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Resumo 
O objetivo do artigo é realizar uma investigação empírica sobre o nível de câmbio, desalinhamento e 
volatilidade cambial sobre o crescimento econômico de Moçambique entre 1980 e 2019. A investigação 
econométrica realizada para este trabalho envolveu a estimação de equações de crescimento para medir o 
efeito do desalinhamento e volatilidade cambial no crescimento econômico, através da análise da 
cointegração usando modelos autorregressivos de defasagens distribuídas (ARDL). As evidências 
econométricas mostraram que no longo prazo, a taxa de câmbio real efetiva impacta positivamente o 
crescimento econômico de Moçambique enquanto a volatilidade cambial afetou negativamente o 
crescimento. O desalinhamento cambial, a subvalorização e a sobrevalorização cambial não apresentaram 
significância estatística.  Por outro lado, no curto prazo, a taxa de câmbio real efetiva, a subvalorização e a 
sobrevalorização afetaram negativamente no crescimento econômico de Moçambique.  
Palavras chaves: Taxa de câmbio real efetiva; desalinhamento cambial; volatilidade da taxa de cambio; 
crescimento econômico. 
Código JEL: O40; F31; C22 
 
 
Abstract 
The objective of this article is to carry out an empirical investigation on the effects of the level of exchange, 
misalignment and exchange rate volatility on the economic growth of Mozambique between 1980 and 2019. 
The econometric investigation carried out for this work involved the estimation of growth equations to 
measure the effect of misalignment and exchange rate volatility on economic growth, through the analysis 
of cointegration using autoregressive distributed lag models (ARDL), followed by the respective robustness 
tests so that the results are valid. The econometric evidence showed that in the long run, the effective real 
exchange rate positively impacted Mozambique's economic growth while exchange rate volatility 
negatively affected growth. Exchange rate misalignment, undervaluation and exchange rate overvaluation 
were not statistically significant. On the other hand, in the short run, the effective real exchange rate, 
undervaluation and overvaluation have negatively affected Mozambique's economic growth. 
Keywords: Effective real exchange rate; exchange rate misalignment; exchange rate volatility; economic 
growth 
JEL Code: O40; F31; C22 
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1 Introdução 

Desde o fim do sistema de Bretton Woods em 1973, muitos países passaram a adotar o regime de câmbio 
flutuante ou pelo menos de flutuação controlada. Isso levou a que a taxa de câmbio passasse a ser um dos 
principais preços relativos das economias e com influência direta na competitividade destas, na composição 
da estrutura produtiva da economia, no desempenho macroeconômico do país e, por consequência no 
crescimento econômico.  
A literatura sobre a taxa de câmbio, desalinhamento e volatilidade cambial e crescimento econômico 
destaca três visões e vários estudos e debates econômicos tentando enfatizar a importância da administração 
da taxa de câmbio no estímulo ao crescimento e desenvolvimento econômico. A primeira visão sobre o 
impacto da taxa de câmbio sobre o crescimento econômico é aquela que defende uma taxa de câmbio de 
equilíbrio como sendo promotora de crescimento, sendo qualquer desvio a essa taxa prejudicial para o 
crescimento. Essa visão é defendia por autores como Krueger (1983), Williamson (1990) e Edwards (1998). 
A segunda visão, associada a Eichengreen (2008) e Rodrik (2008), argumenta que subvalorização da taxa 
do câmbio estimula o crescimento enquanto a sobrevalorização cambial desestimula o crescimento. A 
terceira, associada à macroeconomia estruturalista do desenvolvimento considera uma taxa de câmbio 
competitiva como essencial para o processo de crescimento econômico. Os trabalhos de Bresser-Pereira 
(2012) e Bresser-Pereira e Gala (2010) são uma referencia para essa visão.  
Em uma outra vertente, o crescimento econômico é relacionado com a volatilidade cambial, sendo essa 
vertente mais relacionada com a literatura empírica sobre o papel que a taxa de câmbio joga no processo 
de crescimento econômico.   Dessa literatura dois conjuntos de resultados são derivados: (1) a volatilidade 
cambial estimula o crescimento econômico e (2) evidências de que maior volatilidade cambial desestimula 
o crescimento econômico. 
O objetivo deste trabalho é investigar o impacto da taxa de câmbio e suas distorções (desalinhamento e da 
volatilidade) para o crescimento da economia de Moçambique no período de 1980 a 2019. Para tanto, são 
adotados os seguintes procedimento metodológicos: construção de uma série de taxa de câmbio real efetiva 
e estimação da taxa de câmbio real efetiva de equilíbrio; cálculo do desalinhamento cambial, da 
subvalorização cambial, da sobrevalorização cambial e de duas medidas de volatilidade cambial; 
estimações de equações de crescimento, incluindo entre as variáveis explanatórias a medida de 
desalinhamento cambial, de subvalorização cambial, de sobrevalorização cambial e as medidas de 
volatilidade cambial. 
Depois da independência, Moçambique seguiu um sistema de economias centralmente planificadas, 
caracterizada pela alocação administrativa e estabelecimento de preços por considerações de equidade. Os 
problemas políticos, econômicos e sociais internos, regionais e globais marcaram diferentes etapas da 
economia de Moçambique pós-colonial. 
Segundo Pimpão (1996) Moçambique experimentou uma série de regimes da taxa de câmbio. Até 1986 
predominaram taxas de câmbio fixas, seguidas pela depreciação e terapia do choque intensa entre 1987/88 
e depois uma desvalorização deslizante até ao início dos anos 1990, quando as taxas foram unificadas e 
liberalizadas num regime de câmbio flutuante em 1993.  Os problemas enfrentados por Moçambique pós-
colonial, levou o país a experimentar quatro fases distintas, nomeadamente: a fase de descolonização (1974-
1976), caraterizada por uma queda acentuada do nível do produto, o período de recuperação econômica 
(1977-1981), em que a economia tentou recuperar os níveis alcançados no período antes do declínio, o 
período da crise e do colapso financeiro (1982-1986)  e finalmente o período de recuperação mais duradoira 
(1987-1998), caracterizado por reinício de crescimento e declínio gradual da inflação e melhora do saldo 
comercial.  
Esse trabalho é oportuno no contexto atual da economia de Moçambique, tendo em conta que: a fatura de 
importações de bens de consumo é cada vez mais crescente; (2) Moçambique é majoritariamente exportador 
de produtos brutos e semi- processados e; (3) os produtos manufaturas exportados por Moçambique levam 
uma quantidade considerável de importações, via importação de capital e matéria prima.   
O trabalho está dividido em três seções, excetuando esta parte introdutória e das considerações finais. A 
segunda seção é dedicada à revisão teórica e empírica sobre desalinhamento cambial, volatilidade cambial 
e crescimento econômico. A terceira seção refere-se aos procedimentos metodológicos para o cálculo do 
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desalinhamento, da volatilidade cambial e para a especificação do modelo de crescimento. Por fim, a quarta 
seção sistematiza e discute os resultados econométricos. 
 
2 Taxa de Câmbio Real Efetiva e Crescimento Econômico: Uma Revisão da Literatura Teórica e 
Empírica 

2.1 Literatura Teórica  

Embora a taxa de câmbio não desempenhe um papel preponderante dentro da teoria econômica tradicional, 
o debate contemporâneo tem mostrado a importância da taxa de câmbio no processo de cresciemnto 
econômico. Dentro desse debate é possivel distinguir três visões sobre a relação entre a taxa de câmbio e o 
crescimento econômico.   
A primeira visão, a denominada “Consenso de Washington” é associada a Krueger (1983),  Edwards 
(1989), Williamson (1990). Segundo essa visão, os desvios da taxa de câmbio em relação ao nível de 
equilíbrio estão associados a algum tipo de desequilíbrio macroeconômico, independentemente da direção 
do desalinhamento. Portanto para esta visão tanto a subvalorização quanto a sobrevalorização são 
consideradas prejudiciais ao crescimento, embora argumentem que evitar a sobrevalorização deve ser o 
principal imperativo, uma vez que a sobrevalorização está associada a perdas de competitividade, aperto 
no setor de comercializáveis e aumento de probabilidade de crises monetárias e de balanço de pagamentos.  
Por outro lado, a subvalorização é desacreditada com o fundamento de que esta, pode produzir pressões 
inflacionárias desnecessárias e também limitar os recursos disponíveis para o investimento interno e, 
portanto, conter o crescimento potencial do lado da oferta.  
A segunda visão resulta da história de sucesso da China e de outros países do Leste Asiático, que levou a 
que muitos economistas começassem a questionar o impacto negativo da subvalorização cambial sobre o 
desempenho da economia e renovar a ideia de que uma estratégia ativa de subvalorização da taxa de câmbio 
pode estimular o crescimento de forma eficiente. Essa ideia  desencadeou um intenso debate opondo 
defensores desta afirmação a economistas mais céticos.  Um aspecto importante neste debate foi a 
identificação dos canais sobre os quais a subvalorização poderia estimular o crescimento econômico. 
Eichengreen (2008) e Rodrik (2008) são alguns  dos principais autores associados a essa visão. Os autores 
consideram que a subvalorização cambial estimula o crescimento econômico por meio de dois canais: (i) 
estímulo à acumulação de capital e; (ii) estímulo à produtividade total dos fatores.  
A terceira visão, a da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, associada a Bresser-Pereira 
(2009a, 2009b, 2012) e Bresser-Pereira e Gala (2010), considera uma taxa de câmbio competitiva 
fundamental para o crescimento. Bresser-Pereira e Gala (2010), argumentam que a taxa de câmbio é 
variável chave do desenvolvimento econômico. Sendo uma variável chave, uma taxa de câmbio competitiva 
coloca todo o mercado externo à disposição das empresas nacionais realmente competentes do ponto de 
vista administrativo e tecnológico.  Os autores sustentam que uma taxa de câmbio competitiva estimula os 
investimentos orientados para a exportação e aumenta a poupança interna. Mais ainda, quando a taxa de 
câmbio é competitiva, há estímulos aos investimentos das empresas que usam tecnologia no estado da arte 
mundial e a demanda externa é aberta para as empresas competentes que usam a melhor tecnologia 
disponível.  
Bresser-Pereira (2009b) mostra o impacto de uma taxa de câmbio competitiva sobre o carecimento 
econômico   a partir do lado da demanda.  Segundo o autor, dada existência da capacidade tecnológica e de 
recursos ociosos, o crescimento depende da taxa de poupança, que depende da taxa de investimento, que 
depende da existência de oportunidades de lucro, que por sua vez de pedem da existência de oportunidades 
de exportação, que finalmente só existirão se a taxa de cambio for competitiva. 
Williamson (2003) com sua abordagem da taxa de câmbio como estratégia de desenvolvimento 
(development approach) ressalta a importância da taxa de câmbio como uma variável de política econômica 
promotora do desenvolvimento. O autor argumenta que, uma taxa de câmbio competitiva, ao tornar a 
produção de bens de maior valor agregado, portanto não commodities, é capaz de evitar o problema da 
doença holandesa, uma evidência empírica de que países ricos em recursos naturais tem dificuldade em 
desenvolver a sua indústria exportadora de bens com maior valor agregado (manufaturados). Esse fato 
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decorre do excesso de divisas geradas na exportação das commodities. Finalmente, uma taxa de câmbio 
relativamente competitiva, ao estimular a produção industrial para os mercados mundiais, pode ajudar os 
países em desenvolvimento a melhorar seu desenvolvimento tecnológico  
Os efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre o crescimento econômico também tem sido objeto de 
vários estudos. Existem vários canais por meio dos quais a volatilidade da taxa de câmbio pode afetar a 
performance de uma economia. Esquiavel e Larrin (2002) apontam para os fluxos de comércio 
internacional, investimento estrangeiro direto, custos do serviço da divida e composição das carteiras como 
estando no cerne do impacto da instabilidade da taxa de câmbio sobre o crescimento econômico. Os autores 
argumentam que, se os comerciantes são avessos ao risco uma maior incerteza da taxa de câmbio pode 
levar a uma redução no volume do comércio se os mesmos não preferirem arriscar os seus lucros esperados 
do comércio. Portanto, dadas incertezas, os agentes econômicos vão exigir um maior preço para cobrir a 
sua exposição ao risco cambial, e este, por sua vez, irá diminuir o volume das trocas comerciais, via redução 
da demanda.  
A importância da estabilidade cambial é também enfatizada por McKinnon (1961). Na sua argumentação, 
o autor defende que as pequenas economias abertas são mais propensas a choques externos. Assim, como 
o preço   é dado e os bens comercializáveis com o exterior representam uma grande parcela dos bens 
consumidos domesticamente,  a estabilidade da taxa de câmbio assegura a estabilidade dos preços 
domésticos.  
Uma visão contrária sobre o impacto da volatilidade cambial para a performance de uma economia 
relaciona a volatilidade cambial com os choques assimétricos. Essa visão é desenvolvida inicialmente por 
Meade (1951), Friedman (1953) e Mundell (1961). Meade (1951) e   Friedman (1953) consideram taxas de 
câmbio flexíveis (ou voláteis) uma ferramenta importante para lidar com os choques assimétricos (reais). 
A razão é que, segundo os autores, em regimes de cambio fixo, os ajustes de taxa de câmbio real devem ser 
realizados por meio de variações relativas de preços e da produtividade, e, em um mundo de rigidez de 
preços e salários, essas variações são mais lentas e caras, resultando, portanto, em um desempenho inferior 
no processo de crescimento econômico.  Por sua vez, Mundell (1961), argumenta que a absorção de choques 
dentro de um grupo de países heterogêneos é mais fácil se as politicas monetária e cambial permanecerem 
independes, sobretudo para os grupos de países com mercado de trabalho rígido e com baixa mobilidade 
internacional de mão de obra. 
 
2.2 Literatura empírica  

Desde o início da realização dos trabalhos tentando investigar a relação entre a taxa de câmbio e o 
crescimento econômico, muitos pesquisadores têm tentado analisar empiricamente a relação que existe 
entre as duas variáveis. Nessa tentativa, os autores têm estimado modelos de crescimento usando dados de 
diferentes países e técnicas de estimação apropriadas. Os resultados dos estudos até aqui publicados são 
divergentes quanto a relação existente entre a taxa de câmbio real efetiva e crescimento econômico.  A 
maioria dos trabalhos empíricos nessa linha têm se concentrado majoritariamente para a taxa de câmbio de 
equilíbrio, desalinhamento cambial e volatilidade cambial. A tabela (1) abaixo apesenta alguns desses 
trabalhos e as respetivas conclusões. 

        Tabela 1: Resumo da literatura empírica  
Autor(s) Local e período Metodologia Conclusões 

Razin e 
Collins 
(1997) 

países 
desenvolvidos e 

em 
desenvolvimento 

extensão do 
modelo IS-LM 

não linearidade na relação entre o 
desalinhamento cambial e o crescimento 

econômico 

Easterly 
(2001) 

69 países, entre 
1960 e 2000 

SUR (Seemingly 
Unrelated 

Regression) 

taxas de câmbio sobrevalorizadas estão 
associadas a um menor crescimento 

econômico 



 
 

5 

Aguirre e 
Calderón 
(2005) 

60 países durante o 
período 1965-2003 GMM system 

Quando a subvalorização da taxa real de 
câmbio é demasiado elevada o impacto 

sobre o crescimento econômico é negativo, 
e quando a subvalorização da taxa real de 

câmbio é pequena ou moderada, pode 
estimular o crescimento econômico. 

 
Rodrik 
(2008), 

188 países entre 
1950 a 2004 e GMM system subvalorização cambial estimula o 

crescimento econômico 

Biggs 
(2011) 

Moçambique, 
1995 e 2011 Análise descritiva 

O desalinhamento cria desincentivos para o 
investimento em bens e serviços 

transacionáveis 

Mbaye 
(2012) 

72 países entre 
1970 e 2008 GMM system 

uma subvalorização aumenta o crescimento 
via melhoria na produtividade total dos 

fatores 

Schroder 
(2013) 

63 países em 
desenvolvimento 

MQO e GMM 
system 

qualquer desvio da taxa de câmbio ao seu 
nível de equilíbrio reduz o crescimento 

econômico. 

Vieira e 
Macdonald 

(2012) 

90 países entre 
1980 e 2004 

GMM system em 
dois estágios 

uma subvalorização cambial estimula o 
crescimento, enquanto uma 

sobrevalorização desestimula o crescimento 
econômico 

Araújo 
(2007) 

90 países 
emergentes e em 
desenvolvimento, 
entre 1980 e 2007 

GMM System e 
LSDV 

Volatilidade cambial tem efeito negativo 
sobre o cresciento econômico 

Schnabl 
(2007) 

Europa emergente 
e lste asiático entre 

1994 e 2005 

GLS e GMM 
system 

Impacto negativo da volatilidade cambial 
sobre o crescimento economico  

Holland et 
al (2011) 

82 países 
(avançados e 

emergentes) entre 
1970 e 2009 

GMM system em 
dois estagios 

Maior volatilidade tem impacto negativo 
sobre o crescimento econômico 

Vieira e 
Damasceno 

(2016) 

Brasil, entre 1995 
e 2011 

MQO e GMM 
system 

Maior volatilidade desestimula o 
crescimento econômico  

        Fonte: Elaboração dos autores  

3 Procedimentos Metodológicos 

3.1 Calculo do Desalinhamento Cambial  

O cálculo do desalinhamento cambial envolve um procedimento em três etapas, conforme Chene (2009), 
Mbaye (2012) e Schroder (2013). 
Primeira etapa: Calcular uma taxa de câmbio real efetiva a partir da equação abaixo: 

3       (1) 

                                                
3 A taxa de câmbio real efetiva foi ponderada pelo volume do comércio dos 20 principais parceiros comerciais de Moçambique 
entre 1980 e 2019. Os principis parceiros comerciais foram: Austrália, Bahrein, Bélgica, Brasil, China, Alemanha, Índia, Itália, 
Japão, Malásia, Holanda, Portugal, Singapurra, África do Sul, Tailândia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, 
Reino Unido, França e Espanha. 
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Onde REER é a taxa de câmbio real efetiva, 𝑒"# a taxa de câmbio nominal do metical em relação ao dólar 
americano, 𝑒$, a taxa de câmbio da moeda do parceiro comercial i em relação ao dólar americano, 𝐶𝑃𝐼"#  
é o índice de preço ao consumidor de Moçambique, 𝐶𝑃𝐼$  o índice de preços ao consumidor do parceiro 
comercial i, wi, o peso4 do parceiro comercial i e   t a dimensão temporal que representa anos. Os dados 
para o cálculo da taxa de câmbio real efetiva foram obtidos no World Economic Outlook (WEO),  Penn 
World Table 10.0 e Direction of Trade Statidstics (DOTS).  
Segunda etapa: Esta etapa consiste em especificar uma equação para o comportmento da taxa de câmbio 
real efetiva em função de três fundamentos comumente considerados na literatura, conforme a equação (2) 
abaixo (EDWARDS, 1988; AGUIRRE E CALDERÒN, 2005; CHENE, 2009; MBAYE, 2012; VIEIRA E 
DAMASCENO, 2016):  

       (2) 
As variáveis incluídas na equação são definidas como: 
Termos de troca (TOT): É dado pela razão entre o índice de preços das exportações e das importações 
doméstico em relação  a dos  dos parceiros comerciais, ponderada pelos respetivos pesos.  

       (3) 

Onde 𝑝𝑙𝑥"# é o índice de preço das exportações moçambicanas, 𝑝𝑙𝑚"#, o índice de preço das importações 
moçambicanas, 𝑝𝑙𝑥$ é o índice de preços das exportações do parceiro comercial i, 𝑝𝑙𝑚$, o índice de preços 
das importações do parceiro comercial i e wi o peso do parceiro comercial no volume do comercio de 
Moçambique. Os dados foram coletados no (Penn World Tamble (PWT10.0) e FMI - Direction of Trade 
Statidstics (DOTS). 
Ativos Externos líquidos (NFA): calculado como a diferença entre estoque de ativos externos e estoque 
de passivos externos, como proporção do PIB. Dados extraídos de Lane, Milesi-Ferretti 2017; International 
Financial Statistics, 2018; FMI (World economic Outlook, 2020).  
Efeito Balassa-Samuelson (BS). Dado pelo PIB real per capita relativo, é a razão entre o PIB real per 
capita de Moçambique e a a média ponderada do PIB per capita dos 20 maiores parceiros comerciais. Dados 
obtidos no World Economic Outlook (2020) e FMI -  Direction of Trade Statidstics (DOTS).   

         (4) 

Onde 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐"# é o PIB real per capita de Moçambique e 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐$, o PIB real per capita do parceiro 
comercial i, sendo as outras variáveis definidas como anteriormente.  

Os sinais esperados do efeito de cada variável sobre taxa de câmbio real de equilíbrio são dados por cada 
derivada parcial, como segue: 

       (5) 

Terceira etapa: Esta  etapa consiste no cálculo do desalinhamento, sendo dada pela diferença entre a taxa 
de câmbio real efetiva atual e a taxa de câmbio ajustada para seus fundamentos.    

                                                
4 Os pesos foram calculados de acordo com a proporção do comércio exterior de cada parceiro  com Moçambique em relação 
ao comércio exterior total desses países.  
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        (6) 

Onde 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙 é o desalinhamento cambial, 𝑅𝐸𝐸𝑅, a taxa de câmbio real efetiva, calculada na equação (1) e 
𝐸𝑅𝐸𝑅3   é a taxa de câmbio real de equilíbrio prevista a partir da equação (2). A moeda nacional é 
subvalorizada quando a diferença é positiva (Desal>0) e sobrevalorizada quando a diferença é negativa 
(Desal<0). 
O gráfico (1) abaixo, apresenta o desalinhamento da taxa de câmbio durante o período coberto pela 
pesquisa. É possível a partir do gráfico abaixo, observar que nos anos 1990, 1992 e no período 1998 a 2007 
a moeda nacional moçambicana esteve subvalorizada, enquanto no restante período a moeda sobrevalorizou 
se.  
                                            Gráfico 1: Desalinhamento Total da taxa de câmbio  

 
                     Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa 
  

3.2 Cálculo da Volatilidade Cambial  

Esse trabalho utiliza duas medidas de volatilidade da taxa de câmbio real efetiva:  o  Modelo 
Autorregressivo para a Heteroscedasticidade Condicional Gneralizada (GARCH), uma extensão do ARCH, 
uma medida usada nos trabalhos de Heidari e Hashemi Pourvalad (2011);  Sanginabadi, Bahram e Heidari 
(2012) e Hassan et al (2012) e o desvio padrão móvel (MSD), uma medida usada por Vieira e Damasceno 
(2016) e Sousa et al (2018), Kumar e Dhawan, (1999) e  Dell’Arricia (1999).  O modelo GARCH (1,1) 
segue a seguinte especificação:     

            (7) 
Onde 𝜎56 é a variância condicional que mede a volatilidade, 𝛽8 a constante, 𝜀5:;6  reporta informações sobre 
a volatilidade do período anterior, medida como o quadrado dos resíduos do período anterior e 𝜎5:;6  a 
variância defasada. A volatilidade da taxa de câmbio foi medida pelo desvio padrão condicional, dada por:  

          (8) 
A segunda medida de volatilidade é o desvio-padrão móvel da série taxa de câmbio real efetiva, que no 
cálculo envolveu 5 períodos (anos), resultando na medida do desvio padrão móvel (MSD): 

        (9) 

Onde 𝑒5 é a taxa de câmbio real efetiva de Moçambique; 𝑒5:"  a taxa de câmbio real efetiva dos últimos m 
anos. 
Os gráficos abaixo mostram a volatilidade da taxa de câmbio dada como desvio padrão condicional (modelo 
GARCH) e desvio padrão móvel (MSD). É notório a partir da análise que a volatilidade, dada pelo desvio 
padrão móvel foi maior quando comparado com a volatilidade dada pelo desvio padrão condicional.  
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             Fonte: Elaboração dos autores, resultado da pesquisa. 
 

3.3 Especificação do Modelo de Crescimento 

Para mediar o efeito da taxa de câmbio, desalinhamento e volatilidade cambial no crescimento econômico 
serão estimadas equações de crescimento econômico usando uma abordagem do Modelo Auto Regressivo 
de Distribuição Defasada (ARDL) de Pesanan et al (2001). A abordagem ARDL apresenta um mecanismo 
para o problema de testar a existência de uma relação entre uma variável dependente e seus regressores, 
mesmo quando essas variáveis não tenham o mesmo nível de integração, podendo todas serem I (0) (desde 
que pelo menos uma seja I(1)), todas I (1) ou uma mistura delas. A abordagem ARDL possui a vantagem 
de aplicação sem antes conhecer a ordem de integração das variáveis. Contudo, caso o teste dos limites seja 
inconclusivo é necessário conhecer a ordem de integração da variável para que se rejeite a hipótese nula de 
não cointegração. Os modelos que norteiam as análises do trabalho são apresentados abaixo: 

                 (10) 

                 (11) 

               (12) 

                (13) 

                (14) 

Seguem as definições das variáveis apresentadas nas equações (10) a (14) e as fontes de informações: 
Y - Representa PIB real ( Fonte: FMI- World Economic Outlook (WEO, 2020) 
Cap - o estoque de capital (Fonte: Penn World Table 10.0). 
Trab – Número de pessoas empregadas, em milhões ( Fonte: Penn World Table 10.0). 
Cah - Índice de capital humano (Fonte: Penn World Table 10.0)  
TO -  Abertura comercial, Importações + exportações de bens e serviços, como % PIB ( Fone: World 
Development Indicators, 2020; World Economic Outlook, 2020). 
Desif – Índice de desenvolvimento financeiro (Fonte: International Monetary Fund, 2020) 
 REER - Taxa de câmbio real efetiva (Fonte: Cálculo dos autores). 
Desal - Desalinhamento cambial, obtido pela diferencial entre a taxa de câmbio real efetiva e a taxa de 
câmbio real efetiva de equilíbrio (Fonte: Cálculo dos autores). 
Subval -  Subvalorização, dada pelos valores positivos do desalinhamento cambial (Fonte: Cálculo dos 
autores). 
Sobreval -Sobrevalorização, dada pelos valores negativo do desalinhamento cambial (Fonte: Cálculo dos 
autores).  
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Grafico 2. Volatilidade da taxa de cambio (GARCH)
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Grafico 3. Volatilidade da taxa de cambio (MSD)
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𝑽𝑶𝑳𝒕(𝑮𝑨𝑹𝑪𝑯) - Sobrevalorização, dada pelos valores negativo do desalinhamento cambial (Fonte: Cálculo 
dos autores). 
𝑽𝑶𝑳𝒕(𝑴𝑺𝑫) -  Volatilidade da taxa de câmbio real efetiva, dada pelo desvio padrão móvel (Fonte: Cálculo 
dos autores).  
Com a exceção de desal, subval, sobreval e vol, todas as variáveis são dadas em logaritmos naturais.  

3.4 Procedimentos de Estimação 

3.4.1 Testes de Raiz Unitária 

Para a realização dos teste de raiz unitária os seguintes testes foram aplicados: Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF), Dickey-Fuller – Generalized Least Squares (DF-GLS), Phillips-Perron (PP) e Kwiatkowski–
Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). Os testes ADF, ADF-GLS e PP utilizam a estatística τ e sua hipótese nula 
é de que a série possui raiz unitária, ou seja, ela é não estacionária. Para analisar a estacionaridade das séries 
por meio destes testes foi usado o p-value para os testes ADF e PP e estatística t para ADF-GLS em todos 
os níveis de significância convencionais (1%, 5% e 10%). O  teste KPSS utiliza a estatística LM e sua 
hipótese nula é de que a série é estacionária, ou seja, não tem raiz unitária. Para este teste foi usado a 
estatística LM, a qual rejeita a hipótese nula se o valor da estatística LM estiver acima do valor crítico.  

3.4.2 Teste de Cointegração 

Foram realizados testes de cointegração baseados em um modelo autorregressivo de defasagens distribuídas 
(ARDL), proposto por Pesaran et al (2001). Este procedimento permite que as variáveis a serem usadas 
sejam todas integradas de ordem zero (I (0)), todas integradas de ordem 1 (I (1)) ou mutuamente 
cointegradas.  
Conforme Tang (2008), este método apresenta outra vantagem que é a capacidade de corrigir potenciais 
problemas de endogeneidade das variáveis.  
O teste de cointegração é um dos passos mais importantes no procedimento ARDL. Assim, serão estimadas 
equações de cointegração para que sejam procedidos os testes para detecção da cointegração. O modelo 
para o teste de cointegração é dado pela equação (16) abaixo: 

    (16) 

Onde Y é a variável dependente e X o vetor de variáveis independentes,  Δ representa o operador da 
primeira diferença; 𝛽8 o termo da constante 𝛼$ , i= 1, 2, são os parâmetros de curto prazo; 𝛽$, i= 1, 2, são 
os parâmetros de longo prazo; 𝑢5 é o termo de erro. A hipótese nula é de ausência de cointegração.   
A estatística subjacente ao teste de cointegração proposto por Pesaran et al (2001) é a estatística F de Wald. 
Este testa a significância conjunta dos parâmetros de longo prazo, um tipo de Dicky-Fuller Generalizado. 
O modelo  testa a significância das defasagens das variáveis em questão e um equilíbrio condicional do 
modelo de correção de erros (ECM). 
Antes de analisar as estimativas de curto e longo prazo é importante fazer testes de diagnóstico. Para o caso 
foram  realizados o testes de autocorreção, Homoscedasticidade, especificação e normalidade dos erros. 
Por outro lado, para testar a estabilidade dos parâmetros  foram realizados os testes de Soma Cumulativa 
dos Resíduos Recursivos (CUSUM) e Soma Cumulativa dos Quadrados dos Resíduos Recursivos 
(CUSUMQ) propostos por Durbin e Evans (1975). Estes testes permitem observar a constância dos 
parâmetros em um modelo, cuja hipótese nula é a de estabilidade dos coeficientes.  
Conhecida a banda de valores críticos, as estatística F de Wald foram comparadas com os valores da banda. 
A hipótese nula do modelo está baseada na ausência da cointegração, contra a hipótese alternativa de 
cointegração entre as variáves.  Caso a estatística F caia fora dos limites de valores críticos podem ser 
retiradas inferências conclusivas sobre a cointegraçã entre as variáveis . Se a estatística F cair abaixo da 
banda inferior, a hipótese nula não será rejeitada enquanto se cair acima da banda superior, a hipótese nula 
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é rejeitada. Se a estatística F cair dentro desses limites, a inferência é inconclusiva e o conhecimento do 
estado de integração das variáveis subjacentes ao modelo é necessário.  
As  equações 17 a 22 abaixo apresentam as especificações da equação para a taxa de câmbio (2) e as 
especifiações para o crescimento do PIB real (10 a 14) na forma de vetores de correção de erros (ARDL-
ECM) 

  (17) 

(18) 

(19) 

  

           (20) 
 

(21) 

(22) 

Nas equações acima ∆ é o operador de diferenças e as restantes variáveis são definidas como anteriormente. 
Com a exceção do NFA e as variáveis relativas à taxa de câmbio (desalinhamento, subvalorização, 
sobrevalorização e volatilidade) todas as variáveis são expressas como logaritmos naturais.  Estimadas as 
equações da cointegração, a estatística F será usada para verificar a significância dos coeficientes, tendo 
em contas as suas defasagens. A hipótese nula é de ausência da cointegração entre as variáveis, ou seja: 
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O ARDLBounds Test Approach será usado para avaliar os valores críticos dos regressores. Se a estatística 
F observada estiver acima do limite do teste de bounds rejeita-se a hipótese nula, confirmando se a 
cointegração entre as variáveis. Se estatística F estiver abaixo do limite inferior a hipótese nula de ausência 
de cointegração não pode ser rejeitada. Finalmente se a estatística F estiver entre os limites inferior e 
superior do teste de bounds o teste é inconclusivo.   

4 Apresentação dos Resultados  

4.1 Resultados dos Testes de Raiz Unitária  

Os resultados dos testes de estacionaridade apresentados nas tabelas (2) e (3) mostram uma consistência 
nos resultados dos testes realizados. Com a exceção de Desif, Desal, Subval, Vol (msd) e VOl(garch), todas 
as variáveis são não estacionarias em nível para todos os testes realizados. A série VOl(Garch),  embora 
seja estacionaria em nível nos testes ADF, PP e KPSS não foi estacionaria para o teste DF-GLS. As séries 
que foram estacionarias em nível não foram submetidas a testes de raiz unitária em primeira diferença. As 
séries que apresentaram raiz unitária nos testes em nível foram submetidas nos testes em primeira diferença, 
nos quais todas foram estacionárias. Dos testes realizados nas séries em primeiras diferenças todas foram 
estacionárias, mas as séries BS e NFA não foi estacionaria para o teste KPSS.  

            Tabela 2: Resultados dos testes de raiz unitária para as variáveis em nível – ADF, KPSS, DF-GLS e PP.  

Variáveis 

Teste 
Resultado do teste de 

Estacionaridade 
ADF PP DF-GLS KPSS 

p-value Estatística  (τ) 
REER 0.39 0.34 -0.45 0.65** Não estacionária 
TOT 0.95 0.94 -0.07 0.68** Não estacionária 
NFA 1.00 1.00 1.23 0.68** Não estacionária 

BS 1.04 0.11 1.43 0.50** Não estacionária 
PIB 0.89 0.92 -0.27 0.66** Não estacionária 
Cap 0.74 0.54 -0.86 0.75*** Não estacionária 
Trab 1.00 0.99 0.94 0.78*** Não estacionária 

Cah 0.99 1.00 0.14 0.72** Não estacionária 
TO 0.95 9.99 0.08 0.69** Não estacionária 

Desif 0.36 0.37 -1.1 o.44*  Estacionária 
Desal 0.17 0.17 -1.95** 0.20 Estacionária 
Subval 0.01** 0.01** -3.46*** 0.16 Estacionária 

Sobreval 0.43 0.34 -1.66* 0.23 Não estacionária 
Vol(msd) 0.00*** 0.00*** -3.90*** 0.09 Estacionária 

Vol(garch) 0.01** 0.01** -2.13 0.60** Estacionária 
 Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa 
* Indica a rejeição da hipótese nula ao nível de 10% de significância; ** indica a rejeição da hipótese nula ao nível de 5% de 
significância; e *** indica a rejeição da hipótese nula ao nível de 1% de significância. Com exceção de NFA e as variáveis 
relativas à taxa de câmbio (desalinhamento, subvalorização, sobrevalorização e volatilidade) todas as variáveis estão em 
logaritmos naturais.  

 

H0 :

ϕ1 =ϕ2 =ϕ3 = 0
θ1 = θ2 = θ3 = θ4 = θ5 = θ6 = 0
ψ 1 =ψ 2 =ψ 3 =ψ 4 =ψ 5 =ψ 6 =ψ 6 = 0
λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = λ5 = λ6 = λ7 = λ80
ξ1 = ξ2 = ξ3 = δ 4 = ξ5 = ξ6 = ξ7 = 0
δ1 = δ 2 = δ3 = δ 4 = δ5 = δ6 = δ7 = 0
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           Tabela 3: Resultados dos testes de raiz unitária para as variáveis em primeira diferença– ADF, PP, KPSS, DF-GLS.  

Variáveis 

Teste 
Resultado do teste de 

Estacionaridade 
ADF PP DF-GLS KPSS 

p-value Estatística  (τ) 
REER 0.00*** 0.00*** -5.68*** 0.28 Estacionária 
TOT 0.00*** 0.00*** -4.00*** 0.29 Estacionária 
NFA 0.00*** 0.00*** -5.62*** 0.50** Estacionária 

BS 0.00*** 0.00*** -4.91*** 0.50** Estacionária 
PIB 0.00*** 0.00*** -5.65*** 0.19 Estacionária 

Cap 0.067* 0.00*** -0.02 0.17 Estacionária 
Trab 0.00*** 0.00*** -4.95*** 0.22 Estacionária 

Cah 0.06* 0.064* -3.25** 0.45* Estacionária 

TO 0.00*** 0.00*** -3.99*** 0.28 Estacionária 
Desif     Estacionária 

Desal     Estacionária 

Subval     Estacionária 

Sobreval 0.00*** 0.00*** -0.05 043* Estacionária 
Vol(msd)     Estacionária 

Vol(garch)   -  Estacionária 
 Fonte: Elaboração própria, resultados da pesquisa 
* Indica a rejeição da hipótese nula ao nível de 10% de significância; ** indica a rejeição da hipótese nula ao nível 
de 5% de significância; e *** indica a rejeição da hipótese nula ao nível de 1% de significância. Com exceção de 
NFA e as variáveis relativas taxa de câmbio (desalinhamento, subvalorizacao, sobrevalorização e volatilidade) 
todas as variáveis estão em logaritmos naturais.  

 

4.2 Resultados dos Testes de Cointegração  

Testada a estacionaridade das séries, a segunda etapa na modelação ARDL consiste em testar a relação de 
longo prazo, cointegração, por meio da abordagem ARDL Bounds Testing Approach 
Os resultados do teste de cointegração para as variáveis que integram os modelos da taxa de câmbio de 
equilíbrio e de crescimento econômico estão sumarizados na tabela (4) abaixo. O número de defasagens 
utilizado para a análise de cointegração foi identificado pelo critério de Akaike Information Criteria (AIC). 
Os testes de cointegração foram realizados para todos os níveis de significância convencionais, mas a 
decisão de rejeição ou não a hipótese nula de cointegração é com base no nível de significância de 5%. 
Os resultados do modelo REER referem se à equação da taxa de câmbio real efetiva apresentada na equação 
(2) enquanto os resultados dos modelos 1, 2, 3, 4  e 5 são referentes às equações de crescimento apresentadas 
nas equações 10, 11, 12, 13 e 14. Os resultados dos testes de cointegração mostram que as variáveis 
incluídas em todos os modelos são cointegradas, ou seja, apresentam um equilíbrio de longo prazo. No 
entanto para o caso do modelo 5    a cointegração só pode ser confirmada a 10% de significância.  
 
       Tabela 4: Resultados de teste de bounds para taxa de câmbio de equilíbrio e equações de crescimento econômico  

Modelo F-Statistics 
Valores Criticos Longo prazo 

Modelo de Cointegração ADRL I(0) Bound I(1) Bound 

  10% 5% 1% 10% 5% 1%  

REER 5.35 4.29 3.23 2.72 3.77 4.35 5.61 Sim 



 
 

13 

1 3.85 2.12 2.45 3.15 3.23 3.61 4.43 Sim  

2 4.28 2.12 2.45 3.15 3.23 3.61 4.43 Sim  

3 8.97 2.03 2.32 2.96 3.13 3.50 4.26 Sim  
4 7.61 2.12 2.45 3.15 3.23 3.61 4.43 Sim 

5 3.48 2.12 2.45 3.15 3.23 3.61 4.43 Sim a 10%, inconclusivo a 5% 

        Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa    
 
Depois de conhecer os resultados dos testes de cointegração, o passo seguinte   consiste na investigação 
sobre o impacto de cada variável estimada nesse contexto de longo prazo para os modelos. Mais ainda, 
como a relação de longo prazo não está isenta de choques de curto prazo, deverão ser estimados coeficientes 
de curto prazo com o objetivo de analisar os choques de curto prazo de cada variável sobre o crescimento 
econômico.  
As tabelas (5) e (6) abaixo apresentam os resultados de estimação dos coeficientes de longo prazo para os 
modelos da taxa de câmbio real efetiva e de crescimento econômico.  Existem pontos importantes a 
considerar na análise dos coeficientes de longo prazo apresentados nas tabelas, nomeadamente no que refere 
aos sinais, magnitude e significância estatística dos coeficientes.  
 
                             Tabela 5: Resultados de estimação de coeficientes de longo prazo  
                             Variável dependente: logaritmo natural da Taxa de câmbio Real Efetiva 

ARDL 
(4,3,3,4) 

Variáveis Coeficientes P-value 
TOT 46.34 0.18 
NFA -0.60 0.15 
BS -2.05 0.44 

                            Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa  
Nota:Os números entre parêntese indicam a ordem do ARDL para as variáveis REER, TOT, 
NFA e BS, selecionadas com base no Akaike Information Criteria 

 
A análise mostrou que os coeficientes associados à  variável Cap são majoritariamente negativos, porém 
não são estatisticamente significativos. Por sua vez os coeficientes associados à variável trabalho positivos 
nos modelos 1, 2 e 3, e negativos nos modelos 4 e 5, mas insignificantes do ponto de vista estatístico. A 
variável Cah, indioce de capital humano medido por anos de escolaridade apresentou coeficientes negativos 
nos modelos 1, 2 e 3 e positivos nos modelos 4 e 5, sendo todos estatisticamente insignificantes. A variável; 
TO medida por  abertura comercial apresentou coeficientes positivos em todos os modelos, mas apenas nos 
modelos 1 e 2 apresentou coeficientes estatisticamente significativos. Os coeficientesassociados à  variável 
desenvolvimento financeiro foram positivos nos modelos 1, 2 e 3 e negativos nos modelos 4 e 5, porém 
apenas os coeficientes dos modelos 1 e 2 foram estatisticamente significantes.  
O logaritmo natural da taxa de câmbio real efetiva foi usada para o modelo 1. O lnREER apresentou 
coeficiente positivos e estatisticamente significativos. Este resultado mostra que um nível mais 
desvalorizado da moeda nacional em relação às dos parceiros comerciais estimula crescimento econômico. 
Assim um aumento da taxa de câmbio real efetiva em 1% aumenta o PIB em 1.19%.  
O coeficiente associado ao desalinhamento cambial (desal) no modelo 2 é positivo, mas insignificantes do 
ponto de vista estatístico. Assim, os resultados mostram que o desalinhamento total da taxa de câmbio real 
efetiva não afeta o crescimento econômico de Moçambique a longo prazo.  
Os coeficientes das variáveis subvalorização e sobrevalorização cambial não apresentaram significância 
estatística. Esse resultado sugere que não há relação estatisticamente significativa entre sobrevalorização 
cambial e subvalorização cambial e crescimento econômico de Moçambique no longo prazo   
Finalmente, a volatilidade cambial media pelo desvio padrão condicional (GARCH (1,1)) e pela média 
móvel apresentaram coeficientes negativos, mas apenas o desvio padrão móvel apresentou um coeficiente 
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com significância estatística. Portanto, os resultados sugerem que a volatilidade da taxa de câmbio real 
efetiva foi prejudicial ao crescimento econômico de Moçambique durante o período analisado no presente 
trabalho. 
  
          Tabela 6: Resultados de estimação de coeficientes de longo prazo para os modelos de crescimento econômico  
            Variável dependente: Logaritmo natural do PIB real  

Modelo 1 2 3 4 5 

ARDL (1,3,3,0,3,3,3) (1,1,3,0,0,1,1) (3,3,2,0,3,3,3,0) (2,3,2,1,2,0,3) (1,3,3,3,3,3,3) 

Variaveis Coef 
(p-value) 

Coef 
(p-value) 

Coef 
(p-value) 

Coef 
(p-value) 

Coef 
(p-value) 

Cap -1.22 
(0.10) 

-0.28 
(0.28) 

-1.98 
(0.74) 

-2.48 
(0.39) 

0.35 
(0.47) 

Trab 13.66 
(0.12) 

4.53 
(0.49) 

103.0 
(0.71) 

-0.83 
(0.94) 

-11.12 
(0.20) 

Cah -47.22 
(0.18) 

-17.61 
(0.54) 

-795.5 
(0.72) 

137.18 
(0.29) 

53.01 
(0.18) 

TO 29.29 
(0.04)** 

18.07 
(0.05)** 

359.3 
(0.72) 

23.09 
(0.27) 

2.58 
(0.64) 

Desif 1.52 
(0.03)** 

0.16 
(0.58) 

9.74 
(0.71) 

-3.81 
(0.36)** 

-1.10 
(0.24) 

REER 1.19 
(0.04)** 

 
    

Desal  0.002 
(0.39)    

Subval   0.02 
(0.72)   

Sobreval   -0.01 
(0.73)   

Vol 
(garch)    -1.04 

(0.68)  

Vol (msd)     -0.01 
(0.04) 

            Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa    
 
As relações de longo prazo detectadas nas estimações não isenta os modelos estimados de receber choques 
de curto prazo. No entanto, para que a relação de cointeração seja sempre mantida, deve-se ter um 
mecanismo de correção destes choques para se retornar ao equilíbrio de longo prazo. Neste contexto, 
seguindo com a análise empírica, foram estimados modelos na forma vetores de correção de erros dos 
modelos ARDL para obter o ajuste de curto prazo, cujos resultado estão sumarizados nas tabelas (7) e (8) 
abaixo.   
Os resultados dos modelos de correção de erros para o modelo da taxa de câmbio de equilíbrio mostram 
que os desvios de longo prazo de crescimento econômico são corrigidos em parte pela própria taxa de 
câmbio defasada e pelas variáveis independentes defasadas. Ademais, os resultados mostram que, embora 
as os coeficientes de longo prazo da equação da taxa de câmbio não tenham apresentado uma significância 
estatística, os coeficientes de curto prazo são significantes e  majoritariamente negativos.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 

          Tabela 7: Resultados de estimação de coeficientes de curto prazo 
            Variável dependente: ∆lnREER 

ARDL 4, 3, 4, 3  
Variáveis  Coeficiente p-value 
Constante 0.20 0.00 
∆(REER(-1)) -0.52 0.00 
∆(REER(-2)) -0.26 0.05 
∆(REER(-3)) 0.38 0.00 
∆(BS) -2.51 0.00 
∆(BS(-1)) -0.52 0.10 
∆(BS(-2)) -0.48 0.00 
∆(TOT) 8.91 0.00 
∆(TOT(-1)) -3.49 0.00 
∆(TOT(-2)) -2.99 0.12 
∆(TOT(-3)) 5.84 0.00 
∆(NFA) -0.03 0.22 
∆(NFA(-1)) 0.07 0.02 
∆(NFA(-2)) 0.06 0.08 
CointE(-1) -0.10 0.00 

           Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa 
 
À semelhança dos resultados para o modelo de taxa de câmbio,  os resultados dos modelos de correção de 
erros para os modelos de crescimentos mostram que, para os modelos 3 e 4 os desvios de longo prazo de 
crescimento econômico são corrigidos em parte pelo próprio PIB defasado e pelas variáveis independentes 
defasadas, enquanto para os restantes modelos, esses desvios são corrigidos pelas variáveis explicativas 
correntes e defasadas. Por outro lado, os resultados mostram que a correção varia entre 5% para o modelo 
3 e 58% para o modelo 5. Os resultados das estimações dos ecm`s sugerem que, no longo prazo os sistemas 
retornam para o equilíbrio, em todos os modelos, caso passe por algum tipo de choque de curto prazo. 
Os resultados mostram que os sinais dos coeficientes de longo prazo e de curto prazo nem sempre são os 
esperados, havendo mesmo variáveis com impacto positivo a longo prazo, mas com impacto negativo a 
curto prazo e vice-versa.  
O estoque de capital (Cap), que apresentou coeficientes negativos no longo prazo, embora sem significância 
estatística, apresentou coeficientes negativos e estatisticamente significativos na maioria dos modelos para 
curto prazo. Este resultado mostra que, o capital medido pela formação bruta de capital fixo teve um 
impacto negativo no curto prazo sobre o crescimento da economia de Moçambique.  
Os coeficientes relativos ao Trab foram positivos em 3 dos 5 modelos para o longo prazo, mas apresentou 
coeficientes negativos e estatisticamente significativos para o curto prazo, com a exceção do modelo 5.  
O Cah (indice de desenvolvimento humano) apresentou coeficientes positivos (modelos 1, 2 e 3) e 
negativos (modelos 4 e 5) no longo, porém estatisticamente insignificantes. Já no curto prazo os coeficientes 
associadas à variável Cah  apresentaram significância apenas nos modelos 4 e 5, com coeficientes positivos. 
Assim, no curto prazo, aumentos no índice de capital humano estão associados ao crescimento econômico.   
A variável TO e a variável Desif apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significantes nas 
equações de longo prazo, porém no curto prazo o desenvolvimento financeiro apresenta coeficientes 
positivos, enquanto a abertura comercial apresentou negativos e positivos.  
Para as variáveis de interesse para este estudo os resultados resumem se em: (1) no longo prazo a taxa de 
câmbio real efetiva apresentou coeficiente positivo e estatisticamente significativo enquanto que o 
desalinhamento, subvalorização e sobrevalorização cambial apresentaram coeficientes positivos, mas sem 
significância estatística. Já, volatilidade medida pelo desvio padrão móvel apresentou um coeficiente 
negativo e estatisticamente significativo, enquanto que o coeficiente da volatilidade medida pelo GARCH 
não apresentou significância estatística; (2) no curto prazo a taxa de câmbio real efetiva, a subvalorização 
e sobrevalorização cambial apresentaram coeficientes negativos e estatisticamente significativos, enquanto 
a volatilidade, dada pelas duas medidas apresentou coeficientes positivos e estatisticamente significativo.  
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                  Tabela 8: Resultados de estimação de coeficientes de curto prazo 
       Variável dependente: ∆𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵 

Modelo 1 2 3 4 5 

Variáveis Coef. 
(p-value) 

Coef. 
(p-value) 

Coef. 
(p-value) 

Coef. 
(p-value) 

Coef. 
(p-value) 

Constante 5.09 
(0.00)*** 

6.03 
(0.00)*** 

-0.39 
(0.00)*** 

3.41 
(0.00)*** 

16.516 
(0.00)*** 

∆PIB(-1)   0.23 
(0.02)*** 

0.21 
(0.06)* 

 
 

∆PIB(-2)   -0.86 
(0.00)*** 

 
 

 
 

∆(Cap) -0.19 
(0.00)*** 

-0.28 
(0.00)*** 

-0.29 
(0.00)*** 
 

-0.21 
(0.00)*** 

0.21 
(0.06)* 

∆(Cap(-1) 0.03 
(0.05)*  

0.07 
(0.09)*** 
 

0.34 
(0.00)*** 

0.16 
(0.02)** 

∆(Cap(-2) -0.07 
(0.06)*  -0.35 

(0.00)*** 
0.27 
(0.01)*** 

0.31 
(0.00)*** 

∆(Trab) -15.98 
(0.00)*** 

-9.30 
(0.01)*** 

-14.20 
(0.02)*** 

-8.83 
(0.00)*** 

 
10.17 
(0.03)** 

∆(Trab(-1)) -25.02 
(0.00)*** 

-10.92 
(0.01)*** 

-12.04 
(0.00)*** 

-9.95 
(0.00)*** 

26.43 
(0.00)*** 
 

∆(Trab(-2)) -10.91 
(0.00) 

-17.17 
(0.08)*   18.46 

(0.00)*** 

∆(Cah)    101.79*** 
(0.00) 

69.39 
(0.00) 

∆(Cah(-1))      
 

-8.08 
(0.72) 

∆(Cah(-2))      118 
(0.00)*** 

∆(TO) 8.08 
(0.00)***  12.63 

(0.00)*** 
5.02 
(0.00)*** 

1.94 
(0.09)* 

∆(TO(-1)) -2.57 
(0.00)***  -9.51 

(0.00)*** 
-1.78 
(0.09)* 

-4.11 
(0.00)*** 

∆(TO(-2)) -3.20 
(0.00)***  -6.87 

(0.00)*** 
- 
 

2.01 
(0.04)** 

∆(Desif)  -0.14 
(0.01)*** 

-0.16 
(0.00)***  -0.27 

(0.00)*** 

∆(Desif(-1)) -0.35 
(0.00)***  -0.31 

(0.00)*** 
 
 

0.19 
(0.01)*** 

∆(Desif(-2)) -0.17 
(0.00)***  -0.47 

(0.00)***  0.12 
(0.04)** 

∆(REER) -0.13 
(0.00)***     

∆(REER(-1)) -0.27 
(0.00)***     

 

∆(REER(-2)) -0.10 
(0.04)**     

∆(Vol(garch))    0.04 
(0.72)***  

∆(Vol(garch)(-1))    0.53 
(0.00)***  

∆(Vol(garch)(-2))    0.29 
(0.00)***  

CointE(-1) -0.33 
(0.00)*** 

-0.28 
(0.00)*** 

-0.05 
(0.00)*** 

-0.15 
(0.00)*** 

-0.58 
(0.00)*** 

                   Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa    
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4.3 Resultados dos Testes de Diagnósticos   

Foram realizados os seguintes testes de diagnósticos para os modelos estimados: Jarque-Bera para 
verificação da normalidade dos resíduos, Ramsey-Reset para análise da especificação do modelo, Breusch-
Pagan-Godfrey para heterocedasticidade e LM de Breusch-Pagan-Godfrey para verificacação do problema 
de autocorrelacao serial. 
Relativamente às equações de crescimento econômico analisadas, os testes de diagnósticos apresentados 
na tabela (9) abaixo mostram que as estimações dos modelos relativos ao crescimento econômico não 
apresentam problemas econométricos, pelo que os resultados são considerados robustos. Entretanto o 
modelo 5 apresentou o problema de não normalidade dos erros.  
 
          Tabela 9.  Resultados dos testes de diagnósticos  

Problema Teste 
Aplicado 

Estatistica (p-value) 
Modelo 

 

  REER 1 2 3 4 5 

Especificação  Ramsey 1.48 
(0.24) 

2.01 
(0.06) 

1.75 
(0.09) 

0.99 
(0.34) 

2.24 
(0.40) 

2.24 
(0.48) 

Heteroscedasticidade BPG 0.1.67 
(0.14) 

0.599 
(0.86) 

0.70 
(0.75) 

1.17 
(0.40) 

0.35 
(0.98) 

0.29 
(0.99) 

Normalidade  JB 0.64 
(0.72) 

2.12 
(0.34) 

1.24 
(0.53) 

0.88 
(0.64) 

0.96 
(0.61) 

17.83 
(0.00) 

Auocorrelação LM 0.71 
(0.50) 

2.22 
(0.15) 

0.09 
(0.91) 

3.39 
(0.07) 

1.73 
(0.21) 

0.28 
(0.77) 

           Fonte: Elaboração dos autores, resultados da pesquisa. 

Para além dos testes de diagnósticos, cujos resultados estão sumarizados na tabela  9 acima, foram 
realizados teste de estabilidade dos modelos, usando o CUSUM e CUSUM SQURE TEST. Os resultados 
para esses testes estão apresentados nos gráficos (3-14) abaixo. Os resultados mostram todos os modelos 
de estimados apresentam estabilidade no nível de significância de 5%.   

 
Gráfico 3                                  Gráfico 4                                Gráfico 5                              Gráfico 6 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 7                                Gráfico 8                                   Gráfico 9                                 Gráfico 10 
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Gráfico 11                               Gráfico 12                                   Gráfico 13                              Gráfico 14 

 
    Fonte: Elaboração dos autores,  resultados da pesquisa 
 

5 Considerações finais 

Este artigo visou analisar empiricamente a relação entre a taxa de câmbio real efetiva, desalinhamento e 
volatilidade cambial e o crescimentop econômico, usando dados de Moçambique. O resultado derivado da 
realização do contribui para a literatura empírica sobre o crescimento econômico de Moçambique, por 
apresentar evidências sistemáticas sobre: (1) a taxa de câmbio real efetiva e o crescimento econômico; (2) 
desalinhamneto cambial e o crescimento econômico; (3)subvalorização cambial e crescimento económico; 
(4) sobrevalorização cambial e o crescimento econômico e; (5) volatilidade cambial e crescimento 
econômico.  
A realizaço do trabalho usou dados anuais de Moçambique para o período entre 1980 e 2019. A metodologia 
usada foi ARDL Bounds Test Approach para testar a existência de cointegração. Rejeitou-se a hipótese nula 
de não relacionamento de longo prazo entre a s variávei,  indicando uma relação de longo prazo  entre a 
taxa de câmbio real efetiva  e suas distorções (volatilidade e desalinhamento) e crescimento econômico de 
Moçambique .  
Os resultados das estimações de equações de crescimento econômico em Moçambique sugerem que  a taxa 
de câmbio real efetiva impactou positivamente no crescimento econômico de Moçambique no longo prazo, 
enquanto que a volatilidade cambial impactou negativamente. As variáveis desalinhamento cambial, 
subvalorização e sobrevalorização não apresentaram significância estatística no longo prazo. No curto 
prazo, a taxa de câmbio real efetiva, a subvalorização e a sobrevalorização impactaram negativamente no 
crescimento econômico de Moçambique enquanto a volatilidade impactou positivamente. O 
desalinhamento total não apresentou coeficientes com significância estatística a curto prazo.  
Os resultados apresentados para o caso de Moçambique no período entre 1980 e 2019 corroboram com os 
resultados de Schnal (2007), Araujo (2007),  Vieira e Damasceno 2016)  e Schroder (2013) segundo os 
quais a volatilidade cambial e o desvio da taxa de câmbio em seu nível de equilíbrio é desfavorável para o 
crescimento econômico dos países. Como recomendação de política, sugere-se a manutenção da taxa de 
câmbio real efetiva no seu nível de equilíbrio  e com baixa volatilidade.  
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