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SUMÁRIO 

As contas externas brasileiras permanecem em uma trajetória de ajuste, com expressiva redução do deficit 
em transações correntes. No acumulado do ano até setembro, o deficit ficou em apenas US$ 13,6 bilhões, 
com redução de mais de 70% em comparação ao número do mesmo período de 2015 – o qual, por sua 
vez, já havia sofrido queda de 33,5% em relação a janeiro-setembro de 2014. Contudo, já há sinais de 
certa estabilização do deficit na margem. Na verdade, não é exagero afirmar que o país já “completou” o 
ajuste de suas contas externas, no sentido em que o deficit em transações correntes já atingiu nível inferior 
à sua média histórica, que é de 1,8% do PIB. Nos 12 meses até setembro, ele situou-se em 1,3% do PIB, 
caminhando para fechar o ano em torno de 1% do PIB. 

A queda do deficit é explicada principalmente pelo aumento espetacular do superavit comercial. 
Com efeito, a balança comercial brasileira vem registrando, desde o final de 2015, superavits comerciais 
bastante robustos, da ordem de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões ao mês e, no acumulado de janeiro a 
outubro, o superavit alcançou US$ 38,5 bilhões, três vezes mais que o número dos primeiros dez meses 
de 2015. A melhoria da balança se deve principalmente a uma queda extraordinária das importações, de 
22,7% no ano, mais do que compensando o comportamento também negativo do valor exportado, que se 
reduziu em 4,6%. Os dados dessazonalizados mais recentes sugerem, contudo, que está havendo certa 
estabilização das importações e uma nova queda nas exportações, levando à redução dos saldos 
comerciais. Desta forma, em termos anualizados, o saldo dessazonalizado alcançou um pico histórico de 
cerca US$ 60 bilhões em maio último, recuando nos últimos meses para valores mais próximos de US$ 
40 bilhões. 

Um aspecto muito positivo a destacar diz respeito ao comportamento do quantum de 
exportações, que acumulou alta de 7,6% no período janeiro-setembro em comparação ao mesmo período 
de 2015, voltando a crescer após anos seguidos de retração. Também em contraste com o que ocorreu nos 
anos anteriores, houve crescimento nas vendas de produtos básicos (+3,5%), mas também, e ainda com 
maior intensidade, nos manufaturados (+10,6%) e semimanufaturados (+15,3%). No momento, os 
manufaturados crescem ao ritmo mais rápido desde 2005, após terem passado quase oito anos evoluindo a 
taxas muito baixas ou negativas. É interessante observar também que o crescimento do quantum 
exportado do país vem se dando em um contexto de enfraquecimento da demanda mundial por 
importações. Os dados do Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis mostram uma virtual 
estagnação do comércio mundial neste ano: o quantum das importações mundiais cresceu apenas 0,3% 
nos 12 meses encerrados em agosto de 2016. 

Há notícias positivas também do lado dos preços de exportação. Embora eles ainda tenham 
variação bastante negativa no acumulado de janeiro a setembro em comparação ao mesmo período do ano 
passado, seu comportamento na margem tem sido positivo, observando-se uma clara inversão de 
tendência a partir de março, quando o índice de preço das exportações totais do país atingiu seu nível 
mais baixo em nove anos. Nos seis meses seguintes, o índice subiu 13,6%, com alta especialmente forte 
entre os produtos básicos, mas alcançando também os manufaturados e os semimanufaturados. Como não 
houve recuperação similar nos preços das importações, neste curto período o país obteve um expressivo 
ganho de 11,5% de termos de troca. 
                                                           
1. Técnico de Planejamento e Pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas 
Internacionais (Dinte) do Ipea. E-mail: <fernando.ribeiro@ipea.gov.br>. 
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O saldo da balança de serviços também vem dando contribuição importante para o ajuste das 
transações correntes, visto que seu deficit reduziu-se 25,1% no período janeiro-setembro deste ano, 
significando ganho absoluto de US$ 7,3 bilhões. Destacam-se as quedas nas despesas líquidas com 
viagens internacionais (-40,7%), diretamente afetadas pela redução da renda doméstica e pela 
desvalorização do câmbio, e também na conta de transportes (-42,6%), neste caso refletindo diretamente a 
redução dos fluxos de comércio de mercadorias. 

Já o deficit da conta de renda primária teve redução bem menos intensa no acumulado do ano, de 
apenas 8,8%, com queda de 11,1% nas remessas líquidas de lucros e dividendos e de 7,1% nas despesas 
líquidas com juros. Com efeito, as despesas líquidas com remessas de lucros e dividendos já haviam 
sofrido uma queda muito acentuada entre 2014 e 2015 (da ordem de 50%), e seu nível atual já é bastante 
baixo em comparação ao seu histórico recente. Nos 11 meses encerrados em setembro, estas despesas 
somaram US$ 19,3 bilhões, ao passo que, nos anos de 2010 a 2012, elas chegaram a alcançar montantes 
superiores a US$ 50 bilhões. 

 Por fim, o comportamento dos fluxos de capital em 2016 é um fato digno de nota. A queda do 
saldo líquido de entradas na conta financeira (excluindo dessa conta a acumulação de reservas) foi de 
quase 70%, da mesma magnitude da observada nas transações correntes. Praticamente toda essa redução 
deveu-se aos investimentos em carteira, cuja contração, em termos absolutos, atingiu US$ 36,9 bilhões do 
ano passado para cá – embora se deva destacar também a evolução desfavorável dos empréstimos e 
financiamentos de curto, médio e longo prazos, cujo saldo foi negativo em US$ 5,4 bilhões no período 
janeiro-setembro. A conta financeira foi sustentada basicamente pela manutenção de um volume elevado 
de investimentos diretos de US$ 46 bilhões, em igual comparação.  

1 BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Os dados do balanço de pagamentos ao longo de 2016 vêm demonstrando a 
consolidação do processo de ajuste das contas externas promovido pelo país a partir do 
ano passado, consubstanciado em uma redução substancial do deficit em transações 
correntes. O Gráfico 1 ilustra que, em um período de menos de dois anos, compreendido 
entre o final de 2014 e meados de 2016, o valor sazonalmente ajustado deste deficit 
reduziu-se de um patamar de mais de US$ 100 bilhões, ou cerca de 4,5% do PIB, para 
valores da ordem de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões. No acumulado do ano até 
setembro, o deficit ficou em apenas US$ 13,6 bilhões, com redução de mais de 70% em 
comparação ao número do mesmo período de 2015 – o qual, por sua vez, já havia sofrido 
queda de 33,5% em relação a janeiro-setembro de 2014. As projeções do boletim Focus 
do Banco Central do Brasil (BCB)2 indicam um resultado da ordem de US$ 18 bilhões até 
o fechamento do ano, algo em torno de 1% do PIB. 

Nesse sentido, não parece exagerado afirmar que o país já “completou” o ajuste de 
suas contas externas, no sentido de que o deficit em transações correntes já reverteu à sua 
média histórica, que é de 1,8% do PIB3. Na verdade, o nível atual já está abaixo desta 
média, e não se pode descartar que haja reduções adicionais do deficit nos meses adiante. 

                                                           
2 Edição de 21 de outubro de 2016. 
3 Média do período 1947-2015, período para o qual se dispõe de dados oficiais do Banco Central. 
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GRÁFICO 1  
Balanço de pagamentos: transações correntes e conta capital e financeira (set.2014-
set.2016) 
(Séries dessazonalizadas, e médias móveis de 3 meses – US$ milhões) 

 
Fonte: BCB  
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Um aspecto que chama a atenção no Gráfico 1 diz respeito à simultaneidade das 
trajetórias de redução do deficit em transações correntes e dos influxos líquidos de capital 
na conta financeira. É importante lembrar que, em momentos de ajuste externo no 
passado (como no início dos anos 1980 ou no final da década de 1990), era comum que a 
redução dos fluxos de capital ocorresse antes da queda das transações correntes. O script 
partia de alguma crise internacional que reduzia o interesse dos investidores 
internacionais por ativos de países emergentes, como o Brasil. A consequente escassez de 
financiamento externo acabava por exercer forte pressão sobre as reservas internacionais 
do país, precipitando uma crise cambial e forçando a redução do deficit em transações 
correntes.  

Nos anos recentes, a história seguiu um script diferente. Não houve interrupção do 
financiamento externo e o país dispunha de um grande estoque de reservas internacionais 
que, a rigor, garantiriam o financiamento em moeda estrangeira mesmo em momentos de 
stress no mercado externo. Além disso, o regime de câmbio flutuante ajuda a absorver, 
em parte, os impactos dos choques externos.  

Nesse sentido, é possível argumentar que esta simultaneidade resulta de um efeito 
combinado de redução tanto da demanda quanto da oferta de recursos externos. A 
redução da demanda por recursos externos se daria em virtude da própria queda do deficit 
em transações correntes, ou ainda por um comportamento mais cauteloso das empresas 
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ante a situação de crise, levando-as a reduzir seu volume de passivos externos. Com 
efeito, a taxa de rolagem da dívida externa do setor privado caiu para 62% no período 
janeiro-agosto de 2016, em contraste com valores de 100% ou mais que prevaleceram 
durante muitos anos.  

Quanto à oferta, o raciocínio parte da ideia de que a crise que o país atravessa teria 
sido causada eminentemente por fatores domésticos, levando a uma redução do interesse 
de investidores estrangeiros por aplicar recursos no país, associada à gradativa piora da 
percepção de risco do país. Com efeito, a cotação dos Credit Default Swaps (CDS) de 
cinco anos do país passou de cerca de 140 em meados de 2014 para mais de 400 no início 
de 2016 – em que pese um recuo expressivo ao longo deste ano. Esse fator também 
influenciaria o nível da taxa de câmbio, induzindo uma perda de valor da moeda nacional 
que, em um segundo momento, reforçaria o movimento de queda do deficit em transações 
correntes.  

A Tabela 1 exibe que, do lado das transações correntes, a queda do deficit em 
2016 é explicada principalmente pelo aumento espetacular do superavit comercial, que se 
multiplicou por cinco e respondeu, sozinho, por um ganho de US$ 25,3 bilhões entre 
2015 e 2016. Houve queda importante também do saldo de serviços, de 25,1%, 
promovendo ganho de US$ 7 bilhões. Já a conta de renda primária teve ligeira redução. 
Vale destacar que, em episódios anteriores de ajuste externo, era comum que houvesse 
um aumento do deficit nesta rubrica, em função do crescimento das despesas com juros da 
dívida externa. Tal aumento também ocorreu recentemente, mas foi compensado por uma 
redução das remesses de lucros e dividendos, como será explicado na seção 3. 

O que chama mais atenção é o comportamento dos fluxos de capital. O saldo 
líquido de entradas na conta financeira (excluindo dessa conta a acumulação de reservas) 
também teve queda de quase 70%, da mesma magnitude da observada nas transações 
correntes. No caso dos investimentos em carteira, houve uma redução, em termos 
absolutos, de US$ 36,9 bilhões do ano passado para cá, e o saldo líquido de empréstimos 
e financiamentos de curto, médio e longo prazos foi negativo em US$ 5,4 bilhões no 
acumulado do ano. A conta financeira foi sustentada basicamente pela manutenção de um 
volume elevado de investimentos diretos, da ordem de US$ 46 bilhões em janeiro-
setembro. 
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TABELA 1  
Balanço de pagamentos (janeiro-setembro) 
(Em US$ milhões) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Por fim, a Tabela 1 destaca que o país ainda logrou acumular reservas de cerca de 
US$ 8 bilhões. Curiosamente, quando se considera apenas a diferença entre as entradas de 
capital e o deficit em transações correntes, o ganho teria sido de US$ 2,5 bilhões. Os 
demais US$ 5,3 bilhões são devidos a um saldo positivo da conta de “erros e omissões”. 

 

BOX 1: VELOCIDADE E INTENSIDADE DO AJUSTE EXTERNO 

A redução do deficit em transações correntes em 2015-2016 ocorreu de forma 
bastante rápida e intensa. O Gráfico B.1 mostra que, em cada um dos meses entre abril de 
2015 e maio de 2016, a redução do deficit em transações correntes em comparação aos 
mesmos meses do ano anterior foi superior a US$ 2,5 bilhões e alcançou um ponto 
máximo em dezembro de 2015, quando a redução interanual chegou a US$ 9 bilhões.  

Ao acumular as quedas observadas em cada um desses meses, chega-se ao 
montante de US$ 72 bilhões, equivalente a cerca de quatro pontos percentuais do PIB. 
Outro aspecto a destacar é que a maior parte da redução do deficit deveu-se à balança 
comercial, cujo saldo acumulou ganho de US$ 45 bilhões no período considerado, sendo 
que, em alguns meses, a variação interanual do saldo comercial foi superior a US$ 
5 bilhões. As remessas líquidas de lucros e dividendos, que têm grande peso no deficit 

Var. % Var. absoluta
2015 2016 2016/2015 2016/2015

Transações Correntes -49.214,0 -13.582,4 -72,4 35.631,6
Balança comercial 8.931,1 34.198,6 282,9 25.267,4
Serviços -29.286,7 -21.942,8 -25,1 7.343,9
Renda primária -30.633,4 -27.946,8 -8,8 2.686,6
Renda secundária 1.775,0 2.108,7 18,8 333,7

Conta Financeira (ex-reservas)  51 744  16 133 -68,8 -35.611,3 
Investimento direto no país 48.211,9 46.334,6 -3,9 -1.877,3 
Investimentos em carteira no país - 
ações e títulos no mercado doméstico

25.517,0 -11.385,0 - -36.902,0 

Empréstimos e Títulos no mercado 
externo (líquido de amortizações)

517,0 -5.402,0 - -5.919,0 

Investimento  direto no exterior -11.808,0 -6.630,2 -43,9 5.177,9
Outros investimentos no exterior -25.524,0 -25.227,0 -1,2 297,0
Demais 14.830,6 18.442,7 24,4 3.612,1
Ativos de reserva 3.865,0 8.321,0 115,3 4.456,0

Conta de capital 276,0 180,0 -34,8 -96,0 
Erros e omissões 1.059,0 5.591,0 428,0 4.532,0

Contas
Janeiro-setembro
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externo total do país, deram contribuição bem menos significativa para a redução deste: 
apenas US$ 8 bilhões no acumulado dos 14 meses.  

GRÁFICO B.1 
Saldo em transações correntes: variação em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, segundo os principais componentes (dez.2014-set.2016) 

 
Fonte: BCB  
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

 

Cabe questionar se esta redução do deficit em transações correntes foi mais rápida 
que a verificada em ajustes semelhantes ocorridos no país no passado. O Gráfico B.2 
apresenta a trajetória do deficit em transações correntes acumulado em quatro trimestres 
em diferentes momentos da história recente do país, transformando os valores em dólares 
em um índice com base 100 no momento zero. Os períodos considerados são, além do 
atual, os outros dois últimos, que foram caracterizados por grandes ajustes de balanço de 
pagamentos do país: o do início dos anos 1980, em que o momento zero corresponde ao 
quarto trimestre de 1982 (logo após o México decretar a moratória de sua dívida externa e 
desencadear a crise que veio a afetar toda América Latina); e o do final dos anos 1990, em 
que o momento zero corresponde ao primeiro trimestre de 1999 (quando, em face de um 
ataque especulativo, o Brasil desistiu de defender uma taxa de câmbio fixa e adotou o 
câmbio flutuante). No ajuste atual, o momento zero corresponde ao primeiro trimestre de 
2015, quando o governo tomou uma série de medidas no sentido de ajustar os 
desequilíbrios macroeconômicos acumulados nos anos anteriores.   

O Gráfico B.2 evidencia que o ajuste atual vem ocorrendo de forma bem mais 
rápida que no período iniciado em 1999, mas tem movimento virtualmente idêntico ao do 
início dos anos 1980 – naquele período, o deficit acumulado em quatro trimestres já havia 
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se reduzido em cerca de 70% apenas cinco trimestres após o início do ajuste. No final da 
década de 1990, o ajuste só começou para valer após 10 trimestres.  

GRÁFICO B.2 
Evolução do saldo em transações correntes acumulado em quatro trimestres, em 
US$ milhões 
Período 0 = 100  

 
Fonte: BCB e Codace  
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 
 

A explicação para a diferença de comportamento do deficit no episódio atual em 
comparação ao iniciado em 1999 parece recair na dinâmica da atividade econômica. Do 
final de 2014 até o segundo trimestre de 2016 o PIB teve redução acumulada de quase 
7%. Do final de 1998 até meados de 2000, ao contrário, o PIB teve crescimento 
acumulado de 4,5%. Já a comparação do ajuste atual com o dos anos 1980 é mais difícil 
de explicar. Naquele momento, a queda do PIB entre o final de 1982 e meados de 1984 
foi próxima de zero. Na verdade, a maior semelhança entre os três episódios relaciona-se 
ao comportamento da taxa de câmbio, que teve forte desvalorização em todos os casos e 
certamente teve papel relevante para impulsionar o ajuste externo. Nesse sentido, a 
recente estabilização da taxa de câmbio seria um fator a corroborar a proposição inicial de 
que o atual processo de ajuste estaria “completo” ou perto do fim, por indicar uma 
possível estabilização do saldo em transações correntes nos próximos meses. 
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2 BALANÇA COMERCIAL 
A balança comercial brasileira vem registrando, desde o final de 2015, superavits 

comerciais bastante robustos, da ordem de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões ao mês, em 
termos dessazonalizados, consolidando uma reversão em relação ao que ocorreu no biênio 
2013-2014, marcado por resultados próximos do equilíbrio ou mesmo deficitários. No 
acumulado de janeiro a outubro deste ano o superavit alcançou US$ 38,5 bilhões, valor 
três vezes maior que o número dos primeiros dez meses de 2015.  

O Gráfico 2 evidencia que a melhoria recente da balança se deve principalmente a 
uma queda extraordinária das importações, ao passo que as exportações vêm se mantendo 
relativamente estáveis no intervalo de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões desde o final do 
ano passado. No acumulado do ano, as importações têm queda de 22,7%, contrastando 
com uma redução bem mais modesta das exportações, de 4,6%. Os dados 
dessazonalizados mais recentes sugerem, contudo, que está havendo certa estabilização 
das importações e uma nova queda nas exportações, levando à redução dos saldos 
comerciais. Com efeito, em termos anualizados, o saldo dessazonalizado alcançou um 
pico histórico de cerca US$ 60 bilhões em maio último, recuando nos últimos meses para 
valores mais próximos de US$ 40 bilhões. 

O Gráfico 2 ilustra ainda a magnitude da queda dos fluxos de comércio, que se 
observou de 2013 para cá. Na série livre de fatores sazonais, as exportações saíram de um 
patamar de cerca de US$ 20 bilhões ao mês naquele ano para pouco mais de 
US$ 15 bilhões atualmente. Neste mesmo período, as importações passaram de 
US$ 19 bilhões para menos de US$ 12 bilhões. Em termos históricos, ambos os fluxos 
recuaram para os mesmos níveis observados em meados de 2008, às vésperas da crise 
financeira internacional. 

 

O desempenho das exportações em 2016 poderia ser melhor caso o 
comportamento dos preços não fosse ainda tão desfavorável. No acumulado janeiro-
setembro o índice de preço das exportações totais, calculado pela Fundação Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (Funcex), teve queda de 10,6%, tendo sido um pouco mais 
forte entre os produtos básicos (-11,5%), mas também expressiva nos semimanufaturados 
(-9,1%) e nos manufaturados (-9,8%). Isso porque o quantum das exportações totais 
acumulou alta de 7,6% no mesmo período, voltando a crescer após anos seguidos de 
retração. A alta se deu não apenas nos produtos básicos (+3,5%), mas também, e 
principalmente, nos manufaturados (+10,6%) e semimanufaturados (+15,3%).  
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GRÁFICO 2  
Exportações, importações e saldo comercial (out/2013-out/2016) 
(Valores dessazonalizados, em médias móveis de três meses– US$ milhões) 

 
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(Secex/MDIC)  
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

No momento, os manufaturados crescem ao ritmo mais rápido desde 2005, após 
terem passado quase oito anos crescendo a taxas muito baixas ou negativas. Raciocínio 
análogo se aplica aos semimanufaturados. Com efeito, o Gráfico 2 ilustra que estes dois 
grupos de produtos estão em uma trajetória de expansão desde os últimos meses de 2015. 
É importante lembrar, contudo, que o nível atual do quantum de manufaturados ainda está 
cerca de 15% abaixo daquele alcançado em meados de 2008, antes da crise internacional. 
Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer para que se possa dizer que as vendas 
externas desses produtos se recuperaram de forma sólida.  

O caso dos básicos merece uma atenção especial, pois seu desempenho 
permaneceu bastante favorável mesmo após a crise financeira internacional, mas sofreu 
recuo nos últimos quatro meses, na série sazonalmente ajustada (Gráfico 3).  

Aliás, esta queda acabou por comprometer o desempenho do quantum das 
exportações totais, que também recuou neste período. Esta queda recente dos básicos 
explica-se principalmente por uma retração das exportações de soja nos meses de junho a 
agosto, após um desempenho espetacular nos primeiros meses do ano; e, em menor 
medida, também por certa perda de fôlego das vendas de petróleo. De qualquer forma, é 
razoável esperar que as exportações de básicos voltem a crescer nos próximos meses, o 
que, ao lado de uma possível continuidade da alta nas vendas de manufaturados e 
semimanufaturados, impulsione ainda mais as vendas externas totais do país. 
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GRÁFICO 3 
Índices de quantum de exportações, segundo classes de produtos (ago.2014-
ago.2016) 
(Séries dessazonalizadas, em médias móveis de três meses – set./2008 = 100) 

 
Fonte: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Voltando à questão dos preços de exportação, é importante destacar que, embora 
eles estejam em queda no acumulado do ano, seu desempenho na margem tem sido 
positivo, observando-se uma clara inversão de tendência a partir de março. Daquele mês 
até setembro último, o índice de preços das exportações totais do país subiu 13,6%, com 
alta especialmente forte entre os produtos básicos (23,1%), mas alcançando também 
manufaturados (+1,9%) e semimanufaturados (16,6%). Como não houve recuperação 
similar nos preços das importações, o país obteve um ganho de termos de troca de 11,5% 
neste curto período de seis meses (Gráfico 4), revertendo o longo ciclo de queda iniciado 
há cerca de cinco anos.  
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GRÁFICO 4 
Evolução dos termos de troca (jan/2012-set/2016) 
(2006 = 100) 

 
Fonte: Funcex 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

 

É importante observar também que o crescimento do quantum exportado do país 
vem se dando em um contexto de enfraquecimento da demanda mundial por importações. 
Os dados do Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (Gráfico 5) mostram que 
o quantum das importações mundiais cresceu apenas 0,3% nos 12 meses encerrados em 
agosto de 2016, e estão em clara trajetória de desaceleração desde o final de 2014. O 
quadro é agravado quando se tem em conta a sensível desaceleração econômica sofrida 
pelos países latino-americanos após o fim do ciclo de alta das commodities, lembrando 
que estes países respondem por cerca de metade das exportações brasileiras de 
manufaturados. 

Isso sugere que a recuperação das exportações do país vem se dando 
primordialmente em função de fatores de oferta, dentre os quais os mais prováveis 
candidatos sejam a desvalorização real do câmbio, a elevada ociosidade ainda existente na 
indústria e a queda dos salários reais, com efeitos positivos sobre a competitividade, 
principalmente de setores mais intensivos em trabalho. Caso estes fatores continuem 
atuando positivamente e se, além do mais, for possível contar com uma recuperação mais 
sólida dos preços, as perspectivas para os próximos meses são bastante favoráveis à 
expansão das exportações – embora se deva lembrar, mais uma vez, que ainda há um 
longo caminho a percorrer até que seja possível alcançar novamente os valores recordes 
da história recente do país. 
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GRÁFICO 5 
Taxa de crescimento do quantum de exportações brasileiras e de importações 
mundiais 
(set/2014-set/2016)  
(Médias móveis de 12 meses, em %) 

 
Fonte: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) e CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Do lado da importação, ao contrário, o cenário não é tão animador. A queda 
recente tem sido generalizada entre as diversas categorias de uso de produtos, mas o 
desempenho tem sido especialmente negativo nos bens de capital e nos bens 
intermediários. Desde o pico histórico alcançado no início de 2013, as importações de 
bens de capital já acumulam retração de cerca de 50% e a de intermediários reduziu-se em 
cerca de 27%. Mas a maior queda foi sofrida pelos bens de consumo duráveis: -60%.  

Entretanto, os números apresentados no Gráfico 6 sugerem que o quantum das 
importações totais parece ter finalmente interrompido a longa trajetória de queda iniciada 
no final de 2014. Nesse ínterim, o quantum das importações recuou para patamar 
semelhante ao observado em meados de 2008, imediatamente antes da eclosão da crise 
financeira internacional. O Gráfico 7 indica um início de recuperação do quantum 
importado nos últimos meses, a qual pode estar associada à (ainda discreta e irregular) 
recuperação da produção física da indústria de transformação. Até porque, conforme 
destacado na seção de Atividade Econômica da Carta de Conjuntura, não há ainda sinais 
de recuperação em outros elementos que poderiam impulsionar a demanda de 
importações, destacadamente o consumo e o investimento.  
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GRÁFICO 6 
Índices de quantum de importações, total e segundo categorias de uso selecionadas  
(set/2104-set/2016) 
(Média móvel de 12 meses – 2006=100) 

 
Fonte: Funcex 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

GRÁFICO 7  
Quantum de importações de bens intermediários (2006 = 100) e produção física da 
indústria de transformação (2012 = 100)  
(set/2014-set/2016)  
(Séries dessazonalizadas – média móvel de três meses) 

 
Fonte: Funcex e IBGE 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 
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A análise da evolução das exportações do país segundo os principais produtos 
(TABELA 2) mostra um comportamento bastante diversificado. Houve quatro itens que 
se destacaram em termos da redução do valor de exportação no período janeiro-outubro 
deste ano em comparação ao mesmo período de 2015: petróleo (−US$ 2 bilhões), minério 
de ferro (−US$ 1,6 bilhão), soja em grão (−US$ 1,2 bilhão) e café em grão (−US$ 870 
milhões). Já entre os produtos que registraram os maiores crescimentos em termos 
absolutos destacam-se itens tão diferentes quanto açúcar em bruto (US$ 1,9 bilhão), 
plataformas de petróleo (US$ 600 milhões), aviões (US$ 480 milhões), veículos, peças e 
motores (US$ 470 milhões) milho em grão (US$ 230 milhões).  

Já do lado das importações, a queda acumulada no ano ainda é generalizada entre 
os diversos produtos, todos eles com reduções de magnitude similar, da ordem de 20% a 
25%. A exceção são os combustíveis básicos (que incluem o petróleo, ainda sofrendo com 
a redução das cotações internacionais), cuja queda foi de 55,2%. Em valores absolutos, 
quase metade da diminuição total das importações no período janeiro-outubro deveu-se 
aos bens intermediários (-US$ 15,8 bilhões), refletindo o fato de que eles representam 
mais da metade da pauta total do país. 

 

TABELA 2  
Exportações, importações e saldo comercial, segundo produtos selecionados 
(Jan-out/2016 em relação a jan-out/2015) 

 
Fonte: Secex/MDIC 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Variação % Var. Absoluta      
(US$ bilhões)

EXPORTAÇÕES -4,6 -7,5 
Açúcar em bruto 40,5 1,9
Plataformas de petróleo 54,0 0,6
Aviões 16,5 0,5
Veículos, peças e motores 6,2 0,5
Milho em grão 7,3 0,2
Petróleo em bruto -19,6 -2,0 
Minério de ferro -13,6 -1,6 
Soja em grão -6,1 -1,2 
Café em grão -18,7 -0,9 
Carnes -2,2 -0,2 
Demais produtos -6,2 -5,2 
IMPORTAÇÕES -22,7 -33,7 
Bens intermediários -18,3 -15,8 
Combustíveis e lubrificantes básicos -55,2 -7,0 
Bens de consumo -23,1 -5,4 
Bens de capital -21,5 -4,3 
Combustíveis e lubrificantes elaborados -21,7 -1,3 
Saldo comercial 214,6 26,3
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Quanto à distribuição dos fluxos de comércio entre os principais países e blocos 
econômicos com os quais o Brasil transaciona, observa-se que as exportações no período 
janeiro-outubro deste ano sofreram queda para a grande maioria dos destinos, com 
destaque para Estados Unidos (-6,9%), China (-1,4%) e União Europeia (-2%). Entre os 
destinos que registraram crescimento nas vendas destacam-se alguns importantes 
parceiros latino-americanos, como Argentina (alta de 1%), México (4%) e países da 
Comunidade Andina de Nações (2%). 

Na pauta de importações, a diminuição das compras foi generalizada entre os 
diversos países e regiões, especialmente Ásia (-27%, com redução, em valores absolutos, 
de US$ 16,6 bilhões), União Europeia (-16,2%), Estados Unidos (-13,1%) e até mesmo os 
vizinhos latino-americanos, como Argentina (-17,5%), México (-24,5%) e Comunidade 
Andina de Nações (-31,5%). 

3 SERVIÇOS E RENDAS 
Os primeiros nove meses do ano foram marcados por retração do deficit da 

balança de serviços (-25,1%) em relação ao mesmo período de 2015, também em resposta 
à contração da atividade econômica que dominou o período, bem como ao encarecimento 
do dólar (Tabela 3). Destacam-se as quedas nas despesas líquidas com viagens 
internacionais (-40,7%), diretamente afetadas pela redução da renda doméstica e pela 
desvalorização do câmbio, e também na conta de transportes (-42,6%), neste caso 
refletindo diretamente a redução dos fluxos de comércio de mercadorias. Até mesmo a 
rubrica de aluguel de equipamentos acumulou queda de 8,4%, lembrando que esta se 
tornou a principal fonte de deficit dentro da balança de serviços e que seu comportamento 
nos últimos anos demonstrava pouca ou nenhuma sensibilidade a variações na renda 
doméstica e na taxa de câmbio.  

Também o deficit da conta de serviços de propriedade intelectual (royalties, 
licenças, etc.) sofreu queda de 8,5%, ao passo que os outros serviços de negócio, única 
conta que registra superavit importante na balança de serviços, tiveram queda de 12,9%. 

A conta de renda primária teve redução mais modesta em seu deficit no período 
janeiro-setembro, de 8,8%, com queda de 11,1% nas remessas líquidas de lucros e 
dividendos e de 7,1% nas despesas líquidas com juros. O Gráfico 8 evidencia que as 
despesas com lucros e dividendos tiveram papel destacado na redução do deficit da 
renda primária desde 2015 e, atualmente, encontram-se em níveis bastante baixos, seja 
em comparação com a história recente do país – nos anos de 2010 a 2012 as remessas 
líquidas superavam US$ 50 bilhões/ano −, seja quando se leva em conta que o país 
recebeu grandes volumes de investimento nos últimos anos, inclusive no biênio 2015-
2016, o que deveria levar a um crescimento das remessas.  
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TABELA 3 
Balança de serviços e de rendas (janeiro-setembro) 
(Em US$ milhões)  

 
Fonte: BCB 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

A primeira e mais óbvia explicação para este recuo nas remessas relaciona-se à 
crise econômica, que reduz a lucratividade das empresas e, portanto, gera um menor 
volume de lucros e dividendos a serem remetidos. Mas outra explicação possível para 
este fenômeno está associada aos fatores que influenciam a variação da evolução do 
passivo externo. Na verdade, um aumento dos influxos de investimento não implica 
necessariamente aumento do passivo externo medido em dólares, por dois motivos. 
Primeiro porque, após ingressarem no país, o valor nominal em reais destes 
investimentos pode cair, caso haja uma desvalorização dos ativos adquiridos (ações em 
bolsa, por exemplo). Segundo, porque uma desvalorização do câmbio reduz o valor em 
dólares deste passivo, o qual está denominado em reais. Com efeito, os dados de 
Posição Internacional de Investimento do Banco Central revelam que o passivo externo 
líquido do país na forma de investimentos diretos e em carteira era de US$ 875 bilhões 
em meados de 2016, ao passo que, entre 2010 e 2014, o valor do passivo oscilou entre 
US$ 1 trilhão e US$ 1,2 trilhão. 

Com relação às despesas com juros da dívida externa, observa-se uma dinâmica 
bem diferente da observada nos lucros e dividendos, seja porque tais despesas não são 
diretamente influenciadas pelo ciclo econômico, sendo compromissos fixados em 
contrato, seja porque a dívida externa não é suscetível à perda de valor que afeta os 
investimentos. O Gráfico 8 mostra que as despesas com juros têm crescido nos últimos 
anos, mas a um ritmo bem lento, o que pode estar associado a dois fatos: o aumento da 
dívida externa não foi muito grande nos últimos anos, visto que a maior parte do 
financiamento externo do país se deu por meio de investimentos; e as taxas de juros 
internacionais encontram-se em patamares historicamente muito baixos. 

Var. %
2015 2016 2016/2015

Serviços (29,3)       (21,9)       (25,1)         
  Aluguel de equipamentos (15,8)        (14,5)        (8,4)            
  Viagens internacionais (9,8)         (5,8)         (40,7)          
  Transportes (4,7)         (2,7)         (42,6)          
  Propriedade Intelectual (3,6)         (3,3)         (8,5)            
  Outros serviços de negócio 7,9           6,8           (12,9)          
  Demais serviços (3,2)         (2,5)         (23,3)          
Renda Primária (30,6)       (27,9)       (8,8)           
  Lucros e dividendos (13,7)       (12,2)       (11,1)         
    Lucros e dividendos de invest. (10,5)        (10,1)        (4,7)            
    Lucros e dividendos de Inv. (3,1)         (2,1)         (32,7)          
  Juros (17,2)       (16,0)       (7,1)           
  Salários 0,3          0,2          (22,1)         
Renda Secundária 1.775,0   2.108,7   18,8           

Contas
Janeiro-setembro
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GRÁFICO 8 
Renda primária – receitas e despesas 
(set/2014-set/2016)  
(US$ milhões, acumulados em 12 meses) 

 
Fonte: BCB. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

4 FLUXOS DE CAPITAL 
Os fluxos líquidos de capitais para o país4 (Tabela 4), somaram US$ 16,1 bilhões 

no período janeiro-setembro deste ano, o que representou uma redução de 68,8% em 
relação ao mesmo período de 2015, atingindo o menor valor para o período nos últimos 
dez anos. Na prática, apenas duas rubricas registraram entradas significativas de capital: 
investimentos diretos, com US$ 46,3 bilhões, e empréstimos e títulos de curto prazo 
negociados no mercado externo, com saldo líquido de US$ 11,8 bilhões.  

No outro extremo, chama especial atenção o saldo negativo de US$ 11,4 bilhões 
dos investimentos em carteira, basicamente em virtude do retorno líquido de 
US$ 15,6 bilhões de aplicações em títulos negociados no mercado externo. Em quase 
todos os meses deste ano as saídas de investidores estrangeiros desses títulos superou as 
novas aplicações. Tal fato está certamente associado ao elevado grau de incerteza 
política vivido pelo país e com a perda do “grau de investimento” por parte das 
principais agências internacionais de classificação de risco.  

Também os empréstimos e títulos de longo prazo negociados no mercado 
externo tiveram saldo negativo no período janeiro-setembro deste ano, assim como já 

                                                           
4 Equivale ao saldo da conta financeira com sinal invertido, excluídos os ativos de reservas. 
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havia ocorrido em 2015. Mas o resultado vem sendo bem pior este ano (17,2 bilhões, 
quase sete vezes mais que no mesmo período do ano passado) e foram causados não por 
um aumento das amortizações (como em 2015), mas por uma efetiva redução dos 
ingressos (-35,8%). Tal fato pode estar associado aos mesmos fatores que contraíram os 
investimentos em carteira, relacionados à menor disposição dos investidores em 
financiar o país. Entretanto, conforme argumento apresentado na seção 1 deste texto, os 
elevados níveis de liquidez prevalecentes no mercado internacional e a significativa 
redução do risco-país, observada ao longo de 2016, sugerem que possa estar operando 
também um efeito de menor demanda por crédito, ou seja, uma menor disposição das 
empresas brasileiras em aumentar seu endividamento, especialmente aquele 
denominado em dólar, diante de um quadro econômico de recessão e baixa propensão a 
investir. Os dados do Banco Central revelam que a taxa de rolagem de empréstimos e 
títulos externos de longo prazo por parte do setor privado brasileiro está em apenas 60% 
no período janeiro-setembro, contra 108% no mesmo período de 2015. 

Em compensação, observa-se um crescimento significativo das captações de 
empréstimos e títulos de curto prazo - cujo montante somou US$ 16,8 bilhões no 
período janeiro-setembro - e também dos créditos comerciais, derivativos e outras 
modalidades de recursos. A pressão sobre a conta financeira também tem sido aliviada 
pela redução dos investimentos brasileiros no exterior, especialmente os investimentos 
diretos, que sofreram retração de 43,9%. 

TABELA 4 
Conta financeira do balanço de pagamentos (janeiro-setembro) 
(Em US$ milhões)  

 
* Na nomenclatura do balanço de pagamentos, equivale à ao saldo da conta financeira com sinal 
invertido, excluídos os ativos de reservas. 
Fonte: BCB 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

Var. %
2015 2016 2016/2015

Fluxo líquido de capitais (ex- reservas)* 51,7 16,1 -68,8 
Investimento direto no país 48,2 46,3 -3,9 
    Participação no capital 33,5 33,6 0,5
    Operações intercompanhia 14,7 12,7 -13,8 
Investimentos em carteira no país 25,5 -11,4 -
    Ações 10,4 7,5 -27,6 
    Títulos negociados no mercado doméstico 15,1 -18,9 -
Empréstimos e Títulos de MLP negoc. mercado 
externo

-0,2 -17,2 10.919,2

    Ingressos 59,0 37,9 -35,8 
    Amortizações 59,1 55,1 -6,9 
Empréstimos e Títulos de CP negoc. mercado 
externo

0,7 11,8 1.651,6

Investimento direto no exterior -11,8 -6,6 -43,9 
Outros investimentos no exterior -25,5 -25,2 -1,2 
Créditos comerciais, derivativos e outros 14,8 18,4 24,4

Contas
Janeiro-setembro
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5 CÂMBIO 
A taxa de câmbio R$/US$ continua passando por um processo de descompressão, 

após a forte perda de valor da moeda nacional observada em 2014 e 2015. Nos últimos 
dias de outubro, as cotações de venda situavam-se em níveis próximos de R$ 3,15, com 
recuo de 3% em relação à média diária de setembro. O Gráfico 9 evidencia que a 
trajetória do câmbio permanece acompanhando pari passu o comportamento de três 
variáveis fundamentais: risco-país, medido pelos Credit Default Swaps (CDS) de cinco 
anos, termos de troca do país e cotação do dólar ante as principais moedas internacionais. 

De janeiro a setembro deste ano, o real teve valorização de 19,8%, que se deu 
simultaneamente com um ganho de 12,6% dos termos de troca, com uma desvalorização 
de 5,5% do dólar e, principalmente, com uma redução de 45,5% do risco-país.  

GRÁFICO 9  
Taxa de câmbio nominal, spread do CDS brasileiro, termos de troca e taxa efetiva 
do dólar em relação às principais moedas internacionais (set./2014-set./2016) 
(dez/2012 = 100) 

 
Fonte: BCB, FMI, Bloomberg e Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos. 
Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 
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