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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Uma das poucas fontes de alívio para a economia 
brasileira no primeiro semestre do ano foi a mu-
dança da trajetória de deterioração das transações 
correntes observada desde 2010, que culminou em 
um déficit de 4,4% do PIB no final de 2014, de 
acordo à atualização metodológica do FMI ado-
tada pelo Banco Central. Para uma economia em 
plena rota de desaceleração, os US$ 104,9 bilhões 
negativos em conta-corrente acumulados no final 
do ano passado foram alarmantes, deixando para 
2015 uma sucessão de dúvidas sobre o nível de fra-
gilidade brasileira no setor externo. Uma queda da 
atividade econômica mais forte do que inicialmen-
te projetada, entretanto, colaborou para a rever-
são desse movimento. No acumulado do primeiro 
semestre de 2015, as contas-correntes registraram 
déficit de 23,4% menor do que no mesmo perío-
do de 2014. A balança comercial variou 132% e 
reverteu o sinal negativo. Na rubrica serviços, o 
saldo deficitário de viagens internacionais recuou 
21%, graças também à desvalorização do dólar. 
“Nesse aspecto, estou bem mais otimista do 
que no início do ano. Acho que o peso do 
desequilíbrio externo é cadente, e hoje a 
avaliação de risco soberano está concen-
trada na dinâmica da dívida pública e da 
política fiscal”, diz Samuel Pessôa, pes-
quisador associado da Economia Aplica-
da da FGV/IBRE.

A caminho  
do equilíbrio?
Déficit em transações correntes brasileiro desacelera, mas disposição 

do mundo em nos financiar traz dúvidas para o futuro 
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diz, indicando que a previsão de 
câmbio médio para 2015 é de R$ 
3,21, uma variação de 36% em re-
lação ao de 2014, de R$ 2,35. Pelo 
lado das fontes de financiamento, 
o economista destaca uma tendên-
cia de queda do investimento dire-
to no país (IDP, antigo IED), que 
este ano pode ser acentuada pela 
compra do HSBC pelo Bradesco, 
por US$ 5,2 bilhões, dependendo 
de como essa transação entrar no 
balanço. “Já o fluxo de investimen-
tos em carteira, fixa e variável, não 
deverá ser problema, mas cobra-
rá rentabilidade”, diz, lembrando 
que, nesse sentido, a sinalização 
do Banco Central de manutenção 
da taxa Selic em 14,25% por um 
perío do prolongado é positiva. 

Entre o cíclico e o estrutural
Na avaliação de Pessôa, a caracte-
rística positiva do atual ajuste ex-
terno é a de que, apesar de acon-
tecer em um momento recessivo, 
está acompanhada de um claro 

superávit comercial inicialmente 
seria pouco provável. 

Na rubrica serviços e rendas, 
Livio Ribeiro destaca que a redu-
ção da atividade e a desvalorização 
cambial resultarão em menos via-
gens internacionais e uma conta 
de remessa de lucros e dividendos 
mais baixa. “Hoje vemos que a 
apreciação cambial tomou gosto”, 

A projeção do IBRE é de que o 
déficit em transações correntes para 
o final de 2015 caia para 3,7% do 
PIB, ou US$ 69 bilhões. Para 2016, 
a estimativa é de que chegue a 
3,1%, a US$ 61 bilhões. Lia Valls 
e Livio Ribeiro, pesquisadores da 
Economia Aplicada da FGV/IBRE, 
lembram que vários fatores in-
fluem nesse panorama. “A balança 
comercial continua com a perspec-
tiva do cenário de desestabilização 
do preço das commodities e do 
crescimento mais lento da China, 
o que nos deixa mais dependentes 
da recuperação das exportações de 
manufaturas”, afirma Lia. “Nesse 
sentido, a desvalorização cambial 
pode ajudar, mas não se transforma 
em exportação de forma imediata, 
pois ainda teremos que enfrentar 
nosso problema estrutural da baixa 
produtividade”, diz. “Também não 
podemos esquecer que hoje a me-
lhora da balança está associada à 
redução do nível de atividade e de 
queda das exportações, que só não 
foi maior que a de importações, 
garantindo um saldo positivo.” De 
acordo com o Ministério de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) as exportações 
brasileiras no primeiro semestre 
de 2015 somaram US$ 112,85 
bilhões, 15,5% a menos que no 
mesmo período de 2014, e as im-
portações, US$ 108,25, 19,5% 
menores que no ano passado. Do 
total da queda de valor verificada 
nas exportações no período, 79% 
se referem aos preços do petróleo 
e derivados, complexo da soja e 
minério de ferro. Lia ressalta que, 
caso a economia volte a crescer sob 
um cenário de baixa do preço das 
commodities, a manutenção de um 

O peso do desequilíbrio 

externo é cadente, e 

hoje a avaliação de risco 

soberano está concentrada 

na dinâmica da dívida 

pública e da política fiscal 

Samuel Pessôa

Fonte: Banco Central do Brasil e FGV/IBRE.

Conta corrente (% PIB)
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componente estrutural. “A prin-
cípio, quando se olha o que está 
acontecendo, parece tudo cíclico, 
já que a queda do PIB implica uma 
necessidade de financiamento me-
nor. Mas, se pensarmos assim, es-
taremos excluindo o importante 
fator de mudança do padrão da 
política econômica”, diz. “Quando 
a gente voltar a crescer mais rapi-
damente, o déficit não vai crescer 

do mesmo jeito porque faremos 
uma política fiscal diferente, uma 
política monetária diferente da que 
provocou esse déficit.” Alexandre 
Barros, economista da Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE), 
presidente da Datamétrica Consul-
toria, compartilha o diagnóstico. 
“Tivemos um erro de política ao 
priorizar o controle da inflação se-
gurando o câmbio, com as opera-

ções de swap, e subindo o déficit 
em contas-correntes. Mas o gover-
no percebeu que já não aguentaria 
mais manter esse tipo de interven-
ção, e agora temos uma correção 
estrutural”, diz. 

Afonso Celso Pastore, ex-presi-
dente do Banco Central, traduz a 
depreciação do real como um des-
compasso entre o tamanho da con-
ta-corrente e o que é possível obter 
de fluxo de capitais às taxas cam-
biais que prevaleciam no passado 
recente. “Não vou dizer que o real 
se apreciou só porque o déficit es-
tava grande demais. Tiveram outras 
causas, como a valorização do dó-
lar americano, a queda do preço de 
commodities que gerou uma enor-
me queda de relações de troca do 
Brasil, uma forte desaceleração do 
crescimento das exportações mun-
diais e um aumento na percepção e 
risco no Brasil, que está patente no 
comportamento do CDS brasileiro. 
O fato é que essa desvalorização era 
a única solução”, diz. Braulio Bor-
ges, consultor da FGV/IBRE, eco-
nomista-chefe da LCA Consultores, 
lembra que o câmbio atual está cer-
ca de 40% mais desvalorizado em 
termos nominais do que há cinco 
anos, e deverá continuar nesse ní-
vel nos próximos anos. “Um estudo 
que fiz aponta, entretanto, uma de-
fasagem grande, de oito trimestres, 
para o câmbio ter impacto máximo 
sobre a conta-corrente”, aponta. 
“Como só neste primeiro semestre 
é que conseguimos levar o câmbio a 
um patamar de equilíbrio, teremos 
que esperar mais um pouco para ver 
esse efeito estrutural sobre a conta-
corrente”, diz. 

Assim como Pessôa, Borges con-
sidera a taxa de poupança brasi-

2014 2015

Conta-corrente -104,9 -69,1

Balança comercial -6,3 10,5

exportações 224,6 194

importações 230,9 183,5

Serviços e rendas -98,6 -79,6

pagamento de juros (líq) -21,3 -22,8

viagens -18,7 -13,2

lucros e dividendos -31,2 -18,1

fretes -9,1 -7,3

outros serv. e rendas primárias -20,3 -19,9

renda secundária 2 1,7

Amortizações -49,6 -68,3

Fontes de financiamento 165,4 152,2

investimento direto líquido 70,9 54,5

portfólio bruto 40,8 45

Ingressos 69,3 73,5

outros fluxos (com E&O) -15,6 -20,8

Ativas de reserva 10,9 14,8

Taxa de rolagem 143% 94%

Projeções para o balanço de pagamento
Pela nova metodologia, em US$ bilhões

Fonte: FGV/IBRE.
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daço para acontecer, mas explica 
parcialmente por que nosso câm-
bio saiu de R$ 2,50 no final do ano 
passado para R$ 3,20 no começo 
de julho. Também é claro que essa 
desvalorização leva em conta ou-
tros fatores, como as dificuldades 
políticas, a questão fiscal, mas es-
ses também já vêm sendo incorpo-
rados aos preços de ativos e à taxa 
de câmbio há algum tempo.”

Quanto mais aumento 

essa poupança externa, 

mais provoco aumento 

de salário. As pessoas 

compram felizes, mas é 

um desastre 

Luiz Carlos Bresser-Pereira

leira estruturalmente baixa, o que 
implica a necessidade de atração 
de poupança externa para finan-
ciar o crescimento. “Nesse senti-
do, temos que aceitar que o nosso 
modelo é mais parecido com o da 
Austrália ou do Chile, países que 
têm déficit de conta-corrente sis-
tematicamente na faixa de 2,5% 
a 3% do PIB, chegando, no caso 
da Austrália, a 4%”, afirma. Mas 
qual seria o tamanho de déficit re-
comendável para o caso brasileiro? 
O limite adequado, segundo Bor-
ges, estaria posicionado abaixo da 
média de longo prazo da entrada 
de investimento estrangeiro direto 
no país. “Como o IDP tem corri-
do perto dos 3% do PIB, no nos-
so caso o ideal seria manter um 
patamar seguro entre 2% e 2,5% 
do PIB”, diz. O economista afirma 
que esse cálculo leva em conta o 
impacto do processo de normaliza-
ção da economia americana, já que 
desde meados do ano passado esse 
movimento está parcialmente refle-
tido na cotação cambial brasileira. 
“Óbvio que ainda tem mais um pe-

Câmbio e superávit 
Pelos cálculos de Borges, um câm-
bio a R$ 3,20 seria suficiente 
para manter o déficit em contas-
correntes dentro da margem de 
segurança proposta. Para ele, são 
vários os indícios de melhora da 
competitividade brasileira nesse 
patamar cambial. Um exemplo é 
o popular Índice Big Mac. Em sua 
última edição, divulgada pela re-
vista The Economist em meados de 
julho, o índice apontou que, pela 
primeira vez desde 2007, o preço 
desse sanduíche no Brasil está mais 
barato em dólar do que nos Esta-
dos Unidos, com uma diferença de 
10,6%. “É apenas um índice, mas 
não deixa de ser notório que de 
2008 a 2014 éramos identificados 
como mais caros”, diz Borges. Ou-
tro indicador lembrado pelo eco-
nomista é o do custo unitário do 
trabalho medido em dólares para a 
indústria, compilado mensalmente 
pelo Banco Central, que em junho 
chegou ao nível mais baixo desde 
2009. “Até um ano e meio, dois 
anos atrás, esse custo se asseme-

Fonte: BCB-Depec.
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lhava ao da época do câmbio fixo, 
de 1995 a 1998. De lá pra cá, hou-
ve uma correção importante, seja 
porque o real se depreciou frente 
ao dólar, seja porque os salários 
reais estão caindo, por conta da 
recessão. Então isso indica que o 
quadro de competitividade mu-
dou, o câmbio já dá sinais de estar 
dentro de um equilíbrio, que passa 
a gerar um ganho de peso no se-
tor tradable em detrimento do non 
tradable no PIB.”

Superávit. Por que não?
Uma desvalorização maior, nes-
se caso, só deveria ser perseguida 
com o objetivo de zerar o déficit de 
transações correntes. É o que defen-
de José Luis Oreiro, da UFRJ, que 
refuta a tese de que a estrutura da 
economia brasileira impossibilita 

o registro de superávits. “Tivemos 
saldo positivo em transações cor-
rentes de 2003 a 2007”, diz. “E, 
anteriormente a 94, a gente também 
tinha superávit.” Oreiro afirma que 
só com o registro de superávit é que 
se pode garantir que o câmbio esta-
rá num patamar correto – segundo 
ele, mais próximo dos R$ 4 – para 
induzir um crescimento de longo 
prazo mais robusto. Para Oreiro, a 
redução do nível de poupança do-
méstica só acontece quando se pri-
vilegia a atração de fontes externas. 
“A ideia de que precisamos captar 
poupança externa para financiar 
nosso desenvolvimento é uma gran-
de balela. Na verdade, o que acaba 
acontecendo é que, ao atrair pou-
pança externa, valorizamos a taxa 
de câmbio e com isso reduzimos a 
poupança doméstica. Temos que fa-
zer o contrário”, diz.

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-
ministro da Fazenda, professor 
emérito da FGV, define déficit em 
conta-corrente como sinônimo de 
consumo imediato. “Concordo 
com Samuel Pessôa quando diz que 
poupamos pouco. No Brasil temos 
uma alta propensão preferencial 
pelo consumo. Mas, enquanto Sa-
muel diz que isso não tem jeito, eu 
digo que talvez tenha”, diz Pereira. 
Para ele, a chave é identificar que 
esse déficit é sinônimo de desequi-
líbrio, não investimento. “Quanto 
mais aumento essa poupança ex-
terna, mais provoco aumento de 
salário, de rendimento de juros e 
dividendos, as pessoas compram 
felizes, mas é um desastre para o 
país”, descreve. Alexandre Bar-
ros, da UFPE, reforça o coro. “A 
taxa de poupança do Brasil não é 
tão fixa. Quem trabalha com mo-
delos de crescimento tende a es-
quecer que as empresas também 
poupam, e poupam mais quando 
têm que pagar investimentos feitos 
anteriormente. Com investimen-
to, a poupança pode reagir, talvez 
não a ponto de chegar a 30% do 
PIB, mas sim a 21%”, afirma. Para 
Barros, déficit em conta-corrente 
só é saudável quando não aumen-
ta a proporção de ativos externos 
em relação ao PIB. “Se o fizer, será 
inadequado”, diz. 

Entre os três economistas – Orei-
ro, Bresser-Pereira e Barros –, as fór-
mulas para se engordar a poupança 
e o superávit passam por um mesmo 
caminho, de maior intervenção para 
a desvalorização cambial, com au-
mento de impostos. Para Oreiro, o 
ajuste estrutural das contas-corren-
tes implica uma mudança perma-
nente na taxa real de câmbio, posi-

Brasil: câmbio real vs. câmbio interno
2010 = 100, média móvel de 4 trimestres
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cionando-o, reforça, “muito mais 
próximo de R$ 4 do que de R$ 3”. 
Ele também defende uma política 
fiscal mais apertada para uma mo-
netária mais relaxada. “Com ajuste 
fiscal mais forte iniciaria um ciclo de 
redução da taxa de juros e com isso 
teria trajetória mais benigna para a 
relação dívida bruta/PIB”, afirma. 
Além de uma política de aumento de 
impostos semelhante à realizada na 
transição do primeiro para o segun-
do mandato de Fernando Henrique 
Cardoso. “No primeiro mandato 
de FHC operava-se com um déficit 
primário e logo no início do segun-
do mandato isso foi revertido para 
um superávit primário de 3,75% do 
PIB, basicamente através de aumen-
to de impostos. Hoje isso não pode 
acontecer porque a presidente não 
conta com uma base coesa de apoio 
no Congresso que permita fazer esse 
tipo de ajuste”, afirma.

Para Barros, o controle passaria 
pela taxação do fluxo de moeda es-
trangeira, “que permitiria a ação dos 
juros no controle da inflação sem 
valorizar o câmbio”. O economista 
também defende a criação de uma 
alíquota de contribuição previdenci-
ária específica para os setores mine-
ral e agropecuário que são exporta-
dores, reduzindo a diferença destes 
em relação ao setor manufatureiro. 
“Assim poderíamos ter não só um 
equilíbrio contributivo dentro de um 
setor sensível ao país, como também 
um melhor ajuste da taxa de câm-
bio”, afirma.

Bresser-Pereira, por sua vez, de-
fende a tributação das exportações 
de commodities no modelo cha-
mado “mecanismo Delfim Netto”. 
Implementado pelo então ministro 
a partir de 1967, incidia tanto na 

tarifa aduaneira quanto nos sub-
sídios à exportação de manufa-
turados, correspondendo a 31% 
do preço das commodities. No li-
vro Indústria e desenvolvimento 

produtivo no Brasil, lançado este 
ano pela FGV/IBRE e FGV/EESP, 
Bresser-Pereira descreve o sistema 
com detalhes. Essa tributação de-
veria variar pela diferença entre 
dois tipos de câmbio: o de equilí-
brio corrente, que hoje, segundo 
o economista, estaria mais perto 
dos R$ 3,20, e a taxa de equilíbrio 
industrial competitiva, “que tor-
na rentáveis empresas exportado-
ras de bens e serviços sofisticados 
tradables”, e giraria em torno de  
R$ 3,65. Com esse imposto, o custo 
de produzir e exportar commodi-
ties aumenta e a taxa de câmbio se 
deprecia, até que os dois equilíbrios 
coincidam, garantindo a competiti-
vidade das indústrias. “Em 1990, 
as manufaturas representavam 
62% das exportações, contra 6% 
25 anos antes. Desde esse ano, en-
tretanto, deixamos de neutralizar 

Brasil: câmbio interno vs. saldo em CC
Dados trimestrais, com ajuste sazonal

Fonte: LCA Consultores.
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a doença holandesa, a moeda se 
apreciou, e agora, 25 anos depois, 
temos uma indústria que voltou a 
perder participação. É uma desin-
dustrialização brutal”, diz. 

Pessôa, da FGV/IBRE, reconhece 
que as principais divergências entre 
essas políticas para o equilíbrio das 
contas externas passam pela ava-
liação da capacidade brasileira de 
poupar. “Vários economistas con-
cordam que, para se ter um câm-
bio desvalorizado e competitivo, é 
preciso ter uma poupança pública 
maior, e um superávit alto, como de 
5% do PIB. Aliás, se fizermos um 
superávit desse tamanho os juros 
deverão cair e o câmbio se depre-
ciará naturalmente”, diz. “Quan-
do há primário, se pode acumular 
reservas sem gerar ruído. Agora, 
para comprar reserva sem primá-
rio, tem que colocar título. Aí você 

pressiona a taxa Selic e aumenta 
dívida pública. E logo tem que bo-
tar IOF porque percebem que você 
não quer que o câmbio mude, e co-
meça a se criar um monte de pro-

blemas.” A questão, entretanto, é 
como fazer esse primário, e o grau 
de intervenção escolhido para ga-
rantir o câmbio competitivo. “Eu 
já desisti disso porque não acho 
que podemos fazer um primário de 
5% ou 6%. E como não acho que 
a indústria seja mais especial que 
o resto da economia, isso não me 
tira noite de sono. Para mim, de-
senvolvimento são instituições. Se 
elas pioram, aí sou eu que choro”, 
diz Pessôa. O economista do IBRE 
afirma ser contra o caminho do au-
mento de impostos, frente a já alta 
carga tributária praticada no país. 
“No caso das commodities, eu não 
tributaria a exportação, preferiria 
focar a produção. Acho que a ideia 
é não diferenciar exportador. A 
justificativa para tributar é o alto 
conteúdo de recursos naturais, a 
renda, pois o preço de uma commo-
dity não é só trabalho/capital. Tem 
um recurso não renovável envolvi-
do”, afirma. “De qualquer forma, 
para mim, uma sociedade de renda 
média como a brasileira não pode 
ter uma carga tributária de 40% 
do PIB. Mas se continuarmos que-
rendo 10% do PIB para educação, 
mais 10% para outra vinculação, 
não teremos jeito”, defende. 

Para Borges, da LCA e do IBRE, 
no momento, o importante é man-
ter a desvalorização cambial con-
quistada. “A política monetária 
tem que buscar preservar o ganho 
de depreciação real do câmbio que 
a gente observou recentemente”, 
diz. Ele explica que, mantendo a 
inflação mais próxima da meta 
de 4,5%, o país não se distancia-
rá muito da inflação global – que 
medida pelo FMI está em torno 
de 4% ao ano, levando em conta 

A balança comercial 

continua com a 

perspectiva do cenário 

de desestabilização do 

preço das commodities e do 

crescimento lento da China 

Lia Valls 

Brasil: déficit em conta-corrente vs. IED
Em % do PIB (já com nova série das contas nacionais)

Fontes: BC e IBGE.
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que nas economias centrais é mais 
baixa e, nas emergentes, mais alta. 
“Quanto mais próximo disso nos 
mantivermos, menos a inflação vai 
corroer essa mudança de patamar 
da taxa de câmbio real efetiva”, 
afirma. Borges também defende 
a redução dos estoques de swaps 
pelo Banco Central, como sinal de 
que deixará o dólar flutuar. “Não 
será possível zerá-lo, porque ainda 
existe uma demanda por hedge do 
setor privado que contratou muita 
dívida externa nos últimos anos, 
e que acaba sendo preenchida por 
parte dessas operações. Mas a ideia 
é que ele tenha taxa de rolagem ne-
gativa até diminuir esse patamar, 
que hoje está em torno de US$ 100 
bi.” Nesse caso, tampouco há con-
senso sobre qual seria o montante 
ótimo. “Alguns dizem que deveria 
ser equivalente a no máximo ¼ das 
reservas internacionais. Como hoje 
as reservas brasileiras estão em 

US$ 370 bi, ¼ seria algo em torno 
de US$ 90 bi.” A estabilidade de 
um novo patamar de longo prazo 
para o dólar também é importante, 
lembra Borges, para que as empre-
sas possam fazer seus planos de ex-
portação com mais tranquilidade.

Livio Ribeiro, da FGV/IBRE, res-
salta que pensar no equilíbrio das 
contas externas passa também pelo 
sucesso no ajuste do campo fiscal e 
na retomada do crescimento. “Para 
atrair IDP, bem como investimento 
em carteira, a principal condicio-
nante é a perspectiva de crescimen-
to. É ela que alimenta a disposição 
do mundo em nos financiar”, lem-
bra. Como exemplo, cita o caso da 
Austrália, que mesmo mantendo 
um alto déficit em conta-corrente 
há décadas nunca sofreu crise seve-
ra de balanço, pois sempre conse-
guiu financiamento externo de for-
ma continuada. Outro elemento de 
alerta, destaca Ribeiro, é o destino 

do rating soberano brasileiro, que 
pode não afetar tanto o IDP, mas 
sim o investimento em portfólio. 
“Essa é outra porta que pode se fe-
char se não conseguirmos manter o 
grau de investimento”, diz. Pastore 
reforça a importância de reversão 
desse processo. “Se o risco Brasil 
está crescendo, e cresceu um cami-
nhão neste último ano, o mundo 
está menos disposto a financiar 
o Brasil nesse nível de déficit de 
conta-corrente. O risco não está 
crescendo por causa do déficit, 
mas do lado fiscal. Mas essas coi-
sas vão juntas, não há isolamento. 
Se há perda de confiança porque a 
política fiscal vai mal, o risco au-
menta, e o câmbio se deprecia”, 
diz. Pessôa lembra que, quando há 
saída de capital, o câmbio deixa de  
ter qualquer relação com o câm-
bio de longo prazo, de equilíbrio. 
E, nesse caso, não haverá fórmula 
para segurá-lo.  

Investimento direto – PIB
Valores estimados e preliminares para o BPM6, de 2010 a 2013

Fonte: FGV/IBRE.
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A nova forma de divulgação do 
balanço de pagamentos adotada 
pelo Banco Central em abril deste 
ano poderá estimular a revisão da 
análise do setor externo brasileiro 
das últimas décadas. Apesar de a 
adoção da sexta edição do Manual 
de Balanço de Pagamento (BPM6) 
do FMI não ter alterado a tendên-
cia dos resultados do balanço do 
país, demonstrando um equilíbrio 
entre aumento do déficit em con-
ta-corrente e de suas fontes de fi-
nanciamento, ainda não se sabe se 
essa inclinação mudará quando fo-
rem apresentadas séries históricas 
mais longas. Pela nova metodolo-
gia, em 2014 o déficit em transa-
ções correntes brasileiro passou de  
US$ 90,9 bilhões para US$ 104,8 
bi, saindo de 4,2% para 4,4% do 
PIB. Uma estimativa preliminar 
apresentada pelo Banco Central 
para os últimos cinco anos, entre-
tanto, já demonstra outras varia-
ções mais fortes. Em 2010, o déficit 
de transações correntes teria salta-
do de -2,2% para -3,5% do PIB. 

Livio Ribeiro, pesquisador da 
Economia Aplicada da FGV/IBRE, 
aponta que a ampliação da série his-
tórica poderá aportar novas lentes 
para o exame da conjuntura brasi-
leira. “Períodos como o de 2001/02 
(quando o déficit em conta-corrente 
brasileiro passou a ser revertido para 
superávit em 2003), por exemplo, 
são comumente usados como ponto 

BALANÇO DE PAGAMENTOS

de comparação e base de seleção de 
vetores que afetam o movimento da 
conta-corrente”, diz. “Mas, se nesse 
momento houve alguma ação mais 
forte do que a linha de tendência 
que conhecemos, ainda não pode-
mos identificar.”

Diferentemente de outros países 
como a Austrália, que já havia in-
corporado boa parte das modifica-
ções exigidas no BPM6 antes de sua 
transição, o caso brasileiro deman-
da mais trabalho. No Boletim Ma-
cro IBRE de maio, a pesquisadora 
da Economia Aplicada da FGV/
IBRE Lia Valls destacou que as no-
vas métricas passaram a privilegiar 
o conceito de competência sobre o 
de caixa, focando na evolução dos 
ativos e dos passivos das transações 
entre residentes e não residentes, o 
que implicou várias alterações no 

enquadramento de itens, entre no-
vos e já existentes. Um exemplo 
simples é o do tratamento do inves-
timento direto. Pela metodologia 
anterior, o dinheiro que uma filial 
de empresa brasileira no exterior 
remetia para o Brasil entrava como 
investimento brasileiro externo ne-
gativo. Agora, entra como investi-
mento estrangeiro direto positivo. 
Em termos líquidos, não muda, só 
houve a troca de lado. O mesmo 
vale para matrizes que transferem 
recursos a filiais fora do país.  

No caso da balança comercial 
– cujo déficit em 2014 passou de 
R$ 3,9 bilhões para R$ 6,2 bilhões 
com o novo modelo –, a diferença 

Novos pesos 
para a balança

A mudança no balanço de pagamentos em 2014
em R$ bilhões

*Na conta financeira, fluxos que contribuem liquidamente para a elevação (redução) de estoques, tanto para ativos como para 
passivos, são representados por sinal positivo (negativo).
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deveu-se principalmente à inclusão 
das importações de energia sem 
cobertura cambial. Esse novo item 
abrange eletricidade, gás e água. 
Com a mudança de foco trazida 
pelo BPM6, também passam a ser 
contabilizadas as importações e ex-
portações que implicam transferên-
cia de propriedade entre residentes 
e não residentes sem que ocorra 
cruzamento de fronteira (fluxos 
comerciais fictos). No caso brasi-
leiro, tal mudança não teve peso 
relevante, pois os maiores valores, 
relacionados às plataformas de ex-
ploração de petróleo sob o regime 
Repetro, já eram contabilizados. 
Além disso, a nova metodologia 
sugere excluir das estatísticas os 
bens que cruzam a fronteira sem 
mudança de propriedade, bem 
como operações com bens adquiri-
dos por residentes em país estran-
geiro para venda em um segundo 
país estrangeiro, conhecidas como 
merchanting, que tampouco tive-
ram alto impacto na balança. 

No caso das rendas primárias, o 
foco nas transações entre residen-
tes e não residentes em detrimen-

to da territorialidade onde estas 
acontecem faz com que os registros 
também já não dependam de tran-
sação cambial. No item pagamento 
de juros, passa-se a contabilizar os 
cupons pagos semestralmente a in-
vestidores estrangeiros detentores 
de ativos de renda fixa brasilei-
ros emitidos em reais no mercado 
doméstico. “É um item que tem 
ganhado certa importância, repre-
senta hoje cerca de 25% desses pa-

péis”, diz Ribeiro. O ponto que o 
economista destaca como de maior 
atenção, entretanto, está na rubri-
ca de lucros e dividendos, com a in-
corporação de lucros reinvestidos e 
sua contrapartida no investimento 
direto. Para se ter uma ideia, do to-
tal de US$ 96,85 bilhões de investi-
mento estrangeiro direto (rebatiza-
do de IDP) atraídos pelo Brasil em 
2014, US$ 10,7 bilhões são lucros 
reinvestidos. Para o país, tal mu-
dança implica o desafio de resgatar 
dados que, pela pesquisa oficial, 
não poderão ser levantados, já que 
essa sofreu alterações em 1999. 
Como a legislação da época não 
obrigava a declaração do reinves-
timento de lucro, por não envolver 
movimento cambial, essa mudan-
ça não foi sentida. “Para a análise 
atual, são dados importantes, já 
que cobrem um período muito di-
nâmico, que vai do ciclo de privati-
zações no Brasil à crise pontocom, 
o choque com a eleição de Lula, o 
11 de setembro, o superciclo das 
commodities, entre outros even-
tos”, lembra Ribeiro.

Mesmo com esses desfios analí-
ticos, o economista ressalta a im-
portância da adequação ao novo 
 modelo metodológico para o balan-
ço de pagamentos. “É uma transi-
ção consequente com a nova base 
de cálculo das contas nacionais, 
dando mais consistência ao balanço 
de pagamentos, harmonizando as 
estatísticas do setor externo”, diz 
Ribeiro. Até o primeiro semestre 
do ano, 106 países já haviam ade-
rido ao BPM6, incluindo Estados 
Unidos, Canadá, Rússia e Índia. Na 
América Latina, além do Brasil  os 
países que entraram para esse clube 
foram Chile e Colômbia. (S.M.) Fonte: Boletim Macro IBRE com dados do BC.
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A ultrapassagem da economia da 
Índia sobre a chinesa e a perspectiva 
de manutenção de alto crescimento 
do país para os próximos anos ali-
mentam projeções sobre quando e 
quanto o país poderá herdar da de-
manda exportadora da China, es-
pecialmente no campo das commo-
dities, importante para a balança 
comercial brasileira.

Para Bráulio Borges, da FGV/
IBRE e LCA Consultores, esse po-
tencial existe, mas não no curto 
prazo. “Será difícil que algo acon-
teça nos próximos cinco anos. Boa 
parte das importações de commo-
dities da Índia é de combustível, 
além de pedras e metais preciosos, 
e não agrícola. É uma composição 
estrutural diferente da chinesa”, 
diz. “Se não houver nenhuma ini-
ciativa de investimento em infraes-
trutura, acho pouco provável que 
a demanda por commodities me-
tálicas da Índia suba. Ainda que 
possa surpreender, a demanda do 
país deverá cumprir um papel mais 
significativo apenas na próxima 
década”, afirma Borges.

José Augusto de Castro, presiden-
te da Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB), destaca que a 
Índia vem derrubando gradualmente 
a imagem de país fechado ao comér-
cio exterior. No período de 2005 a 
2009, por exemplo, as taxas do regi-
me tarifário da Índia caíram de uma 
média de 20,24% para 13,89%. E, 
de 2009 a 2013, o intercâmbio co-
mercial do país com o mundo au-
mentou 81%. “Em 1990, por exem-

Uma nova China?

Fonte: Divisão de Inteligência Comercial MRE - dados de jan a out 2014.

Importações da Índia (%)

plo, enquanto o Brasil representava 
0,9% do comércio mundial, a Índia 
detinha apenas 0,65%. A partir de 
2008, entretanto, o país superou o 
Brasil, com 2,21% contra 1,23%, 
mantendo-se a nossa frente desde 
então”, diz Castro. “Com isso, em 
2014 o país ficou em 19o entre os 

mais dinâmicos no comércio inter-
nacional, enquanto o Brasil ganhou 
a 25a posição.” 

Para Castro, a perspectiva de 
alto crescimento econômico da Ín-
dia poderá ser benéfica para uma 
maior abertura do país nos seg-
mentos onde há mais protecionis-

Em 2014, as exportações brasileiras para a Índia 

somaram US$ 4,78 bilhões, representando 

pouco mais de 1% das importações do país
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mo, como o agrícola, que emprega 
mais da metade de mão de obra e 
representa cerca de 19% do PIB. A 
Índia conta com uma das popula-
ções mais jovens do mundo e, em 
2010, apenas 30% viviam em zo-
nas urbanas. Se conseguir conciliar 
o crescimento com os desafios da 
urbanização e redução da pobreza, 
poderá se converter em um grande 
motor de consumo. “Esse é o úni-
co país além da China com uma 
população acima de 1 bilhão de 

pessoas. Com expansão econômica 
e aumento de demanda, não terá 
como proibir, será obrigada a abrir 
mercados”, diz.

Até hoje, o intercâmbio comer-
cial brasileiro com a Índia foi pe-
queno e pouco diversificado. Em 
2014, as vendas para o país repre-
sentaram 2,13% da pauta de expor-
tações brasileiras. Do total exporta-
do, US$ 4,78 bilhões, metade foi de 
petróleo bruto, seguido por açúcar 
e óleo de soja. “Até hoje, nossa ba-

Foto: Porto de Mumbai.

lança com o país foi instável, sem 
uma sequência lógica”, diz Castro. 
Em 2014, fechou deficitária em  
US$ 318 milhões, empurrada pela 
desvalorização do preço do petróleo 
bruto frente ao de óleos combustí-
veis, principal importação brasileira 
do país, seguida por medicamentos 
humanos e veterinários. 

No Plano Nacional de Exporta-
ções (PNE 2015-2018), divulgado 
pelo Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) em junho, a Índia é iden-
tificada como parceiro prioritário, 
junto a economias como Estados 
Unidos, União Europeia e os outros 
membros do Brics. No documento, 
o MDIC relaciona os segmentos em 
que o Brasil teria oportunidades de 
iniciar ou ampliar suas vendas. A 
lista inclui desde frutas como goia-
ba e manga, em que o país ainda 
não participa como fornecedor, a 
máquinas e aparelhos de terrapla-
nagem e perfuração, mercado do 
qual o Brasil participou com menos 
de 1% do total comprado pela Ín-
dia em 2013, que superou o meio 
bilhão de dólares. No PNE, o go-
verno define que a agenda de rela-
cionamento comercial deverá ser 
coordenada com os sócios do Mer-
cosul, tendo como meta, ainda este 
ano, a busca de aprofundamento da 
cobertura do acordo de preferências 
tarifárias que o bloco possui com a 
Índia, vigente desde 2009. “Com 
a Índia, o Brasil precisa alimentar 
uma expectativa futura mais ambi-
ciosa”, diz Castro. “O acordo que 
temos ainda é muito limitado, e 
hoje estamos tratando com um país 
que olha o mercado internacional 
de forma diferente. Precisamos evo-
luir”, afirma. (S.M.) 

Peles, couros e artefatos 2,85 541.801.488

Higiene pessoal e cosméticos 1,29 728.691.346

Defensivos agrícolas 2,08 771.751.487

Óleo de soja em bruto 13,38 1.033.384.550

Produtos farmacêuticos 2,16 1.631.751.010

Laminados planos de ferro ou aço 0,71 4.857.514.290

Minérios de cobre 6,82 6.935.672.938

Petróleo e derivados de petróleo 0,97 182.405.970.879

Oportunidades para o Brasil

Fonte: Plano Nacional de Exportação / MDIC.

  Participação brasileira em 2013 (%)   Importação total, menos importação do Brasil em 2013 (US$)


