo no PIB nos referidos
países, a exemplo do Brasil em 1999, da Argentina em 2001 e de modo geral em 2008-2009 no
contexto da “crise do subprime”, iniciada nos Estados Unidos que contaminou praticamente
todas as economias mundiais.
Figura 16 – PIB da economia brasileira (taxa de variação real no ano)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.

Em conformidade com o descrito na Revisão Bibliográfica por Silva-Junior e Felix (2013), as
variações percentuais do PIB do Brasil, segundo o Banco Mundial, demonstradas no gráfico
17, coincidem com as crises cambiais de 1999, oriunda no próprio país e a “crise do subprime”
de 2008-2009. As referidas crises implicaram que no ano de 1999 o Brasil obteve um
crescimento praticamente nulo do PIB (0,46%) e no ano de 2009 o índice negativo de -0,12%
do PIB. O gráfico 17 aponta ainda um valor negativo do PIB ainda mais acentuado nos anos de
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2014 (-0,5%), 2015 (-3,55%) e 2016 (-3,28%), período no qual Oreiro (2017) relatou como o
de recessão mais profunda e duradoura no Brasil desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Figura17 – PIB da economia argentina (taxa de variação real no ano).
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.
O desempenho do PIB da Argentina,

a exemplo dos demais países, conforme o gráfico 20, teve

uma retração de -3,39 do seu PIB em 1999 e -5,92 em 2009, mesmos períodos do marco
temporal abordado por Silva-Junior e Felix (2013). Porém, a exemplo do que ocorreu com o
Brasil no período de 2013 a 2016, no caso da Argentina também se observa um destaque
negativo, pelo fato de haver praticamente dado prosseguimento à retração do seu PIB de 3,39%
em 1999, com um pequeno índice positivo de 0,79% em 2000, caindo nos anos posteriores de
2001 e 2002 respectivamente para -4,41% e o incrível -10,90% .
Este processo de degradação e recessão econômica resultou em moratória da dívida pública pelo
governo argentino em dezembro de 2001 e crise institucional que culminou com a renúncia do
Presidente da República no mesmo mês, além do rebaixamento do país na comunidade
financeira ao nível de países insolventes, conforme análise elaborada por Pereira (2004).
Figura 18 – PIB da economia colombiana (taxa de variação real no ano).
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial.
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Com relação ao desempenho do PIB da Colômbia (ver gráfico 19), no período de 1997 a 2017,
merece destaque na análise o grande desempenho negativo em 1999. O que foi resultado de um
cenário internacional macroeconômico desfavorável devido às crises da Ásia, da Rússia e do
Brasil, cujos efeitos na economia colombiana foram ainda agravados pelo aumento dos seus
gastos públicos a partir de 1995, decorrentes da nova Constituição aprovada em 1991, queda
nas exportações principalmente para o México e Venezuela, continuidade do conflito interno
de guerrilhas e crise cambiária com forte ataque especulativo contra a moeda nacional daquele
país, o que resultou no forte índice negativo de -4,2%. (CALLEJAS 2001).
Por outro lado, superado o ano de 1999, em todos os demais no período analisado de 1997 a
2017 a Colômbia apesar da continuidade do conflito político armado, conseguiu manter uma
taxa positiva de crescimento do seu PIB inclusive nos anos de 2008 e 2009, apesar da crise do
subprime.
Figura 19 – PIB da economia chilena (taxa de variação real no ano)
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial

Apesar de ser considerada a economia mais estável dentre os 4 países abordados no presente
trabalho, o PIB da economia chilena também não atravessou incólume as crises da década de
1990. A razão principal foi a crise cambial dos países asiáticos em 1997-1998, uma das mais
importantes do século XX, por atingir países daquela região considerados como exemplo de
dinamismo e desenvolvimento. Essa crise teve desdobramento internacional e afetou
gravemente o Chile , já que o mercado asiático havia se tornado em 1997 o maior destino das
exportações chilenas de minério (35%), constituída basicamente destes recursos naturais,
conforme relata French-Davis (2002, culminando em razão disto no ano de 1999, como pode
ser verificado no gráfico 18, no valor negativo de -0,41% do PIB.
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Destino semelhante ocorreu também por conta da crise do subprime, quando o ápice da retração
do seu PIB atingiu o percentual de -1,56%. (ver gráfico 18), em 2008, na mesma tendência do
Brasil e da Argentina, que também apresentaram índices negativos no ano seguinte de 2009,
excetuando neste processo apenas a Colômbia que conseguiu manter o seu PIB com taxa
positiva no decorrer desta última crise cambial.
5 . Conclusão
Esse trabalhou procurou analisar o reflexo da Poupança Bruta em Percentual do PIB das 04
(quatro) maiores economias da América do Sul no crescimento econômico em longo prazo. A
base teórica utilizada foram as explicações contidas no modelo de Solow, que analisa a
disponibilidade de capital acumulado pela poupança realizada na sociedade, considerando que
este processo de acumulação depende dos investimentos realizados no passado em função da
poupança passada, variável esta que especificaria e demonstraria a trajetória de crescimento de
longo prazo da economia.
A fonte de pesquisa utilizada para obtenção dos dados das quatro maiores economias que
resultaram dos parâmetros acima estabelecidos, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile foi
principalmente o Banco Mundial, com relação às taxas de aumento do PIB e de Poupança em
Percentual do PIB, complementada por dados referentes às taxas de investimento, obtidas em
publicação do BID. Tal escolha recaiu sobre a economia destas nações com o objetivo de
comparar a dinâmica da evolução dos seus Produtos Internos Brutos e o percentual de suas
respectivas poupanças sobre este índice, que resulta no investimento em infraestrutura nesta
mesma região geográfica onde estão inseridas.
A bibliografia selecionada na Seção 3 convergiu entre os autores pesquisados no entendimento
que o nível de poupança no percentual entre 20% a 30% do PIB permite a manutenção em longo
prazo de uma política de investimento capaz de manter um crescimento econômico sustentável
nos países que conseguem adotar e manter esta diretriz.
Constatou-se também que os países analisados, ainda em nível de desenvolvimento para suprir
sua escassez de poupança interna, em certas ocasiões recorreram ao capital externo oriundo de
países já desenvolvidos e com poupança elevada, com objetivo de aplicarem estes recursos em
investimentos de infraestrutura, almejando o crescimento em longo prazo e, por conseguinte a
elevação da renda e bem estar de suas populações.
Porém, esta política econômica sustentada ou fortemente complementada por capital externo já
se mostrou ineficaz em diversas oportunidades, em razão de crises cambias originadas em outras
27

nações. Portanto, estando fora do controle e da autonomia dos países que recorrem a estes
recursos, a fuga da poupança externa compromete as metas de investimento no longo prazo, já
que em razão das mudanças no cenário internacional e dos riscos envolvidos, os credores se
desinteressam na continuidade ou manutenção destes empréstimos, recusando-se, também a
praticar a “rolagem” destas dívidas.
Os autores pesquisados também relatam que os países analisados foram favorecidos pela
conjuntura internacional favorável, com grande elevação nas quantidades demandadas de
commodities. No período de 2001 a 2007 os quatro países abordados obtiveram o melhor
desempenho econômico das últimas três décadas, resultando em um acúmulo momentâneo de
reservas internacionais. Essa situação, entretanto, foi interrompida a partir de 2008 com a crise
do subprime, oriunda do mercado financeiro norte-americano.
Também foi abordado pelos autores referidos que em comparação com os índices de poupança
a nível mundial e também ao contrário das nações emergentes do sudeste asiático, excetuando
em menor grau a economia do Chile, os outros três países analisados, Brasil, Argentina e
Colômbia possuem taxa de poupança em percentual do PIB significativamente inferior ao
mínimo desejável de 20% para sustentar o seu crescimento econômico em longo prazo.
Além disto, e por consequência direta ao decréscimo de suas taxa de poupança em percentual
do PIB, os percentuais de investimento destes três países, Brasil, Argentina e Colômbia também
vem se reduzindo gradativamente nos últimos anos, apresentando todos em 2017 em um
patamar inferior a 1,0% do PIB e já constando da publicação do BID, no caso do Brasil para o
ano de 2019 o percentual de apenas 0,5% do PIB, superior apenas ao do Haiti, nação mais pobre
do continente americano.
Os gráficos da seção 4, referentes aos percentuais de poupança em percentual do PIB, buscaram
revelar um quadro comparativo entre as taxas praticadas no período de vinte anos (1997-2017),
no mundo, na América Latina e nos quatro países analisados (Brasil, Argentina, Colômbia e
Chile), permitindo uma análise comparativa a nível global, regional daquelas nações entre si.
Da mesma forma, os gráficos que tratam das taxas do PIB no mesmo período de 1997 a 2017
refletem a conjuntura da economia mundial e também das crises cambiais e financeiras descritas
na revisão bibliográfica, com as respectivas ressalvas nas situações em que tais crises ou se
agravaram o foram amenizadas em razão de situações específicas, devidamente justificadas em
cada um dos países.
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Por tanto, podemos concluir, com base na revisão bibliográfica e nos dados analisados, que tal
situação, implicou em níveis de taxa de poupança inferior ao necessário para alavancar o
crescimento dos países analisados, refletindo em renda per capita e no índice de
desenvolvimento humano (idh) aquém de suas possibilidades.
Portanto, podemos depreender que independente da orientação político/administrativa que
venha a ser adotada em qualquer nação, a formação de poupança para fins de investimento se
trata de diretriz econômica prioritária para fomentar os ciclos de investimentos, na forma
definida pelo modelo de Solow, possibilitando com isto a melhoria do bem estar de suas
populações com inclusão de segmentos menos favorecidos à sociedade e absorção de eventual
aumento demográfico.
O acerto desta opção se constata que os países desenvolvidos ao longo dos anos adotaram de
forma contínua este princípio, o que lhes proporcionou a elevação do nível de vida de seus
habitantes e capital excedente inclusive para complementar, obviamente mediante
remuneração, o déficit de poupança de outros países, a exemplo das situações descritas no
presente trabalho.
Nos casos específicos dos países ora analisados esta política econômica de incremento do nível
de poupança e direcionamento para investimento se torna ainda mais relevante em razão da
reconhecida precariedade existente em infra-estrutura (Brasil e Colômbia), estagnação e
depreciação (Argentina), quando comparado e discrepante aos resultados mais favoráveis e
consistentes do Chile, a quarta economia abordada.
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