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Resumo 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução da vulnerabilidade 

externa da economia brasileira no intervalo de 2001 até 2011, especificamente sob a 

ótica da esfera monetário-financeira. A hipótese é que a vulnerabilidade externa 

tende a intensificar-se no longo prazo quando os déficits em transações correntes 

são financiados com capital estrangeiro, podendo vir a transformar-se numa barreira 

ao desenvolvimento econômico. Observou-se com a análise dos dados do balanço 

de pagamentos e da posição internacional de investimentos que houve melhora na 

vulnerabilidade externa conjuntural sobretudo pelo acúmulo de reservas. Entretanto, 

com a aceleração do crescimento econômico em meados dos anos 2000, a 

vulnerabilidade externa estrutural manifestou-se através da deterioração das 

transações correntes e do aumento do passivo externo líquido. 

 

 

Palavras chave: vulnerabilidade externa, fluxos de capitais, passivo externo 

  



Abstract 

 

This work aims to analyze the evolution of the external vulnerability of the 

Brazilian economy in the range 2001 to 2011, specifically from the perspective of 

monetary-financial sphere. The hypothesis is that external vulnerability tends to 

intensify in the long run when the current account deficits are financed with foreign 

capital and could become a barrier to economic development. Was observed with the 

data analysis of the balance of payments and international investment position of an 

improvement in the situation above external vulnerability by accumulating reserves. 

However, with the acceleration of economic growth in the mid-2000s, the structural 

external vulnerability manifested by deteriorating current account and the increase in 

net foreign liabilities. 

 

Keywords: external vulnerability, capital flows, foreing liability 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação tem como objetivo analisar a evolução da vulnerabilidade 

externa da economia brasileira no intervalo de 2001 até 2011, especificamente sob a 

ótica da esfera monetário-financeira. 

 O debate acerca da vulnerabilidade externa no Brasil tem sido focado na 

interpretação dos índices de sustentabilidade externa. A melhora desses indicadores 

nos anos 2000, sobretudo pelo acúmulo de reservas cambiais e redução da dívida 

externa do governo, implica na conclusão de que o país alcançou uma posição mais 

sólida e, como consequência, de que houve redução do grau da vulnerabilidade 

externa. 

Muito embora afirmações dessa ordem não constituem inverdades, pelo 

contrário, demonstram que o país obteve avanços importantes em sua solidez 

financeira que devem ser ressaltados, essas análises acabam por se mostrar 

limitadas por apenas capturar avanços conjunturais. Nesse sentido, ao se tratar da 

vulnerabilidade externa, não podemos deixar de lado a deterioração do balanço de 

rendas, de serviços e da balança comercial observado principalmente a partir de 

2005 quando a economia acelera seu crescimento. 

  O déficit em transações correntes costuma perder significância frente à 

abundância de capitais no cenário internacional. Nos anos que compreendem essa 

pesquisa, com exceção do período 2003-2007, os déficits em transações correntes 

foram facilmente financiados através da grande entrada de capitais estrangeiros. 

Como esse capital não se dissolve no tempo, o que acontece é o crescimento do 

estoque desse capital, contabilizado como passivo externo na posição internacional 

de investimentos. Na outra ponta, os investimentos realizados por residentes no 

exterior somado às reservas cambiais do país constituem o ativo externo brasileiro. 

Porém, o movimento de internacionalização da economia brasileira no período não 

conseguiu acompanhar com a mesma intensidade o ingresso de capital estrangeiro. 

Como resultado, verificamos o aprofundamento do descompasso entre ativo e 

passivo externo, constituindo o principal elemento de vulnerabilidade externa dentro 

da concepção deste trabalho, ou seja, o crescimento do passivo externo líquido. 
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Partindo de uma diferenciação conceitual entre vulnerabilidade externa 

conjuntural e estrutural, onde a primeira reflete a capacidade de resistência de 

choques externos no curto prazo, enquanto a segunda no longo prazo, é importante 

analisarmos as consequências do ingresso de capitas estrangeiros exercem sobre a 

vulnerabilidade externa estrutural. 

A hipótese é que a vulnerabilidade externa estrutural tende a piorar no longo 

prazo se mantida essa configuração de financiamento externo, podendo vir a 

comprometer o crescimento econômico no longo prazo. Devido à rigidez deficitária 

dos balanços de rendas e serviços, a balança comercial precisaria apresentar um 

resultado que fosse capaz de gerar divisas suficientes para cobrir as saídas. 

Recorrer a capital externo para financiar o déficit em transações correntes só tende 

a alimentar o déficit no futuro, através de maiores saídas pelo balanço de rendas. 

 Essa configuração vai de acordo com o conceito de fragilidade financeira de 

Hyman Minsky. Ao adaptar a classificação das unidades financeiras de firmas para 

países, o Brasil perderia sua posição de hedge nos anos em que obteve superávit 

em transações correntes, para especulativo ao voltar a apresentar déficits. 

 A delimitação do período de análise a partir de 2001 deve-se pelo fato 

de o BCB ter iniciado naquele ano o cálculo da Posição Internacional de 

Investimentos, permitindo utilizarmos em nossa análise os dados oficiais do BCB. 

Além dessa facilidade metodológica, a escolha do período de 2001 até 2011 deveu-

se principalmente por apresentar elementos importantes, tanto internamente como 

no exterior, que afetam diretamente a evolução da vulnerabilidade externa do Brasil 

Ao se tratar da economia internacional, fazemos uso principalmente banco de dados 

da UNCTAD, FMI e WTO. 

Por mais que o período em análise compreenda quatro governos diferentes, 

sendo os dois últimos anos de Fernando Henrique Cardoso (2001-2002), os oito 

anos de Lula (2003-2010) e o primeiro ano da presidenta Dilma (2011), não 

buscamos fazer uma análise comparativa entre os governos. 

Para desenvolver nossa análise, o trabalho faz uso, principalmente, do banco 

de dados do BCB tanto para os dados do balanço de pagamentos como para os da 

posição internacional de investimentos.  

 Além desta introdução, o trabalho se divide em quatro capítulos mais a parte 

final, com algumas considerações a título de conclusão. Assim, no primeiro capítulo 

será apresentada uma definição da vulnerabilidade externa e suas implicações. Em 
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seguida, dado o contexto de instabilidade financeira presente sistema capitalista, 

resgatamos a origem da incerteza nos escritos de Keynes, para então apresentar as 

ideias de Minsky quanto a hipótese da instabilidade financeira e da fragilidade 

financeira. Adiante, apresentamos a estrutura do balanço de pagamentos e da 

posição internacional de investimentos, nos quais seus dados serão utilizados ao 

longo da dissertação. Ainda, apresentamos os conceitos de passivo externo líquido 

e dívida externa líquida, que serão importantes na análise da vulnerabilidade externa 

brasileira. 

 Dando sequência, no segundo capítulo faremos uma descrição do contexto 

histórico do período analisado, destacando a conjuntura favorável da economia 

mundial marcada pela ampla liquidez e forte demanda por commodities. Pelo lado 

da economia brasileira, também vamos analisar os principais aspectos do 

desempenho interno que influenciaram as contas externas e a vulnerabilidade 

externa. 

No terceiro capítulo será analisado o desempenho do balanço de 

pagamentos. Primeiramente analisaremos a evolução das transações correntes, 

destacando as principais influências do desempenho da economia sobre o resultado 

da balança comercial, de rendas e de serviços. Em seguinda, iremos analisar a 

conta financeira ao caracterizar o ingresso de capitais estrangeiros no período. 

 Por fim, no quarto capítulo, será feita uma análise sobre a evolução da 

vulnerabilidade externa brasileira no período. Primeiramente iremos analisar a 

evolução da dívida externa, das reservas cambiais e seus indicadores. Em seguida, 

além de analisarmos o desempenho do passivo externo líquido, também 

estimaremos para efeito de comparação a rentabilidade do ativo e passivo externo. 
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1. ENFOQUES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DA 
VULNERABILIDADE EXTERNA 

 

 

 

 

1.1. Definindo vulnerabilidade externa. 

 

 

De acordo com Lacerda, “A vulnerabilidade externa pode ser definida pelo 

aumento da dependência dos Estados nacionais em relação ao exterior” (LACERDA, 

2004:71). Já Gonçalves coloca que “a vulnerabilidade externa significa uma baixa 

capacidade de resistência das economias nacionais diante de pressões, fatores 

desestabilizadores ou choques externos” (GONÇALVES, 1999: 36).  

 Dessa forma, a capacidade de resistência aos movimentos da economia 

internacional envolve duas dimensões. Segundo Gonçalves, 

 

“(...) a primeira envolve as opções de resposta com os instrumentos de 

política disponíveis; e a segunda incorpora os custos de enfrentamento ou 

de ajuste perante os eventos externos. Assim, a vulnerabilidade será tão 

quanto maiores forem os custos do processo de ajuste. E ele varia 

inversamente com as opções de ajuste e diretamente com os custos do 

ajuste” (GONÇALVES, 1999: 36). 

 

 A maneira como um país pode se defender, ou resistir, a choques externos 

ocorre através do uso de políticas econômicas, dentre elas a monetária, cambial e 

fiscal. Pode-se ainda fazer uso de controles sobre os fluxos de capital, como 

também se proteger na esfera do comércio externo via medidas protecionistas 

(GONÇALVES, 2005:19). 

 É no mercado de câmbio que ocorre a transmissão de um choque externo 

para dentro da economia, e é onde a vulnerabilidade externa do país fica evidente. 

Dentro do contexto de finanças liberalizadas, qualquer desconfiança do sistema 

financeiro pode transformar-se em crise a uma velocidade assustadora. Um 

determinado país com déficit em transações correntes pode sofrer uma fuga de 
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capitais, ter seu câmbio desvalorizado abruptamente e decorrer em dificuldades de 

financiamento do balanço de pagamentos caso a sua capacidade de honrar seus 

compromissos externos desperte desconfiança. Outra forma de contágio pode ser 

através de uma retração do comércio mundial que implica em menor geração de 

divisas via exportações. Neste caso, além da queda da demanda por exportações 

interferir no resultado econômico, a menor receita de divisas acaba por aumentar o 

déficit em transações correntes, o que pode ser acompanhada de desvalorização 

cambial. 

 A forma como o país se insere na economia mundial ajuda a compreender 

sua vulnerabilidade externa. A questão que se coloca aqui é quanto mais o país 

aprofundou sua abertura e liberalização financeira, maior terá sido a perda da 

autonomia de sua política econômica, ou seja, a capacidade de atuação da política 

econômica de enfrentar choques externos será menor (CARCANHOLO, 2005: 61).  

Nessas condições, o regime cambial, tanto fixo como flutuante, é indiferente 

na questão da perda da autonomia da política econômica, sendo verdadeiramente 

relevante a mobilidade de capitais no curto prazo. A gestão macroeconômica do país 

fica comprometida em gerenciar os fluxos de capitais, principalmente através de 

uma taxa de juros alta, em detrimento do objetivos domésticos, como nível de 

emprego (OREIRO, 2004:6). 

Diante do exposto, dentro do contexto de globalização, recebe o nome de 

vulnerabilidade unilateral quando os efeitos negativos das crises externas são 

sentidos com mais força na economia de determinado país do que o inverso, quando 

uma crise surge dentro do país e os impactos no resto do mundo serão tímidos, 

quiça nulos (GONÇALVES, 2005: 20). 

Nesse sentido, Filgueiras e Gonçalves traçam uma importante distinção sobre 

a vulnerabilidade externa. Para os autores, a vulnerabilidade pode ser tanto 

conjuntural como estrutural. A primeira seria a capacidade de resistência a choques 

externos no curto prazo. A vulnerabilidade estrutural, por sua vez, indica a 

capacidade de resistência no longo prazo, dado que é influenciada pelas 

características estruturais da economia com maior influência no desenvolvimento 

econômico no longo prazo (FILGUEIRAS & GONÇALVES, 2007:15). 

Sendo assim, do ponto de vista econômico, a vulnerabilidade pode se 

manisfestar através de quatro dimensões: comercial, tecnológica, produtivo-real e 

financeira.  As quatro dimensões da vulnerabilidade atuam de forma interligada, 
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afetando diretamente o resultado econômico, assim como a autonomia da política 

econômica para combater o contágio das crises externas e seus custos 

(GONÇALVES, 1999). 

Pela ótica do comércio exterior, a vulnerabilidade se manifesta pelo aumento 

do coeficiente de importações como efeito de políticas de maior abertura via redução 

de tributos sobre produtos importados ou eliminação de cotas, podendo a 

vulnerabilidade ser maximizada caso não acompanhada pelo crescimento das 

exportações, o que resultaria em maior déficit comercial (LACERDA, 2004). 

 Na esfera tecnológica, a vulnerabilidade se intensifica no processo de 

desnacionalização das empresas, uma vez que o país deixa de conduzir os projetos 

de desenvolvimento tecnológico, concentrados nas matrizes das multinacionais. Em 

paralelo está o setor produtivo-real, no qual a vulnerabilidade é verificada pelo 

aumento do ingresso de IED, o que implica em menor poder de atuação das 

empresas nacionais pelo aumento da desnacionalização (LACERDA, 2004). 

Por último, não menos importante, na esfera monetário-financeira “a 

vulnerabilidade está associada à crescente dependência de recursos externos para 

cobrir as necessidades de financiamento do balanço de pagamentos” (LACERDA, 

2004: 71). 

Como nosso objetivo será a análise da vulnerabilidade externa sob a ótica da 

esfera monetário-financeira, a questão do ingresso de recursos externos para 

financiar o balanço de pagamentos ganha destaque. Um país que apresenta déficit 

em transações correntes precisa aumentar a sua fonte de divisas externas. Uma 

maneira seria pelo aumento do saldo comercial, ou por aumento das suas 

exportações ou redução das importações. Outra maneira seria o país recorrer ao 

ingresso de capital externo em forma de investimentos. 

O problema da segunda opção, como veremos, é que esses investimentos 

vão gerar receitas que, por sua vez, serão remetidas para o exterior pela conta de 

rendas. Se por um lado o ingresso de capital financia o balanço de pagamentos no 

curto prazo, no entando, essa prática pode criar um problema no longo prazo uma 

vez que a tendência será o aumento das remessas via conta de rendas e, por sua 

vez, deteriore ainda mais o saldo em transações correntes, acarretando em maior 

necessidade de recursos externos no futuro. 

Neste caso, a vulnerabilidade externa se manifesta pelo aumento do déficit de 

rendas proveniente de um descompasso entre os ativos e passivos externos do 
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país. Ou seja, como veremos, o passivo externo do país em posse de não 

residentes é maior do que o ativo externo. Daí, a remuneração desse passivo exerce 

pressão maior sobre o balanço de pagamentos quanto maior for a diferença entre o 

ativo e passivo. 

A manutenção da posição de dependência de recursos externos para 

financiar o balanço de pagamentos evidencia a vulnerabilidade externa frente aos 

choques externos. 

Dentro de um sistema econômico no qual a instabilidade financeira faz parte 

da sua natureza, na próxima seção apresentaremos as principais ideias da hipótese 

da instabilidade financeira de Hyman Minksy. 

 

 

1.2. Da incerteza à fragilidade financeira. 

 

 

O elemento fundamental da teoria de Hyman Minsky é que a instabilidade do 

capitalismo faz parte de sua natureza, ou seja, é inerente ao seu funcionamento. A 

ideia da instabilidade é herdada da Teoria Geral de John Maynard Keynes (1996) 

que teve forte influência sobre os escritos de Minsky. Portanto, faz-se necessário 

resgatarmos brevemente a definição de incerteza em Keynes. 

A questão da presença da instabilidade no funcionamento da economia 

capitalista foi uma das principais contribuições de John Maynard Keynes em sua 

Teoria Geral. Em sua obra, Keynes (1996) critica a teoria clássica fundamentada 

basicamente no pressuposto de que a oferta cria sua própria demanda, sendo que, 

para os clássico, não existia o problema de insuficiência de demanda efetiva. Dessa 

forma, o funcionamento livre do mercado seria capaz de conduzir a economia ao 

equilíbrio que, segundo Keynes, “os postulados da teoria clássica se aplicam apenas 

a um caso especial e não ao caso geral, pois a situação que ela supõe acha-se no 

limite das possíveis situações de equilíbrio3” (KEYNES, 1996:43). 

Por contestar que a oferta de mercadorias sempre terá a capacidade de gerar 

a demanda correspondente por elas ao argumentar a existência de insuficiência de 

demanda, Keynes com seu princípio da demanda efetiva mostra que o nível de 

                                            
3
 O equilibrio no qual Keynes se refere aqui seria o ponto de pleno emprego. 
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emprego tem como condicionantes os níveis do consumo e do investimento 

realizados na economia. 

Um aumento da renda dos agentes leva necessariamente a um aumento do 

consumo de bens da economia. Contudo, a particularidade é que quanto maior a 

renda do indivíduo, será menor a sua propensão marginal a consumir, ou seja, será 

menor a parcela de sua renda destinada à compra de bens de consumo. 

Por outro lado, conforme Keynes, 

 

“o montante de investimento corrente dependerá, por sua vez, do que 

chamaremos de incentivo para investir, o qual (...) depende da relação entre 

a escala da eficiência marginal do capital e o complexo das taxas de juros 

que incidem sobre os investimentos de prazos e riscos diversos” (KEYNES, 

1996:62). 

 

Nesse sentido, a eficiência marginal do capital reflete a expectativa da renda 

futura que o investimento pode gerar, enquanto que a taxa de juros seria o custo do 

capital. Ambas as variáveis flutuam ao longo do tempo de acordo com as 

expectativas. Se a primeira for superior a segunda, assim o investimento seria 

recompensado no longo prazo, ou no caso, o empresário teria o incentivo para 

realizar o investimento. 

O movimento da taxa de juros, que depende da oferta de moeda e da 

preferência pela liquidez, influencia inversamente o investimento. Porém, a decisão 

de investir não será garantida se a taxa de juros for reduzida. Diante das 

expectativas dos agentes, pode-se dar preferência pela liquidez e ser preferível reter 

moeda do que realizar o investimento. 

É a partir da decisão de investir que entra o componente da incerteza em 

torno das expectativas no longo prazo. De acordo com Keynes, “o nosso 

conhecimento dos fatores que regularão a renda de um investimento alguns anos 

mais tarde é, em geral, muito limitado e, com frequência, desprezível” (KEYNES, 

1996:161). Diante da precariedade das informações para sustentar as expectativas 

sobre o futuro, a expectativa a longo prazo depende “(...) também da confiança com 

a qual fazemos este prognóstico” (KEYNES, 1996:1960). 

 Portanto, qualquer mudança na confiança, o que resulta em maior incerteza, 

pode reduzir o volume de investimentos e, consequentemente, em menor 
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crescimento econômico. Nesse sentido, Keynes nota o crescimento da especulação 

no mercado financeiro como um agravante da incerteza. Assim, primeiramente traça 

o perfil do antigo empresário: 

 

“(...) quando as empresas pertenciam, quase todas, aos que as tinham 

fundado ou aos seus amigos e sócios, o investimento dependia da 

existência de um número suficiente de indivíduos de temperamento 

entusiástico e de impulsos construtivos que empreendessem negócios 

como uma maneira de viver, sem realmente tomar como base os cálculos 

precisos de lucros prováveis” (KEYNES, 1996:161). 

 

 Com o desenvolvimento do mercado financeiro, Keynes coloca um novo fator 

desestabilizador. 

 

“Com a separação entre a propriedade e a gestão que prevalece atualmente 

e com o desenvolvimento de mercados financeiros organizados, surgiu um 

novo fator de grande importância que, às vezes, facilita o investimento, mas 

que, às vezes, contribui sobremaneira para agravar a instabilidade do 

sistema. Na ausência de bolsas de valores não há motivo para se procurar, 

com freqüência, reavaliar os investimentos que fazemos. Mas a bolsa de 

valores reavalia, todos os dias, os investimentos e estas reavaliações 

proporcionam a oportunidade freqüente a cada indivíduo (...) de rever suas 

aplicações” (KEYNES, 1996:162) 

 

Assim, no que tange a atuação dos profissionais do mercado financeiro, ou 

especuladores, Keynes diz que  

 

“(...) a maioria deles dedica-se não a fazer previsões abalizadas a longo 

prazo sobre a renda provável de um investimento por toda sua vida, mas 

em prever mudanças de curto prazo com certa antecedência em relação ao 

público em geral” (KEYNES, 1996:165). 

 

Como consequência, 

 

“(...) o investidor profissional sente-se forçado a estar alerta para antecipar 

essas variações iminentes nas notícias ou na atmosfera que, como 
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demonstra a experiência, são as que exercem maior influência sobre a 

psicologia coletica do mercado” (KEYNES, 1996:165). 

 

Dessa forma, diante da precariedade das informações quanto ao futuro, a 

própria incerteza e a atuação dos profissionais do mercado financeiro contribuem 

para a instabilidade da economia capitalista. 

A partir desse breve resgate em Keynes sobre a questão da incerteza que 

norteia as decisões de investimentos que, por sua vez, configura-se como o principal 

elemento da instabilidade do capitalismo, podemos agora entrar na hipótese da 

instabilidade financeira, desenvolvida por Hyman Minsky. 

As contribuições de Minsky na concepção da instabilidade do capitalismo 

foram na ordem de ligar a economia real com o setor financeiro. Em suas palavras, 

 

“The financial instability hypothesis is an attempt to build a theory that is 

relevant for a financially sophisticated capitalist economy and to show why 

such an economy unstable” (MINSKY, 1982:69). 

 

A instabilidade do capitalismo ocorre em decorrência do financiamento do 

investimento, que é o principal determinante do ciclo econômico. A base da 

instabilidade financeira está exatamente na questão do financiamento do 

investimento, que depende da relação entre dois conjuntos de preços:  preço dos 

ativos de capital e o preço dos bens de investimentos (MOLLO, 1988:102). 

Na definição de Minsky, 

 

“The financial instability hypothesis is rooted in the analysis of the two sets 

of prices that exist in capitalism, those of current out-put, which reflect short 

run or current considerations, and those of capital assets which reflect long 

run expectations” (MINSKY, 1982:102). 

 

Os dois conjuntos de preços são independentes e influenciados pelas 

variações da economia. Além da tomada da decisão em realizar o investimento ser 

dentro do contexto de incerteza, sua viabilidade dependerá das condições de 

financiamento. Além das fontes de financiamento próprias da empresa, como 

dinheiro em caixa ou fluxo de lucros, a empresa pode recorrer a financiamentos 
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externos à ela, ou seja, buscar crédito no mercado financeiro para que viabilize o 

investimento (DEOS, 1998:40). 

Nesse sentido, conforme Deos, “(...) os riscos do credor e do devedor só se 

manifestam plenamente a partir do momento em que o investimento deixa de ser 

financiado por recursos internos” (DEOS, 1998:41). O desencadeamento para 

períodos de crise se dá após períodos de prosperidade que atuam como estímulo 

para maior endividamento. Assim, no contexto de incerteza, quando ocorre reversão 

das condições da economia, as empresas começam a ter dificuldades em horar os 

compromissos financeiros por estarem numa posição mais frágil. 

 Fica claro que o componente gerador de crises é endógeno ao próprio 

funcionamento da economia. Sobre esse ponto, Hyman Minsky é preciso ao se 

referir à hipótese da instabilidade financeira como 

 

“(...) a theory of how a capitalist economy endougenously generates a 

financial structure which is susceptible to financial crises, and how the 

normal functioning of financial markets in the resulting boom economy will 

trigger a financial crisis” (MINSKY, 1982:67). 

 

 Dessa forma, Minsky formula o conceito de fragilidade financeira como sendo 

“a capacidade (ou incapacidade) de uma economia lidar com os choques que afetem 

suas condições de financiamento (...) sem que se desorganizasse o fluxo de 

pagamentos entre agentes econômicos” (DE PAULA & ALVES JÚNIOR, 2004:572).  

Como vimos, os investimentos a serem realizados implicam na tomada de 

crédito no mercado financeiro que, por sua vez, cria uma relação entre os fluxos de 

lucros futuros com os compromissos financeiros. A partir dessa relação, Minksy 

elabora sua classificação das estruturas financeiras distinguindo em três unidades: 

hedge, especulativa e Ponzi. Como o próprio Minsky define, 

 

“Hedge finance: The cash flows from assets in position are expected to 

exceed the cash flow commitments on liabilities for every period. As cash in 

exceeds cash out in every period the expected present value of a hedge 

finance unit is positive for every set of finite interest rates. The liability 

structure of a hedge unit consists mainly of long term debts and equity 

although short term commercial credits to finance work in progress are 

consistent with hedge financing” (MINSKY, 1982:105). 
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 A unidade Hedge é considerada a mais segura visto que um aumento da taxa 

de juros não comprometerá sua capacidade de honrar os compromissos financeiros, 

uma vez que há boa margem de que, ao longo do período, os lucros serão maiores 

do que os juros. Entretanto, o aumento dos juros pode vir a comprometer a receita 

via queda da demanda da economia, o que nada impedirá da unidade hedge se 

transformar em especulativa. 

 Assim, Minsky prossegue: 

 

“Speculative finance: The cash flows from assets in the near- term fall short 

of the near-term contracted payments, but the income portion of the near-

term cash flows, measured by accepted accounting conventions, exceeds 

the interest cost of the debt, and the expected cash receipts in the longer 

term are expected to exceed cash payment commitments that are 

outstanding. A unit engaged in speculative finance needs to roll over or 

refinance debt to meet its near-term financial commitments. The present 

value of the net cash flows of a speculative finance unit will be positive for 

one set of (low) interest rates and negative for other higher interest rates. 

Banks are speculative finance units” (MINSKY, 1982:105-106). 

 

 Neste caso, as condições da economia não podem se deteriorar 

excessivamente para que a capacidade de pagamento das firmas não seja 

comprometida. Entretanto, “as unidades Ponzi podem ser vistas como um caso 

extremo de postura especulativa” (DE PAULA & ALVES JÚNIOR, 2004:574). Sua 

fragilidade é tamanha que sua dívida cresce mesmo sem um aumento dos juros na 

economia. 

Na definição de Minsky: 

 

“Ponzi finance: The cash flows from assets in the near-term fall short of cash 

payment commitments and the net income portion of the receipts falls short 

of the interest portion of the payments. A “Ponzi” finance unit must increase 

its outstanding debt in order to meet its financial obligations. Presumably, 

there is a “bonanza” in the future which makes the present value positive for 

low enough interest rates. Although “Ponzi” finance is often tinged with 

fraud, every investment project with a long gestation period and somewhat 

uncertain returns has aspects of a “Ponzi” finance scheme” (MINSKY, 

1982:106). 
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 Diante das estruturas financeiras definidas por Minsky, alterações, 

principalmente, na taxa de juros ou das condições da economia podem transformar 

unidades hedge em especulativas, bem como essas em unidades Ponzi. Vale 

destacar que uma possível subida dos juros, as unidades Ponzi não terão vida 

longa. Pelo lado do mercado de crédito, o que ocorre é o estancamento do 

refinanciamento, o que compromete ainda mais as unidades especulativas e Ponzi 

(MINSKY, 1982:67). 

 Portanto, a fragilidade financeira de uma economia será cada vez maior a 

partir do momento em que unidades especulativas ou Ponzi tomarem o espaço das 

unidades hedge, que por sua vez denotaria em maior risco do país sofrer crises 

financeiras. 

Visto que o raciocínio de Minsky é construído dentro de uma economia 

fechada que analisa o comportamento de firmas, ao adaptar o conceito de 

fragilidade financeira no contexto de uma economia aberta, ganha destaque o 

comportamento da taxa de câmbio. No momento em que a relação das partes agora 

é entre residentes e não-residentes, alterações da taxa de câmbio podem 

comprometer a capacidade de pagamento entre os agentes econômicos caso altere 

o valor a ser pago para mais do que estava previsto (DE PAULA & ALVES, 

2004:575). 

Com isso, surge um elemento importante quando analisamos a relação entre 

países. Primeiramente, o projeto que recebeu financiamento externo deve ter a 

capacidade de gerar receitas em sua moeda doméstica em quantidade suficiente 

para honrar seus compromissos. Em segundo lugar, 

 

“(...) também há a necessidade de converter esses fluxos de caixa em 

divisas para honrar os pagamentos externos, problema esse que tem um 

caráter macroeconômico e que transcende a questão da vulnerabilidade do 

projeto infividual”  (RESENDE & AMADO, 2007:46). 

 

Portanto, para este trabalho utilizamos da argumentação de Minsky para 

pensar não mais em firmas, mas países em torno da questão central da necessidade 

de geração de divisas. Nesse sentido, conforme Carcanholo, 
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“a hipótese da fragilidade financeira, ao invés de um desdobramento de 

posturas de financiamento dos passivos de agentes específicos, pode ser 

entendida levando-se em conta a capacidade de pagamento dos 

compromissos de uma economia específica, isto é, a possibilidade de 

obtenção de receitas que permitam a um determinado país pagar os seus 

haveres externos” (CARCANHOLO, 2005:75). 

 

 Assim, o autor define a fragilidade financeira externa de um país como a 

“dependência extrema que ela tem em relação aos capitais externos em um mundo 

de forte instabilidade financeira” (CARCANHOLO, 2005:75). 

 Ao adaptar as unidades financeiras elaboradas por Minsky para uma 

economia aberta, De Paula e Alves Júnior afirmam que um país será considerado 

Hedge quando for capaz de pagar suas obrigações tanto de bens, de rendas e 

serviços com receitas próprias, sem a necessidade de recorrer a refinanciamento. 

Será considerada especulativa o país que apresentar déficit em TC e recorrer a 

refinanciamento ou perda de reservas (DE PAULA & ALVES, 2004: 578 ; FOLEY, 

2000 apud SCHROEDER, 2002:14). 

 Assim, no contexto de instabilidade financeira, um país que apresenta déficit 

em TC e recorre a capitais estrangeiros para seu financiamento, como é o caso do 

Brasil, estará em posição especulativa. Se essa estratégia for mantida, pode-se 

supor que o país poderá ser considerado Ponzi se houver reversão das condições 

de financiamento, como ter sua economia interna mais abalada pelo choque externo. 

Portanto, a única maneira de reduzir efetivamente a fragilidade financeira, como 

também reduzir a vulnerabilidade externa, seria através de aumentar sua geração de 

divisas, via comércio, rendas ou serviços. 

 Assim, buscamos no conceito de fragilidade financeira de Hyman Minsky uma 

afirmação da vulnerabilidade externa. Ao adaptar a classificação das unidades 

financeiras de firmas para países, seriam classificados como Hedge os países com 

superávit em transações correntes e classificados como especulativo aqueles com 

déficit em transações correntes. Dessa maneira, o país passou de uma posição de 

hedge para especulativa a partir de 2008, quando voltou a apresentar déficit em 

transações correntes. A implicação é que o país precisa recorrer 
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1.3. A estrutura do balanço de pagamentos 

 

 

Nos manuais de economia, o balanço de pagamentos (BP) é definido como a 

contabilização de todas as transações realizadas num determinado período de 

tempo entre um país com o resto do mundo, ou seja, entre residentes e não-

residentes.  

 De acordo com Simonsen e Cysne (2007), é importante traçar duas 

considerações a respeito desta definição. Primeiramente, os autores sugerem a 

substituição do termo balanço de pagamentos por balanço de transações para que, 

dessa forma, seja evitado qualquer problema semântico. Isso se justifica por conta 

de algumas transações envolvendo dois países não se tratarem meramente de um 

pagamento em espécie, como exemplo as transações envolvendo doações de 

mercadorias entre dois países em caráter de ajuda humanitária. 

Em segundo lugar, ainda sobre a definição de BP, é importante deixar claro o 

que se entende por residentes e não-residentes, termos que serão usados com 

frequência doravante. A princípio, de acordo com Simonsen e Cysne, 

 

“a residência de determinado agente econômico deve corresponder 
ao país de onde esteja localizado o seu „centro de interesse‟, ou 
seja, onde se espera que ocorra, em termos não apenas 
temporários, a sua participação na produção de bens e serviços” 
(SIMONSEN & CYSNE, 2007:66). 

 

Portanto, as empresas cujas matrizes se encontram em outros países mas 

que contenham filiais instaladas no Brasil exemplificam bem essa distinção. Neste 

caso, as filiais serão consideradas residentes uma vez instaladas dentro do território 

do país em questão. 

Ademais, a maneira como as transações são contabilizadas no BP respeitam 

o princípio das partidas dobradas, ou seja, todo crédito em qualquer rubrica terá, 

obrigatoriamente, um débito correspondente em outra conta. E assim deve ser com 

qualquer débito, sendo que o valor deve necessariamente ser igual. A partir deste 

princípio, as contas do BP acabam divididas em dois tipos: contas operacionais e 

contas de caixa (ou conta de reservas). 

Nas contas operacionais são registrados todos os fluxos de entrada ou saída 

de recursos com o exterior. Portanto, será toda e qualquer transação econômica que 
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envolva outros países, como exportações e importações de mercadorias, assim 

como os custos com fretes e seguros envolvidos nessas transações, bem como 

viagens internacionais de turismo ou negócios, as remessas de lucros ou juros, além 

das transações de investimentos (diretos ou em portfólio), entre outras. 

Na outra ponta, as contas de caixa fazem o papel de correspondentes das 

contas operacionais, sendo responsáveis por registrar a flutuação dos meios de 

pagamentos do país. Fazem parte dessa conta os haveres de curto prazo no 

exterior, movimentos de ouro monetário, direitos especiais de saque (DES) e as 

flutuações das reservas cambiais no Fundo Monetário Internacional (SIMONSEN & 

CYSNE, 2007: 67). 

A estrutura pela qual o Banco Central do Brasil (BCB) apresenta o BP segue 

as determinações do FMI expressas na 5ª edição do Manual de Balanço de 

Pagamentos4 (BPM5), publicado no ano de 1993. No entanto, o BCB passou a 

seguir o novo modelo somente a partir de janeiro de 2001. A princípio, o novo 

manual não modificou a forma como as transações entre residentes e não-

residentes são contabilizadas, porém, implementou alterações na maneira como são 

denominadas algumas contas5. Cabe destacar a segmentação do antigo item 

serviços, que era dividido em serviços fatores e  serviços não-fatores. Com a nova 

nomenclatura, os serviços não-fatores agora são apenas os serviços, e o antigo 

serviços fatores passou a ser rendas, conforme veremos a seguir. 

Portanto, o balanço de pagamentos pode ser dividido em dois grandes grupos 

de contas: Transações Correntes e Conta Capital e Financeira - representados pelos 

itens 1 e 2 do Quadro 1.1 abaixo. O primeiro grupo, as Transações Correntes 

englobam a balança comercial, de serviços, rendas e a transferências unilaterais 

(itens 1.1; 1.2; 1.3 e 1.4). Dentro da balança comercial são contabilizadas todas as 

transações envolvendo a comercialização de mercadorias entre residentes e não-

residentes, via exportações e importações. Necessariamente, o valor de cada 

transação é contabilizado pelo seu valor de mercado, ou seja, livre de qualquer 

custo6. 

                                            
4
 Balance of Payment Manual, 5th ed – Washington, DC, USA: International Monetary Fund, 1993. 

5
 Para maiores detalhes das principais mudanças introduzidas, ver “Notas Técnicas do Banco Central 

do Brasil – Notas Metodológicas do Balanço de Pagamentos”, Banco Central do Brasil, n
o
. 1 , 

junho 2001, Brasília, DF. 
6
 Os bens são contabilizados como FOB (free on bord), ou seja, apenas o valor do bem 

transacionado. Se fossem incluídos todas as despesas que envolvem a transação, seriam 
contabilizadas como CIF (cost, insurance and freight) (FEIJÓ, et al., 2003: 153). 
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Em relação ao balanço de serviços, serão contabilizados parte dos custos 

acima descritos, como fretes e seguros decorrentes do comércio internacional, 

desde que as empresas envolvidas caracterizem uma relação entre residentes e 

não-residentes. Outras atividades são contabilizadas em serviços em suas 

respectivas rubricas, como viagens internacionais, serviços financeiros, entre 

outros7. 

O balanço de rendas é dividido em duas subcontas. Em salários e ordenados, 

que não costuma registrar valores expressivos, entra toda a remuneração 

proveniente da utilização de mão de obra para qualquer fim entre residentes e não-

residentes (item 1.3.1). Além disso, temos a conta referente às rendas de 

investimentos (item 1.3.2) que se subdivide em rendas de investimentos diretos, de 

investimentos em carteira e de outros investimentos. As rendas ganham importância 

fundamental para esta dissertação, pois nesta conta são contabilizadas as receitas 

de ativos no exterior em posse de residentes, como a remessa para o exterior dos 

ativos no país em posse de não-residentes, entre elas as remessas de lucros e 

dividendos, como as remessas de juros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 No Quadro 1.1 são apresentadas apenas algumas contas, sendo que o balanço completo contém 

diversas outras rubricas para registrar todas as operações de diferentes natureza. 
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1.2.4 Aluguel de Equipamentos 

       

 
1.3 Balanço de Rendas 

 

  
1.3.1 Salário e Ordenado 

  
1.3.2 Renda de Investimentos 

   
1.3.2.1 Renda de Investimento Direto 

   
1.3.2.2 Renda de Investimento em Carteira 

   
1.3.2.3 Renda de Outros Investimentos (juros) 

 
1.4 Transferências Unilaterais Correntes 

       2 Conta Capital e Financeira 
 

       

 
2.1 Conta Capital 

  

  
2.1.1 Transferências unilaterais de capital 

  
2.1.2 Bens financeiros não produzidos 

       

 
2.2 Conta Financeira 

 

  
2.2.1 Investimento direto 

  
2.2.2 Investimento em carteira 

  
2.2.3 Derivativos 

 

  
2.2.4 Outros investimentos 

       3 Erros e Omissões 
   

       4 Resultado do Balanço de Pagamentos 

       5 Haveres da Autoridade Monetária 

       Quadro 1.1 - Estrutura do Balanço de Pagamentos 

Fonte: BCB (2001) – Elaboração própria. 
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  A partir da primeira parte da estrutura do BP, as transações correntes, 

podemos introduzir dois conceitos. Primeiro, a soma dos saldos da balança 

comercial e serviços é chamado de transferência líquida de recursos para o exterior. 

Isso implica que, quando o saldo é positivo (exportações de bens e serviços maiores 

que importações), uma parte da produção interna é absorvida pelo exterior. O 

inverso, quando a soma dos saldos é negativa, é chamado de hiato de recursos 

(SIMONSEN & CYSNE, 2007:88). 

 O segundo conceito é o de renda líquida enviada ao exterior (RLEE). 

Chegamos ao seu resultado a partir da soma do saldo da conta de rendas mais o 

saldo das trasferências unilaterais. Em países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, o saldo da conta de rendas costuma ser negativo8, o que representa a 

remuneração dos fatores de produção ou de ativos financeiros que pertencem a 

não-residentes9. Porém, quando ocorre o inverso, um saldo positivo, o termo para se 

referir a ele se modifica para renda líquida recebida do exterior (RLRE), que significa 

o pagamento do exterior pelos fatores instalados em outros países cuja matriz situa-

se no país receptor dessa renda (SIMONSEN & CYSNE, 2007: 88). 

 A segunda parte do BP diz respeito a conta capital e financeira (item 2). A 

rigor, o item 2.2 do Quadro 1.1, a conta financeira é a que ganha maior relevância10. 

Dentro dela são contabilizados os movimentos autônomos de capital envolvendo 

residentes e não-residentes, entre eles os investimentos diretos11, investimentos em 

carteira (ou portfólio), derivativos e outros investimentos. Dentro dos investimentos 

diretos são registrados os capitais destinados a aquisições ou aumento de capital 

em empresas12. Em investimento em carteira são compreendidas as transações 

                                            
8
 Por outro lado, as transferências líquidas costumam apresentar entrada de capital, recebida de seus 

pares espalhados em outros países, mas em valores não tão expressivos. 
9
 A RLEE “diferencia o produto interno (produto no país) do produto nacional (produto do país). 

Assim, por exemplo, uma economia que tenha um produto interno igual a x e um balanço de 
rendas mais transferências unilaterais correntes igual a –y (ambos na mesma unidade monetária), 
terá um produto nacional igual a x-y” (SIMONSEN & CYSNE, 2007: 75). Portanto, o país terá um 
PNB menor do que o PIB. 

10
 A conta capital (item 2.1), de pouca expressividade, surge com a introdução do MPB5 que reparte a 

antiga conta transações unilaterais, que passa a ser dividida em transações unilaterais correntes e 
a conta capital. A primeira foi mantida na conta corrente e representa a transferência de recursos 
líquidos, como ajuda ou donativos de qualquer natureza, bem como recursos enviados por 
residentes que habitam fora do país. A segunda foi movida para a segunda parte do BP, dentro da 
conta capital e financeira por contabilizar transferências de patrimônio dos migrantes. Já a atual 
conta financeira era denominada como conta de capitais na antiga estrutura (FEIJÓ, 2203: 164). 

11
 Configura um investimento direto quando o investidor não-residente detém participação maior ou 

igual a 10% sobre o capital da empresa residente. 
12

 A partir de 2001, com a introdução do MPB5, os empréstimos intercompanhias passaram a ser 
contabilizados dentro da conta de investimentos diretos (SIMONSEN & CYSNE, 2007: 80). 
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envolvendo ativos negociados no mercado financeiro, como títulos de renda fixa, 

ações, entre outros. 

Em outros investimentos são contabilizadas as transações relativas a 

empréstimos, financiamentos e créditos comerciais entre residentes e não-

residentes, categorizados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento 

do principal. 

 O resultado do BP (item 4) é calculado a partir da soma do saldo das TC, o 

saldo da conta capital e financeira, mais os erros e omissões. Na forma como BCB 

apresenta o BP, o valor final coincide com o item 5 do Quadro 1.1, porém com o 

sinal trocado. Portanto, seguindo a metodologia adotada por Simonsen e Cysne 

(2007), a conta haveres da autoridade monetária equivale aos capitais 

compensatórios, uma vez que o BCB não discrimina essa conta em seu balanço13. 

Podemos traçar algumas considerações sobre o resultado do balanço. De 

acordo com Simonsen e Cysne, “um saldo positivo [...] em conta corrente significa 

que o país efetivamente exporta capitais. Um saldo negativo, que o país importa 

capitais em montante igual ao déficit em transações correntes” (SIMONSEN & 

CYSNE, 2007: 88). 

 Como visto, o resultado em TC é a soma dos saldos comercial, de serviços e 

rendas. Ao longo do tempo, o saldo em TC pode variar entre períodos de superávit e 

déficit, sendo que o resultado comercial costuma apresentar maior facilidade para se 

reverter, enquanto que os saldos de rendas e serviços são mais rígidos. No caso da 

economia brasileira, nos anos em que o país alcançou um resultado positivo em TC 

deveu-se, predominantemente, por registrar superávits na balança comercial 

suficientes para cobrir os déficits em serviços e rendas. Pelo Gráfico 1.1, 

observamos que o déficit em serviços e rendas é um problema estrutural14 e vem 

aumentando ao longo do tempo15. 

 

 

                                            
13

 As antigas “operações de regularização” que faziam parte dos capitais compensatórios passaram a 
ser contabilizadas, a partir de 2001, em outrosinvestimentos (item 2.2.4) (FEIJÓ, et. al, 2003: 166). 

14
 A série calculada pelo BCB desde 1947 apresenta saldo deficitário no balanço de rendas e serviços 

em todos os anos. 
15

 O déficit crônico é consequência da maneira como se deu a inserção externa da economia 
brasileira. Paulani (2013) reconstrói em perspectiva histórica os caminhos tomados para 
aprofundar a dependência externa pela esfera financeira. Gonçalves (1999) mostra que o capital 
estrangeiro, via investimentos diretos, esteve sempre presente desde o processo de 
industrialização. 
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Gráfico 1.1 – Déficit no balanço de rendas e serviços brasileiros 1970-2011 
(US$ milhões). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

Para o país financiar seus déficits em TC, é necessário recorrer a duas 

formas de se obter divisas. A primeira é aumentar as receitas das exportações. Não 

chega a ser uma tarefa fácil, visto que o saldo comercial depende de vários fatores, 

internos e externos, como a demanda pelos produtos, seus preços, capacidade de 

competir internacionalmente, entre outros. Pode-se buscar a redução das 

importações para conseguir um saldo comercial maior. 

Outra forma de se obter divisas é por meio do ingresso de capitais 

autônomos16. Há uma peculiaridade nesta forma de financiamento que deve ser 

ressaltada. Por mais que seja possível afirmar que o BP se encontra em equilíbrio 

quando o ingresso líquido de capitais autônomos é suficiente para cobrir a totalidade 

do déficit em TC, por outro lado, esta mesma entrada de capital tem a capacidade 

de realimentar o déficit. Como afirma Simonsen e Cysne, 

 

“essa entrada de capitais, todavia, significa maiores transferências 
futuras de renda para o exterior, sob a forma de juros e remessas de 
lucros, carregando os déficits em transações correntes futuras. 

                                            
16

 Na ausência de financiamento via capitais autônomos, para cobrir o déficit em TC pode-se ainda 
recorrer a financiamentos para este propósito junto ao FMI ou outras instituições. Pode-se ainda, 
havendo reservas cambiais, utilizá-las para este fim. 

1900ral

1913ral

1927ral

1941ral

1954ral

1968ral

1982ral

1995ral

2009ral

2023ral

2036ral

Rendas Serviços



22 
 

Assim, para que os déficits dos países em desenvolvimento não 
crescessem em bola de neve, os capitais recebidos do exterior 
deveriam ser aplicados em projetos de investimento que gerassem 
exportações adicionais ou reduções de importações capazes de 
compensar os encargos de juros e de remessas de lucros” 
(SIMONSEN & CYSNE, 2007: 89). 

 

 Pela afirmação acima, o que observamos através do Gráfico 1.1 é que essa 

preocupação do financiamento com capital externo não é levada a sério17. No 

entando, a piora dessa situação somente agrava o grau de vulnerabilidade externa 

no longo prazo, expondo ainda mais o país aos humores dos fluxos de capitais 

estrangeiros e aumentando sua dependência a eles para financiar o déficit em TC. 

A persistência de déficits em TC por longos períodos pode levar a adoção de 

medidas mais duras que podem influenciar a atividade econômica. Entre algumas 

possibilidades, as desvalorizações cambiais podem incentivar as exportações e 

ainda promover a redução das importações. No entando, caso ocorra uma 

desvalorização brusca, pode ocasionar em pressão inflacionária. Ainda, pode-se 

recorrer a subsídios às exportações ou a restrições às importações, que podem 

resultar em medidas similares por outros países. O aumento da taxa de juros pode 

atrair capitais de curto prazo, mas com o aumento do passivo externo (SIMONSEN & 

CYSNE, 2007: 105). 

 

 

1.4. A estrutura da posição internacional de investimentos e o 
passivo externo líquido (PEL). 

 

 

 Podemos destacar duas diferenças fundamentais entre o BP e a Posição 

Internacional de Investimentos (PII). A distinção fundamental diz respeito aos dados 

que são contabilizados em sua estrutura. Como visto na seção anterior, no BP são 

contabilizados apenas os fluxos, enquanto que na PII é contabilizado os estoques 

financeiros. Em decorrência disso, a segunda diferença refere-se na possibilidade da 

PII sofrer variações de preços nos ativos e passivos ao longo do tempo, enquanto 

                                            
17

 Foge do escopo desta dissertação discutir quais políticas deveriam ser adotadas. No entanto, no 
final do 4º capítulo apresentamos algumas observações a respeito. 
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que no BP, uma vez a transação efetivada, esses valores não sofrerão nenhuma 

alteração no futuro (SIMONSEN & CYSNE, 2007:81). 

 O BCB passou a calcular a PII para a economia brasileira a partir do ano 2001 

e a estrutura utilizada em seus boletins é ditada pela metodologia conferida no 

MPB5, conforme  o Quadro 1.2 abaixo: 

 

 

 

ATIVO 

 

PASSIVO 

 

1 – Investimento direto no exterior 

2 – Investimento em carteira no exterior 

3 – Derivativos 

4 – Outros Investimentos 

5 – Ativos de reservas 

 

1 – Investimento estrangeiro direto 

2 – Investimento estrangeiro em carteira 

3 – Derivativos 

4 – Outros investimentos1 

Quadro 1.2 – Estrutura da Posição Internacional de Investimentos. 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

1 Inclui dívida externa. 

 

 

 O valor da PII está diretamente ligado ao desempenho dos capitais 

autônomos, contabilizado no BP. Os fluxos de capital da conta financeira geram 

estoques de capital que são contabilizados em duas partes: o estoque dos ativos 

(residentes) e dos passivos (não-residentes) financeiros externos. No lado dos ativos 

estão registrados todos os ativos financeiros dos residentes que estão investidos 

fora do país. Pode-se afirmar que esse estoque corresponde aos fluxos verificados 

no item 2.2 do balanço de pagamentos, ou seja, as saídas de capital registradas na 

conta financeira em forma de investimentos diretos, investimentos em carteira, 

derivativos e outros investimentos efetuadas por residentes. Para completar o lado 

dos ativos, são também registrados o total das reservas internacionais, constituida 

pelos haveres no exterior, reservas em ouro, direitos especiais de saque e 

princialmente pelas reservas cambiais em posse da autoridade monetária. 
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 No lado oposto, o passivo contabiliza o estoque dos ingressos de capitais 

estrangeiros no país observados na conta financeira do BP, ou seja, os 

investimentos realizados por não-residentes, nos termos da PII, são considerados 

passivos externos pelo país receptor. Além do passivo relacionado aos 

investimentos estrangeiros, a dívida externa é contabilizada como um passivo 

externo. Porém, diferente do ativo de reservas, o BCB não dedica um item 

específico dentro da estrutura da PII para o registro da dívida externa, sendo uma 

parte contabilizada em investimentos em carteira e em outros investimentos. 

A partir do saldo entre o ativo e passivo externo de um país, temos a Posição 

Internacional de Investimento Líquida, também denominado por Ativo Externo 

Líquido. Pelo seu inverso, ou seja, o estoque do passivo externo líquido menos o 

ativo externo líquido, chegamos ao Passivo Externo Líquido (PEL) (SIMONSEN & 

CYSNE, 2007:81). 

Existe duas maneiras de se calcular o passivo externo, conhecidos pela 

literatura como PEL1 e PEL2. A distinção conceitual entre ambas é simples, porém 

seus valores denotam importantes diferenças. A primeira forma, o PEL1, é resultado 

do somatório dos déficits em conta corrente ao longo do tempo. A base de dados do 

balanço de pagamentos calculada pelo BCB inicia-se em 1947, dessa forma, é 

necessário assumir que o saldo em conta corrente acumulado dos anos anteriores é 

igual a zero. No entanto, o resultado do PEL1 é insuficiente para uma aproximação 

mais precisa do passivo externo, uma vez que não capta as variações de preços dos 

estoques (CYSNE, 2008). 

Diferentemente, o PEL2 é obtido através dos dados da PII calculada pelo 

BCB. Neste caso, o PEL2 é o somatório dos saldos líquidos da conta financeira do 

BP, ou seja, os investimentos diretos, investimentos em carteira e outros 

investimentos, e deste total é subtraído os ativos de reservas (CYSNE, 2008: 2). 

Aqui, as valorizações e desvalorizações dos ativos e passivos são captados em seu 

resultado, divergindo, dessa maneira, do resultado do PEL1. Como a PII é calculada 

em dólar, naturalmente pode sofrer alterações em seu valor decorrente das 

mudanças de paridade cambial. Por fim, o PEL2 capta também as variações das 

reservas cambiais18. 

                                            
18

 As variações de reservas decorrem da monetização/desmonetização de ouro, 
alocação/cancelamento de DES e das variações em haveres no exterior. 
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Por ser mais completo, utilizaremos os dados da PII, divulgados pelo BCB, 

para a análise do PEL. Assim, não mais distinguiremos entre PEL1 ou PEL2, 

adotando doravante apenas PEL. 

Por fim, vale ressaltar que, em se tratando de estoques de ativos ou passivos 

externos de investimentos realizados ao longo do tempo, os mesmos têm a 

capacidade de geração de receitas, como lucros e dividendos ou juros, que são 

contabilizados na conta de rendas do BP. Portanto, o crescimento do PEL refletirá 

no aumento do déficit na conta de rendas. Dessa maneira, o PEL assume papel 

fundamental para a análise da vulnerabilidade externa. 

 

 

1.5. A dívida externa líquida (DEL) 

 

 

Para se chegar ao resultado da dívida externa líquida (DEL), basta subtrair da 

dívida externa bruta19 o total das reservas internacionais pelo conceito de liquidez20. 

Podemos afirmar que, quanto maior for a DEL, a posição vulnerável de determinado 

país será maior em períodos de adversidade, quando a exigência por reservas é 

mais aguda. Pode ocorrer do total das reservas internacionais ser superior ao da 

dívida bruta, o que implica que o resultado da DEL será negativo. Este caso pode 

ser considerado ideal, visto que o país teria capacidade de honrar a totalidade de 

sua dívida externa em momentos de crise, que são denominados em moeda 

estrangeira. 

De acordo com Cysne (2008), o indicador da DEL é insuficiente para uma 

análise completa da vulnerabilidade externa, mas isso não significa que seu uso 

deva ser descartado. Como o autor sugere, um país pode ver sua dívida externa ser 

reduzida pela troca de parte dela por investimentos de não-residentes em, por 

exemplo, títulos de renda fixa. Por outro lado, o resultado do PEL não se altera com 

essa operação de troca. 

                                            
19

 A partir de setembro de 2001, de acordo com a nova metodologia de cálculo da dívida externa 
sugerida pelo BPM5, o BCB passou a contabilizar os empréstimos intercompanhias como 
investimento direto estrangeiro. Por outro lado, o estoque de empréstimos intercompanhias 
continua contabilizado no balanço do passivo externo normalmente. 

20
 Além dos haveres em moeda estrangeira, é considerado o estoque de ouro, Direito Especial de 

Saque (DES) e a posição no FMI. 



26 
 

 Como vimos, o PEL é formado pelo saldo líquido entre ativos e passivos 

externos. Parte do passivo externo, originado dos investimentos estrangeiros, são 

denominados em moeda doméstica, enquanto que a DEL é constituída basicamente 

em moeda estrangeira. Em períodos de crise, o passivo externo denominado em 

moeda local acaba sendo menos nocivo em comparação com o de moeda 

estrangeira. Assim, a importância da DEL em traduzir o tamanho do passivo externo 

em moeda estrangeira deve ser levado em conta na análise da vulnerabilidade 

externa. 

 



27 
 

2. QUADRO ECONÔMICO INTERNACIONAL E BRASILEIRO. 

 

 

Neste capítulo, iremos destacar as principais variáveis tanto da economia 

internacion como brasileira que tiveram influência sobre a vulnerabilidade externa. 

Primeiramente, destacaremos o contexto internacional, marcado por um período de 

recuperação econômica, ampla liquidez internacional e forte demanda por 

commodities que, por sua vez favoreceram o desempenho das economias 

emergentes. 

Em seguida, vamos analisar alguns dados do desempenho da economia 

brasileira, que conseguiu acelerar suas taxas de crescimento e transformou-se em 

um dos destinos do capital estrangeiro. 

 

 

2.1. Contexto internacional 

 

 

No âmbito global, o que observamos nas últimas décadas foi o crescimento 

exuberante do capital financeiro muito além da economia real, medida através do 

PIB. Esse panorama é muito bem descrito por François Chesnais, ao dizer que 

 

“o mundo contemporâneo apresenta uma configuração específica do 
capitalismo, na qual o capital portador de juros21 está localizado no 
centro das relações econômicas e sociais. As formas de organização 
capitalistas mais facilmente identificáveis permanecem sendo os 
grupos industriais transnacionais (...). Mas a seu lado, menos visíveis 
e menos atentamente analisadas, estão as instituições financeiras 
bancárias, mas sobretudo as não bancárias22, que são constitutivas 
de um capital com traços particulares. Esse capital busca “fazer 
dinheiro” sem sair da esfera financeira, sob a forma de juros de 
empréstimos, de dividendos e outros pagamentos recebidos a título 
de posse de ações e, enfim, de lucros nascidos de especulação bem-
sucedida. Ele tem como terreno de ação os mercados financeiros 

                                            
21

 Conforme o próprio autor esclarece, o capital portador de juros pode ser chamado de “capital 
financeiro” ou “finança”, como também por capital fictício. 

22
 Aqui o autor refere-se aos investidores institucionais, predominantemente os fundos de pensão e 

os fundos mútuos. Uma análise do desenvolvimento e aumento do poderio financeiro desses 
fundos, ver em Sauviat (2005). 
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integrados entre si no plano doméstico e interconectados 
internacionalmente” (CHESNAIS, 2005:35). 

 

 Para que o capital financeiro assumisse sua predominância mundial, foi 

preciso que os países retirassem as barreiras que impediam o seu livre trânsito, 

pondo em prática, no início dos anos 1980, políticas de abertura e 

desregulamentação financeira que teve como líderes neste processo os Estados 

Unidos e a Inglaterra23 (CHESNAIS, 2005: 44). 

 O avanço do processo de desregulamentação e de livre mobilidade de 

capitais entre os países fez com que houvesse a integração financeira desses 

mercados nacionais dentro de um sistema financeiro mundial. As operações de 

empréstimos, que eram atribuição dos bancos, passam a ser realizadas por 

qualquer investidor institucional, permitindo que um grande número de inovações 

financeiras fossem criadas (CHESNAIS, 2005: 46). 

 Como resultado, conseguimos observar ao longo dos anos a consolidação do 

processo de globalização financeira pelo crescimento dos ativos financeiros terem 

sido muito superiores ao registrado no crescimento do PIB mundial. A relação entre 

os ativos financeiros com o PIB mundial que era de 120% em 1980 ultrapassa a 

marca de 300% nos anos 2000 (Gráfico 2.1). 

 No âmbito da globalização financeira e das finanças desregulamentadas, a 

intensa competição entre os bancos e financeiras, que usando de sua capacidade 

criativa para inovações financeiras, construiu o caminho para a maior crise dentre 

todas as ocorridas desde 1929. A baixa inflação da economia dos EUA durante os 

anos 2000 proporcionou ao Federal Reserve a adoção de uma política de juros 

baixos. O mercado imobiliário americano entrou na rota das instituições financeiras 

em busca de maiores rentabilidades, concedendo crédito para famílias mais pobres 

que não tinham o perfil desejado por essas instituições, ganhando dessa forma o 

termo subprime (CARVALHO, 2008:18). 

 

 

                                            
23

 Algumas medidas no sentido da abertura financeira já aconteciam no final dos anos 1950. Com o 
fim dos anos de crescimento com estabilidade no pós-Guerra, as políticas liberalizantes ganharam 
força nos anos 1980 com Ronald Reagan e Margaret Thatcher (PRATES, 1997:12). 
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Gráfico 2.1 – Ativo financeiro global (US$ trilhões) e sua proporção com o PIB 
mundial (%). 

Fonte: FMI (2013), Mckinsey Global Institute (2011) - Não inclui derivativos. 

Obs: Dados para o ano 1980 extraídos de Lacerda (2010: 104). 

 

 

 O processo de securitização transformou esses créditos subprimes em 

produtos financeiros negociados no mercado. Com o início dos calotes das famílias 

por conta do aumento dos juros das hipotecas, a rentabilidade desses títulos ficou 

comprometida e os títulos em posse dos investidores começaram a perder valor. 

Como muitas instituições efetuaram essas operações de subprime, muitos bancos e 

financeiras começaram a ter problemas em seus balanços por conta da queda do 

valor desses papéis (CARVALHO, 2008:21). 

 Muitas dessas instituições com ativos “tóxicos”, não só nos EUA como na 

Europa, sofreram intervenções dos governos para serem salvas da insolvência. No 

entanto, a crise dos subprimes se transformou em crise global no dia 15 de 

setembro de 2008 após a falência do banco Lehman Brothers. O pânico que tomou 

conta do sistema financeiro mundial resultou na total paralisia do financiamento no 

mundo todo. Mesmo a crise estando na economia dos EUA, houve forte reversão de 

capital para o país, o que gerou forte desvalorização cambial em diversos países, 

queda brusca nas bolsas de ações como também nas cotações das commodities. 
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 O processo de globalização não se restringe apenas pelo lado financeiro. Ao 

mesmo tempo em que barreiras foram quebradas e a distância entre as nações 

praticamente foram extintas para o capital financeiro se movimentar, outro fenômeno 

também ocorreu na esfera produtiva. Liderado pelas empresas transnacionais, as 

mesmas espalharam filiais pelo mundo no processo chamado de globalização 

produtiva. Assim, cada parte de um produto final pode vir de um lugar diferente do 

globo. O resultado dessa nova forma de produção globalizada pode ser vista no 

crescimento da corrente de comércio mundial, medida pela soma das exportações e 

importações mundiais, que cresceu ano a ano, triplicando de valor entre 2001 e 

2011, com exceção no ano 2009, fruto dos impactos negativos sobre o comércio em 

decorrência da crise financeira no final do ano anterior (Gráfico 2.2). 

 

 

 

Gráfico 2.2 – Corrente de comércio mundial (US$ trilhões). 

* Média no período. 

Fonte: WTO (2013) – Elaboração própria. 

 

 

 Além do incremento do comércio global como resultado da atuação das 

empresas transnacionais, o aumento da corrente de comércio acompanhou o 

crescimento econômico mundial. É possível observar através do Gráfico 2.2 que a 
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corrente de comércio acelerou seu crescimento a partir do ano de 2004, e esse 

aumento coincide com o período na qual a economia mundial apresentou maiores 

taxas de crescimento (Tabela 2.1). 

O resultado mais fraco das taxas de crescimento do PIB em 2001 e 2002, 

principalmente nos países avançados e na América Latina, teve como influência 

negativa a crise no mercado de ações nos EUA. Porém, a partir de 2004 as taxas 

aumentam de maneira geral entre os países, sendo mantido esse período de taxas 

generosas até 2008, quando a economia global paralisou por conta da crise do 

subprime. 

 

 

Tabela 2.1 – Crescimento do PIB global 2001-2011 (%). 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mundo 2.2 2.8 3.6 4.9 4.6 5.3 5.4 2.8 –0.6 5.1 3.8 

Países Avançados 1.2 1.6 1.9 3.1 2.6 3.0 2.8 0.1 –3.5 3.0 1.6 

EUA 0.8 1.6 2.5 3.5 3.1 2.7 1.9 –0.3 –3.1 2.4 1.8 

Zona do Euro 1.9 0.9 0.8 2.2 1.7 3.2 3.0 0.4 –4.4 2.0 1.4 

Países emergentes e em desenvolvimento 3.8 4.8 6.3 7.5 7.3 8.2 8.7 6.1 2.7 7.4 6.2 

Ásia 5.8 6.9 8.2 8.5 9.5 10.3 11.4 7.9 7.0 9.5 7.8 

América Latina e Caribe 0.7 0.5 2.2 6.0 4.7 5.7 5.8 4.2 –1.5 6.2 4.5 

Fonte: FMI (2012) – Elaboração própria. 

 

 

 Os efeitos da crise do subprime foram mais intensos nos países avançados, 

que sofreram uma queda de 3,5% em 2009. Os países emergentes, no caso os 

asiáticos, tiveram seu ritmo de crescimento reduzido para 7%, enquanto que na 

América Latina a recessão foi mais amena, queda de 1,5% em 2009. 

 A região dos países asiáticos apresentou o maior crescimento durante todos 

os anos (Tabela 2.1). Destaque para os anos precedentes à crise, quando as taxas 

de crescimento da região ultrapassaram dois dígitos, chegando a 10,3% e 11,4% 

nos anos 2006 e 2007, respectivamente. Tendo a China como o principal 

responsável por esse resultado, seu gigantismo chegou a influenciar o resultado 

econômico dos países da América Latina, tradicional região exportadora de 

matérias-primas. Ao longo dos anos 2000, o forte crescimento econômico chinês 

transformou o país em grande consumidor de commodities. Sua forte demanda por 
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matérias-primas influenciou significativamente os preços internacionais desses bens, 

como também o próprio crescimento global do período. 

Pelo Gráfico 2.3, observamos que o movimento de alta recente dos preços 

das commodities teve início a partir de 2002 e manteve-se crescente até o estouro 

da crise financeira, no final de 2008, momento em que as cotações atingiram níveis 

recordes. Além do impacto da demanda chinesa por commodites e o próprio 

crescimento global, segundo Prates, os choques de oferta dos produtos agrícolas 

confuguram-se como um terceiro elemento que contribuiu para a alta dos preços 

(PRATES, 2007:330). 

 

 

 

Gráfico 2.3 – Índice CRB spot24 de commodities (2001 a 2011). 

Fonte: Core Commodity Indexes (2013) – Elaboração própria. 

 

 

 O aumento da demanda e das cotações das commodities propiciou aos 

países da América Latina um período de aumento do comércio mundial e das 

receitas provenientes das exportações. Dessa maneira, os problemas de 

financiamento externo foram trocados por excesso de capital. A região também 

obteve boas taxas de crescimento no período, porém concentradas após 2004 e 

                                            
24

 “O Commodities Research Bureau (CRB) calcula um índice geral com a cotação futura de 25 
commodities, que é divulgado pela Agência Reuters. Esse instituto também calcula um índice spot, 
com as cotações à vista dessas mesmas commodities e vários sub-índices” (PRATES, 2007:324). 
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mostrando recuperar-se da crise em 2010 e 2011 (Tabela 2.1). Segundo Ocampo, o 

período de bonança de 2004 até a crise permitiu que a região estivesse mais 

preparada para enfrentar a crise, diferente de outros períodos mais difíceis, 

permitindo dessa vez margem maior de implantar políticas anticíclicas (OCAMPO, 

2009:31). 

 Durante o período podemos observar também o aumento do influxo de IED 

mundial (Gráfico 2.4). Desde 1990, o desempenho do IED teve dois picos, sendo o 

primeiro no ano de 2000 e o segundo em 2007. No primeiro ciclo, de acordo com 

Silva, os países desenvolvidos recebiam a maior parte dos fluxos de IED, 

concentrados na tríade EUA, União Europeia e Japão. O aumento do fluxo destinado 

aos emergentes deveu-se pela realização de programas de privatização em diversos 

países (SILVA, 2006:33). 

 Já nos anos 2000, o desempenho dos fluxos acompanhou o baixo dinamismo 

da economia mundial durante o biênio 2001-2002, porém, com a retomada do 

crescimento global, os fluxos voltaram a crescer substancialmente a partir de 2004 

até quase alcançar o total de US$ 2 trilhões em 2007 (Gráfico 2.4). Nesta década, os 

países em desenvolvimento ganharam maior destaque no destino dos fluxos de IED, 

deixando para trás o papel secundário dos anos 1990 para se transformarem em 

grandes receptores de IED. Essa mudança fica evidente principalmente nos anos 

subsequentes à crise de 2008, quando os países em desenvolvimento, de acordo 

com o Gráfico 2.4, foram responsáveis por receberem quase metade do IED 

mundial. 
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Gráfico 2.4 – Fluxos mundiais de IED recebidos (US$ bilhões) e participação do 
Brasil (%). 

Fonte: UNCTAD (2013) – Elaboração própria. 

 

 

A participação brasileira no total recebido de IED teve um salto entre 1995 e 

1998 (Gráfico 2.4), período no qual o país promoveu sua abertura financeira e 

comercial, como também um grande programa de privatização25. Em relação a 

participação entre os países emergentes, o Brasil foi responsável por receber cerca 

de 15% do total destinado a esses países. O processo de abertura transformou as 

empresas nacionais, tanto privadas como públicas, em grandes oportunidades para 

o capital internacional, adiquirindo-as via IED e resultando assim em um processo de 

desnacionalização da economia (LACERDA, 2004). 

Nos anos 2000, a participação brasileira entre os países em desenvolvimento 

reduziu-se para algo em torno de 7%, apresentando crescimento após 2009. A 

participação no total de IED recebido também cresceu após a crise de 2008, 

chegando a quase 5% em 2011 (Gráfico 2.4). 

 Um dos fatores que ajudou a economia mundial a se recuperar nos primeiros 

anos da década de 2000 foi a redução das taxas de juros em diversos países, mas 

principalmente a economia dos EUA, quando suas taxas chegam a 1% no final de 
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 Sobre as privatizações, ver Landi (2010). 
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2003. Por outro lado, as baixas taxas nos países desenvolvidos contribuem para a 

migração do capital para países que apresentam rendimentos superiores. 

O aumento da taxa de juros dos EUA, cujo patamar era de 1% no final de 

2003 e sobe para 5,25% no fim de 2006, foi responsável por iniciar o desmanche da 

bolha imobiliária criada pelo crédito dos subprimes. Com o aumento dos juros, as 

famílias endividadas começaram a não ter mais capacidade de honrar suas 

hipotécas. Após o estouro da bolha, a solução dos países centrais foi reduzir as 

taxas de juros para níveis próximos a zero (Tabela 2.2). 

Nos países emergentes, os juros também foram reduzidos após a crise, 

porém não na mesma intensidade. Como consequência, os países emergentes 

receberam forte influxo de capitais. A política monetária expansionista implementada 

pelos bancos centrais dos países avançados de recompra de títulos para dar 

liquidez ao sistema financeiro contribuiu para que grande parte desse capital 

migrasse para os países emergentes, que apresentavam taxas de juros mais 

generosas. Neste quesito, a taxa brasileira ganha destaque revezando de tempos 

em tempos o título de maior taxa de juros do mundo. 

 

  

Tabela 2.2 – Taxas de juros oficiais de países selecionados para o mês de 
dezembro, em % (2001-2011) 

Ano China Índia Indonésia Japão Rússia 
África do 

Sul Turquia 
Área do 

Euro 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Brasil 

2001 5,85 - - 0,00 25,00 9,50 - 3,25 4,00 2,00 19,00 

2002 5,31 - - 0,00 21,00 13,50 44,00 3,25 4,00 1,25 25,00 

2003 5,31 - - 0,00 16,00 8,00 26,00 2,00 3,75 1,00 16,50 

2004 5,58 6,00 - 0,00 13,00 7,50 18,00 2,00 4,75 2,00 17,75 

2005 5,58 6,25 12,25 0,00 13,00 7,00 13,50 2,00 4,50 4,00 18,00 

2006 6,12 7,25 10,25 0,25 11,00 8,50 17,50 3,25 5,00 5,25 13,25 

2007 7,29 7,75 8,25 0,50 10,00 10,50 15,75 4,00 5,75 4,50 11,25 

2008 5,58 7,50 9,50 0,30 13,00 12,00 15,00 3,25 3,00 1,00 13,75 

2009 5,31 4,75 6,50 0,10 9,00 7,00 6,50 1,00 0,50 0,25 8,75 

2010 5,56 6,25 6,50 0,10 7,75 5,50 7,00 1,00 0,50 0,25 10,75 

2011 6,56 8,50 6,00 0,10 8,25 5,50 5,75 1,25 0,50 0,25 11,00 

Fonte: BCB (2013b) – Elaboração própria. 

 

 



36 
 

 O cenário de alta liquidez e maior credibilidade de alguns países emergentes, 

como também o aumento do comércio global e alta dos preços das commodities, fez 

com que os países emergentes contassem com grande influxo de capitais ao longo 

dos anos 2000, como também após a crise de 2008. Como consequência, podemos 

ver através do Quadro 2.1 que no ano de 2011, com exceção do Japão, as posições 

de maiores reservas cambiais do mundo foram tomadas por países emergentes. 

Destaque para a evolução das reservas da China, que em 1995 o país detinha US$ 

80 bilhões e no ano de 2011 assume a liderança isolada com U$ 3,2 trilhões de 

reservas. O caso brasileiro será visto com mais detalhes no próximo capítulo, porém 

há de se destacar que em 2005 o Brasil era dono da 11ª maior reserva cambial e 

termina o ano de 2011 sete posições acima no ranking mundial. 

 

 

Quadro 2.1 – Reservas cambiais e ranking mundial de países selecionados 
(US$ milhões). 

Países 
1995 2000 2005 2010 2011 

Total Ranking Total Ranking Total Ranking Total Ranking Total Ranking 

China 80.288 4 171.763 2 831.410 2 2.913.712 1 3.254.674 1 

Japão 192.620 1 361.639 1 846.896 1 1.096.069 2 1.295.839 2 

Rússia 18.024 13 27.656 15 182.272 4 479.222 3 497.410 3 

Brasil 51.477 7 33.015 11 53.799 11 288.575 6 352.010 4 

Coreia do Sul 32.804 9 96.251 3 210.552 3 292.143 5 306.935 5 

Índia 22.865 11 41.059 8 137.825 5 300.480 4 298.739 6 

Fonte: World Bank (2013) – Elaboração própria. 

 

 

2.2. Contexto interno – a evolução da economia brasileira. 

 

 

 A economia brasileira obteve bons resultados em termos de crescimento do 

PIB a partir de 2004 (Gráfico 2.5). Até o ano de 2008 o PIB brasileiro cresceu em 

média 4,8% entre 2004 e 2008. A ligeira retração em 2009, como reflexo da crise26, 

foi razoável se comparado com os países desenvolvidos, onde os efeitos da crise 

                                            
26

 O estopim da crise ocorre no último trimestre de 2008, afetando pouco o resultado daquele ano, 
que até então a economia mostrava-se aquecida. Em 2009 a economia viria a sinalizar 
recuperação apenas no último trimestre. 
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foram mais significativos em suas economias. Porém, a economia se recupera ao 

apresentar forte crescimento de 7,5% em 2010, desempenho que não foi mantido no 

ano seguinte fruto da piora da conjuntura externa, notadamente nos países 

avançados ainda sentindo os efeitos da crise de 2008. 

 

 

 

Gráfico 2.5 – Variação anual do PIB brasileiro (%). 

Fonte: BCB (2013b) – Elaboração própria. 

 

 

 O crescimento da economia brasileira esteve sustentado dentro de uma 

conjuntura externa bastante favorável e basicamente foi puxado pelo aumento do 

consumo interno. A substancial melhora da renda das famílias, principalmente via 

criação de empregos e aumento real do salário mínimo, acompanhada dos 

programas de transferência de renda, fez surgir uma nova massa de trabalhadores 

que, antes excluída do consumo, agora pode parcelar suas compras de bens que 

não faziam parte de seu cotidiano. O aumento do crédito foi importante motor 

balizador do crescimento neste período dentro de uma conjuntura de inflação 

controlada. 

O desempenho econômico traduziu-se em geração de empregos que levou a 

taxa de desemprego a reduzir-se ao longo do período para níveis historicamente 
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baixos (Gráfico 2.6). Vale destacar que a economia brasileira não entrou em 

recessão mais severa devido aos esforços da política economia estancar seu 

contágio através de políticas anticíclicas. A manutenção dos gastos e planos de 

investimentos por parte do governo, ampliação da liquidez do sistema bancário e, 

principalmente, a atuação dos bancos públicos – Caixa Econômica Federal, Banco 

do Brasil e BNDES – na concessão de crédito logo após o estouro da crise, foram 

determinantes para amenizar os impactos da crise e preservar o nível de emprego 

(ALMEIDA, 2010:62). 

 

 

 

Gráfico 2.6 – Taxa de desemprego mensal – IBGE/PME (%). 

Fonte: IPEADATA (2013) – Elaboração própria. 

 

 

 A inflação mensal acumulada em 12 meses medida pelo IPCA monstrou-se 

relativamente controlada no período (Gráfico 2.7). O ponto que parece fugir do 

padrão coincide com a forte desvalorização cambial ocorrida no segundo semestre 

de 2002 durante o período das eleições presidenciais. Em março de 2003, o impacto 

sobre a inflação em 12 meses chegou a 15,5%, porém essa alta foi combatida com a 

elevação da Selic que ultrapassa 25%. A partir de então, a trajetória da Selic foi de 

redução ao longo do período, oscilando de acordo com a evolução da inflação. 
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Gráfico 2.7 – Taxa Selic anualizada e IPCA acumulado 12 meses (%). 

Fonte: BCB (2013) – Elaboração própria. 

 

 

 Por mais que a taxa básica de juros tenha se reduzido ao longo do período, o 

patamar da taxa brasileira ainda é alto se comparado com o praticado em outros 

países. Durante a crise, o BCB optou por aumentar a Selic mesmo quando os países 

avançados reduziam suas taxas (Tabela 2.2). A manutenção de taxas tão elevadas 

em comparação com o resto do mundo permite que o diferencial dos juros 

praticados no Brasil seja um grande atrativo para o capital financeiro em busca de 

rentabilidade. No próximo capítulo veremos o desempenho da conta financeira 

brasileira. 
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Gráfico 2.8 – Evolução do risco-Brasil – EMBI+ (2001-2011). 

Fonte: IPEADATA (2013) – Elaboração própria. 

 

 

 Através do indicador EMBI+, calculado pelo JP Morgan para os países 

emergentes, podemos observar o diferencial de juros – ou spread – dos títulos 

emitidos de determinado país emergente em comparação com o pago pelos títulos 

do Tesouro dos EUA. Sendo os títulos americanos sinônimos de segurança, o 

indicador demonstra o prêmio pago por correr mais risco. Dessa maneira, a redução 

do risco-Brasil ao longo dos anos indica que houve melhora da percepção de risco 

pelo mercado financeiro internacional de se investir no Brasil (Gráfico 2.8). 

 No entanto, de acordo com Carcanholo, o movimento de queda no risco-país 

ocorre no mundo todo, não sendo um fenômeno estritamente da economia 

brasileira. Dessa maneira, vale ressaltar que a melhora do indicador não foi 

resultado da ação do governo mas fruto da conjuntura externa bastante favorável 

(CARCANHOLO, 2010:122). 

 O aumento da credibilidade em relação ao Brasil pode ser observada se 

compararmos dois períodos distintos do Gráfico 2.8. O primeiro, durante a crise de 

desconfiança decorrente da real possibilidade do candidato Lula vencer as eleições 

presidenciais em 2002, a apreensão elevou o índice para perto de 2.500 pontos. 

Quando o medo foi superado, o índice apresentou queda ao longo do período para 

um patamar abaixo de 200 pontos nos anos 2007 e 2008. Diferentemente do 
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período de 2002, o risco-Brasil aumentou em menor intensidade, para perto de 700 

pontos, durante a crise no final de 2008. 

 Como veremos no próximo capítulo, ao longo dos anos 2000 uma grande 

massa de capital externo migrou para o país permitindo o acúmulo significativo de 

reservas cambiais. A conjunção de alta liquidez com a formação de um clima de 

euforia em relação aos fundamentos da economia brasileira e das possibilidades 

promissoras de seu futuro, premiou o país com a concessão do grau de investimento 

pelas agências de risco Standard & Poor‟s e Fitch Ratings em meados de 2008. 

 Dentro do cenário de abundância de capitais, após o câmbio desvalorizar-se 

fortemente em 2002 ao quase atingir R$ 4,00 por dólar, a partir de então o país 

conviveu com forte pressão de valorização cambial (Gráfico 2.9). A partir de 2005, a 

cotação do real apresentou trajetória de valorização chegando perto de valer, em 

meados de 2008, R$ 1,50 por dólar. Quando os primeiros respingos da crise dos 

EUA começam a se espalhar no mercado mundial, o real começa a se desvalorizar 

gradativamente e sofre brusca desvalorização no momento em que o pânico tomou 

conta do mercado financeiro com a falência do Lehman Brothers, chegando a ser 

cotado perto de R$ 2,50 por dólar. Porém, já em meados de 2009, o real volta a 

apresentar valorização e termina o período perto do patamar pré-crise. 
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Gráfico 2.9 – Evolução da taxa de câmbio diária de janeiro de 2001 a dezembro 
de 2011 (R$). 

Fonte: BCB (2013b) – Elaboração própria. 
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3. EVOLUÇÃO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS (2001-2011). 

 

 

Na análise da inserção externa brasileira feita por Prates (2006), a autora 

escolhe, corretamente, iniciar sua análise pela inserção financeira, para depois 

entrar na inserção comercial, pelo fato 

 

“(...) de que o grau de abertura financeira e as decisões de alocação de 

portfólio dos investidores estrangeiros exercem uma influência decisiva nos 

movimentos da taxa de câmbio nominal, et pour cause, da taxa de câmbio 

real, um dos condicionantes centrais da inserção comercial” (PRATES, 

2006: 135). 

 

 Como nosso objetivo aqui não é fazer uma análise profunda da inserção 

externa brasileira no período, porém reconhecendo ser um elemento fundamental 

em nosso trabalho, nos limitaremos a apresentar algumas características da 

inserção externa, mas o foco será na análise da evolução das contas externas. Para 

tal, seguiremos a ordem da estrutura do balanço de pagamentos, iniciando a análise 

pelas transações correntes para depois seguir pela conta financeira. 

 

 

3.1. Desempenho das transações correntes 

 

 

 A evolução do saldo em transações correntes teve desempenho distinto entre 

2001 e 2011 (Gráfico 3.1). Logo no início do período, o saldo deficitário no biênio 

2001-2002 já apresentava declínio forte, passando de US$ 23,2 bilhões para US$ 

7,6 bilhões, respectivamente.  Essa tendência de declínio se estenderia para os 

anos subsequentes, transformando-se a partir de 2003 em um período de superávit 

que duraria até 2007. Os cinco anos de superávit não chegaram a alcançar valores 

expressivos, acumulando US$ 45 bilhões no período, sendo que em 2007 o saldo 

em TC já havia se reduzido para US$ 1,5 bilhão. Em 2008, o saldo negativo 

reapareceu, intensificou-se desde então e a posição deficitária se manteve até o 

final do período. A média do déficit no biênio 2008-2009 foi de US$ 26,2 bilhões, 
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aumentando significativamente no biênio 2010-2011 para US$ 49,8 bilhões, o que 

representa em termos absolutos um crescimento de 90%. 

 Esses resultados foram influenciados pela confluência de fatores globais 

advindos da conjuntura internacional, como também fatores domésticos de acordo 

com a evolução dos indicadores da economia brasileira27. 

 

 

 

Gráfico 3.1 – Evolução das transações correntes entre 2001-2011 (US$ 
milhões). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

Como vimos, as transações correntes englobam o balanço comercial, o 

balanço de serviços e rendas e, por último, as transferências unilaterais correntes. A 

seguir, apresentaremos em linhas gerais o desempenho de cada uma delas, com a 

                                            
27

 Tratamos no capítulo anterior os principais elementos conjunturais internos e externos que 
influenciaram o desempenho das contas externas. 
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próxima seção dedicada ao balanço comercial. O balanço de serviços e rendas será 

dividido e tratado individualmente com uma seção cada28. 

 

 

3.1.1. A balança comercial 
 

 

O desempenho da balança comercial foi o principal responsável pelo país 

alcançar saldos positivos em TC entre os anos 2003 e 2007. O expressivo resultado 

da balança comercial durante os anos 2000 começou a ser construído com a 

desvalorização cambial ocorrida em 1999 decorrente da mudança do regime cambial 

vigente, no qual passou de bandas cambiais para câmbio flexível. Dessa maneira, 

com o câmbio flexível, o país sofreu mais uma nova forte desvalorização durante a 

segunda metade de 2002 (Gráfico 2.9), dessa vez, fruto da desconfiança que tomou 

conta do mercado em resposta a real possibilidade de um candidato operário 

assumir a presidência do país, na qual veio a se confirmar com a vitória de Lula nas 

eleições daquele ano29. 

O aumento mais notável das exportações viria a partir de 2003 não só por 

influência do câmbio desvalorizado mas também, somado a isso, pelo desenho de 

uma conjuntura externa bastante favorável. O aumento do comércio mundial advindo 

da retomada do crescimento econômico nas principais economias, notadamente dos 

EUA, propiciou ao país aumentar suas exportações não apenas aos tradicionais 

mercados como também a um maior número de países, em especial a China30. 

Outro fator determinante foi o forte aumento nos preços internacionais das 

commodities, o que fez com que a receita proveniente das exportações desta 

categoria aumentasse na mesma ordem, que como veremos, constituem a maior 

parte da nossa pauta exportadora. 

                                            
28

 A conta de transferências unilaterais correntes contabilizou entrada líquida de capital em todos os 
anos, com um total acumulado entre 2001 e 2011 de US$ 35,4 bilhões e uma média anual de US$ 
3,2 bilhões.  

29
 Como a desvalorização ocorreu em 2002, “(...) o governo Lula recebeu um “bônus” da mudança 

cambial (uma das “heranças” do segundo governo FHC), sem arcar com os seus “ônus” (como a 
deterioração do poder de compra dos trabalhadores)” (PRATES, 2006: 149). 

30
 A diversificação geográfica das exportações brasileiras é observada desde 1998 (PRATES, 

2006:153). 
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Assim, durante os anos 2001 e 2002 as exportações mantiveram-se 

praticamente estáveis31 e o aumento do saldo comercial em 2002 foi mais 

consequência da queda das importações por conta do câmbio desvalorizado (Tabela 

3.1). Já de 2003 a 2011, as exportações cresceram 3,5 vezes, passando de US$ 73 

bilhões para US$ 256 bilhões, respectivamente, com exceção de 2009 quando o 

total exportado cai por conta dos reflexos negativos sobre o comércio mundial 

decorrente da crise financeira no final de 2008. 

 

 

Tabela 3.1 – Balança comercial (FOB) 2001-2011 (US$ milhões). 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportações 58.223 60.362 73.084 96.475 118.308 137.807 160.649 197.942 152.995 201.915 256.040 

Importações -55.572 -47.240 -48.290 -62.835 -73.606 -91.351 -120.617 -173.107 -127.705 -181.768 -226.246 

Saldo 2.650 13.121 24.794 33.641 44.703 46.457 40.032 24.836 25.290 20.147 29.794 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

A trajetória do saldo comercial foi de elevação até atingir seu maior valor em 

2006, de US$ 46,4 bilhões, voltando a reduzir-se para um patamar mais baixo a 

partir de 2008. Ou seja, o superávit médio entre 2004-2007 que era de US$ 41,2 

bilhões cai para uma média de US$ 25 bilhões em 2008-2011, redução em termos 

relativos de quase 40% (Tabela 3.1). 

A redução do saldo comercial deveu-se pela aceleração do crescimento da 

economia brasileira, o que resultou no aumento das importações desde 2004, com 

maior crescimento concentrado na segunda metade dos anos 2000. A valorização 

cambial ao longo dos anos também contribuiu para baratear as importações e, 

consequentemente, dificultar as exportações dentro de um comércio global cada vez 

mais competitivo. 

 Por mais que o desempenho das exportações brasileiras tenha sido de 

crescimento, o que não deixa de ser importante para a redução da vulnerabilidade 

externa como forma de geração de divisas, no entanto a pauta de nossas 

exportações expõe algumas fragilidades, uma vez que se constitui basicamente por 

                                            
31

 Entre 2001 e 2002 tivemos influência da crise nas bolsas americanas e do atentado de 11 de 
setembro, crise na Turquia e Argentina pelo lado externo, no plano doméstico os efeitos do 
racionamento energético sobre a economia e a desconfiança nas eleições presidenciais de 2002 
(CINTRA & FARHI, 2003: 356). 
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produtos de baixa intensidade tecnológica ou intensivos em mão de obra, como 

também por commodities (PRATES, 2006:155). 

É possível observar a partir de 2006 a queda da participação dos bens 

manufaturados no total das exportações, ao passo que, no sentido inverso, 

observamos os produtos básicos ganharem terreno chegando a atingir quase 

metade do total das exportações em 2011 (Gráfico 3.2). Esse resultado levou alguns 

economistas a levantarem a hipótese do processo de reprimarização da pauta 

exportadora brasileira (BAUMANN, 2010:43; GONÇALVES, 2012:8). 

 

 

 

Gráfico 3.2 – Exportações por fator agregado 2001-2011 (%). 

Fonte: SECEX/MDIC - Elaboração própria. 

 

 

A questão que se coloca é a forma como se dá nossa inserção comercial 

externa, baseada em exportações de produtos básicos, enquanto que nossas 

importações se pautam por produtos de média e alta intensidade tecnológica 

(PRATES, 2006:160). O aprofundamento dessa tendência, observada pelo Gráfico 

3.2, pode levar a uma situação de piora do resultado da balança comercial em 

períodos não tão genosos da economia global, como também quando se verifica 

aceleração do crescimento doméstico, que por sua vez aumenta as importações, 
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levando à configuração de uma barreira ao desenvolvimento econômico no longo 

prazo via restrição externa (GORDON & GRAMKOW, 2011). 

 Portanto, a saída dessa rigidez da pauta exportadora exige um esforço 

enorme por parte do governo através de políticas econômicas bem articuladas nas 

esferas micro e macroeconômicas que resultem em maior competitividade dos 

produtos nacionais no mercado internacional. O estímulo às exportações de 

produtos manufaturados, principalmente de bens intensivos em tecnologia de maior 

valor agregado, traria maior estabilidade no resultado comercial que representaria 

um importante avanço na redução da vulnerabilidade estrutural do país, sendo cada 

vez menos necessário recorrer aos capitais financeiros para financiar o BP e menor 

dependência a períodos generosos da economia internacional. 

 

 

3.1.2. O balanço de serviços 
 

  

Através do balanço de serviços (Tabela 3.2), podemos observar o 

crescimento do déficit ao longo do período. Depois de certa estabilidade em torno de 

US$ 4 bilhões entre 2002-2004, o saldo negativo cresceu fortemente a partir do 

biênio 2005-2006 até atingir US$ 37 bilhões em 2011, o que representa uma 

variação em relação a 2001 de 388%. Destaque para o total das despesas de 

serviços, que em 2001 totalizavam US$ 17 bilhões e chegam a US$ 76 bilhões em 

2011, alta de 348%. O desempenho das receitas foi inferior, de US$ 9,3 bilhões em 

2001 para US$ 38,2 bilhões em 2011, alta de 310%. 

Para entendermos o resultado final, é necessário que algumas rubricas do 

balanço de serviços sejam analisadas com mais detalhes. O desempenho das 

contas de transportes, viagens internacionais e aluguéis de equipamentos sugere 

que o crescimento da economia fez com que aumentasse seus déficits (Tabela 3.2). 

Na rubrica de transportes, o aumento da corrente de comércio com o resto do 

mundo provocou o crescimento dos gastos com fretes (rodoviários, aéreos e 

marítmos), bem como pagamento de taxas. Além dos gastos referentes aos 

transportes de bens, são contabilizados na mesma conta as compras de passagens 

internacionais realizadas por residentes. 
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Em seguida, a conta que registra os gastos em viagens internacionais por 

brasileiros no exterior apresentou desempenho semelhante no período. A 

quantidade de turistas brasileiros que puderam realizar viagens internacionais 

cresceu enormemente nos últimos anos. Além da renda e melhores condições de 

crédito, outro componente que foi fundamental para o aumento do número de 

viagens ao exterior foi a apreciação câmbial. No momento em que o dólar chegou 

perto de valer R$ 4,00 no final de 2002, a conta apresentava pequeno saldo positivo 

no biênio 2003-2004. No entanto, o saldo inverte a partir de 2005 e cresce 

exponencialmente, passando de quase US$ 1 bilhão naquele ano para atingir US$ 

14,7 bilhões em 2011, variação de impressionantes 1.614% do déficit (Tabela 3.2). 

Naquele ano, os gastos no exterior, notadamente realizados via cartão de crédito, 

alcançaram o valor recorde até então de US$ 21,2 bilhões, enquanto que as receitas 

provenientes de turistas estrangeiros, por mais que tenham crescido no período, 

alcançaram US$ 6,5 bilhões em 2011. 

 

 

Tabela 3.2 - Balanço de serviços - contas selecionadas (US$ milhões) 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transportes -2.966 -1.959 -1.590 -1.986 -1.950 -3.126 -4.384 -4.994 -3.926 -6.407 -8.335 

Receita 1.422 1.536 1.822 2.467 3.139 3.439 4.119 5.411 4.040 4.931 5.819 

Despesa -4.388 -3.494 -3.412 -4.453 -5.089 -6.565 -8.503 -10.405 -7.966 -11.339 -14.154 

Viagens internacionais -1.468 -398 218 351 -858 -1.448 -3.258 -5.177 -5.594 -10.718 -14.709 

Receita 1.731 1.998 2.479 3.222 3.861 4.316 4.953 5.785 5.305 5.702 6.555 

Despesa -3.199 -2.396 -2.261 -2.871 -4.720 -5.764 -8.211 -10.962 -10.898 -16.420 -21.264 

Aluguel de 
equipamentos 

-1.867 -1.672 -2.312 -2.166 -4.130 -4.887 -5.771 -7.808 -9.393 -13.752 -16.686 

Empresariais, 
profiissionais e 
técnicos 

2.300 2.460 2.158 2.378 3.651 4.556 6.230 8.147 7.297 8.413 10.699 

Receita 3.921 3.848 3.719 4.515 6.038 7.524 10.076 12.915 12.374 14.629 18.346 

Despesa -1.621 -1.388 -1.562 -2.136 -2.387 -2.967 -3.846 -4.768 -5.077 -6.216 -7.647 

Demais Contas -3.757 -3.388 -3.404 -3.255 -5.020 -4.736 -6.035 -6.857 -7.630 -8.371 -8.900 

Saldo Serviços -7.759 -4.957 -4.931 -4.678 -8.309 -9.640 -13.219 -16.690 -19.245 -30.835 -37.932 

Total Receitas 9.322 9.551 10.447 12.584 16.047 19.476 23.954 30.451 27.728 31.599 38.209 

Total Despesas -17.081 -14.509 -15.378 -17.261 -24.356 -29.116 -37.173 -47.140 -46.974 -62.434 -76.141 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

A conta de aluguel de equipamentos foi a que apresentou o maior saldo 

negativo dentre as contas do balanço de serviços em todos os anos desde 2003 



50 
 

(Tabela 3.2). Podemos perceber a partir de 2005 a existência de um movimento de 

crescimento do déficit nesta conta32, que passa de uma média de US$ 2 bilhões 

entre 2001 e 2004 para US$ 4,1 bilhões em 2005 e continua a aumentar até atingir 

US$ 16,6 bilhões em 2011. O que influenciou este resultado foi, principalmente, o 

aquecimento interno da economia, assim como maior número de obras de 

infraestrutura que demandam a utilização de equipamentos modernos. 

A única exceção a apresentar saldo positivo dentro do balanço de serviços 

ficou a cargo da rubrica referente a serviços empresariais, profissionais e técnicos, 

que totalizaram superávit de US$ 10,7 bilhões em 2011. As receitas apresentaram 

crescimento de 369% de 2001 a 2011, passando de US$ 3,9 bilhões para US$ 18,3 

bilhões, respectivamente. Esse resultado deveu-se principalmente pelo segmento de 

serviços relacionado à engenharia e construção, grande parte como reflexo do 

aumento da presença de empresas brasileiras nos países da América do Sul 

(CARVALHO & SENNES, 2009:26). 

 

 

3.1.3. O balanço de rendas 
 

 

Como vimos no primeiro capítulo, o saldo em rendas somado ao total das 

transferências unilaterais, quando negativo, resulta na RLEE, que representa a 

remuneração dos fatores de produção ou de ativos financeiros situados no país 

pertencentes a não-residentes. O inverso, quando o total é positivo, representa a 

RLRE. Como veremos agora, no caso do Brasil, o resultado é negativo, ou seja, é a 

remuneração do passivo externo do país enviado ao exterior. 

A evolução dos números do balanço de rendas apresentou proximidade em 

relação ao balanço de serviços. Durante os anos 2000 é possível observar que o 

déficit mais do que dobra no período (Tabela 3.3). O saldo negativo encontrava-se 

perto de US$ 20 bilhoes no início dos anos 2000 e começou a aumentar a partir de 

2005 até alcançar, em 2011, o total de US$ 47,3 bilhões. Esse aumento deveu-se 

pela atuação de dois fatores. Por um lado, veremos que houve um intenso ingresso 

de capitais externos no período, que por sua vez aumentou o passivo externo do 

                                            
32

 As receitas provenientes de aluguéis de equipamentos se mostraram insignificantes em todos os 
anos, com média no período de apenas US$ 75 milhões. 
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país. No mesmo sentido, o próprio crescimento econômico contribuiu para que, tanto 

pelo lado das empresas como pelo mercado financeiro, fosse possível alcançar 

maiores taxas de retorno e, sucessivamente, em maiores remessas ao exterior. A 

valorização cambial no período também atuava como um incentivo às remessas. 

As receitas de rendas, provenientes dos ativos de residentes no exterior, 

cresceram 234% entre 2001-2011, porém apenas US$ 7,4 bilhões em termos 

absolutos. No lado das despesas, em 2001 totalizavam US$ 23 bilhões e aumentam 

para US$ 58 bilhões em 2011, alta de 152%. 

 

 

Tabela 3.3 – Balanço de rendas 2001-2011 – (US$ milhões). 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Renda de investimento 
direto 

-4.638 -4.983 -5.098 -5.789 -10.302 -12.826 -17.489 -26.775 -19.742 -25.504 -29.631 

Lucros e dividendos -3.438 -4.034 -4.076 -4.937 -9.142 -11.445 -16.745 -25.348 -17.765 -23.591 -27.379 

Receita 264 857 760 916 641 928 1.152 1.526 1.186 888 1.804 

Despesa -3.702 -4.891 -4.836 -5.853 -9.783 -12.373 -17.898 -26.874 -18.951 -24.479 -29.183 

Juros de empréstimo 
intercompanhia 

-1.201 -949 -1.022 -852 -1.161 -1.381 -744 -1.427 -1.977 -1.913 -2.252 

Renda de investimento 
em carteira 

-9.621 -8.384 -8.743 -10.415 -11.778 -11.028 -7.065 -8.039 -9.213 -9.964 -12.164 

Lucros e dividendos -1.523 -1.128 -1.564 -2.400 -3.544 -4.924 -5.689 -8.527 -7.453 -6.784 -10.787 

Juros de títulos de 
renda fixa 

-8.097 -7.256 -7.179 -8.015 -8.234 -6.104 -1.376 488 -1.760 -3.180 -1.377 

Renda de outros 
investimentos 

-5.579 -4.925 -4.820 -4.497 -4.101 -3.803 -5.185 -6.293 -5.332 -4.517 -6.091 

Salários e ordenados 95 102 109 181 214 177 448 545 603 498 567 

Saldo Rendas -19.743 -18.191 -18.552 -20.520 -25.967 -27.480 -29.291 -40.562 -33.684 -39.486 -47.319 

Total Receitas 3.280 3.295 3.339 3.199 3.194 6.462 11.493 12.511 8.826 7.405 10.753 

Total Despesas -23.023 -21.486 -21.891 -23.719 -29.162 -33.942 -40.784 -53.073 -42.510 -46.892 -58.072 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

O saldo de rendas de investimento direto mostraram-se deficitárias em todos 

os anos, passando de US$ 4,6 bilhões em 2001 para US$ 29,6 bilhões em 2011. As 

receitas apresentaram crescimento mais consistente a partir de 2006, mas ainda 

pouco expressivo (Tabela 3.3). Como veremos neste capítulo, houve crescimento da 

internacionalização de empresas brasileiras, porém os resultados ainda não se 

traduziram em significativas receitas. O resultado negativo deveu-se 

majoritariamente às remessas de dividendos das multinacionais instaladas no país, 
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enquanto que os juros de empréstimos intercompanhias contribuíram muito pouco 

para esse resultado. As remessas de lucros crescem com força a partir de 2005, 

quando foi contabilizado US$ 9,7 bilhões naquele ano, até alcançar US$ 29,1 

bilhões em 2011. Cabe destacar que a crise financeira no final de 2008 incentivou as 

remessas de lucros e dividendos naquele ano para atenuar as dificuldades de caixa 

de suas matrizes situadas, principalmente, em países que estavam no centro da 

crise (Tabela 3.3). 

O total do déficit de rendas de investimento em carteira oscilou no decorrer do 

período sem apresentar tendência clara de crescimento. Porém, ao desmembrá-la, 

podemos enxergar duas trajetórias distintas em suas subcontas. O saldo da conta 

lucros e dividendos, que é proveniente dos investimentos no mercado de ações, 

apresentou crescimento significativo do déficit ao longo do período, reflexo do 

aumento do investimento externo na bolsa, como veremos adiante. A trajetória foi 

inversa na conta dos investimentos em renda fixa, ao apresentar declínio do seu 

déficit33. Porém, suas despesas mostraram-se estáveis enquanto que a receita 

cresceu a partir de 2006. Uma explicação pode ser encontrada no aumento das 

reservas cambiais terem gerado maior receita, uma vez que o BCB não dedida 

nenhuma rubrica para os rendimentos das reservas. 

Pelo lado da renda de outros investimentos, observamos déficit em todos os 

anos mantendo-se praticamente no mesmo nível, cuja média no período 2001-2011 

foi de US$ 5 bilhões (Tabela 3.3). 

 

 

3.2. Desempenho da conta capital e financeira. 

 

 

 No capítulo anterior vimos o crescimento dos fluxos de capitais no contexto de 

globalização financeira e a construção de uma conjuntura bastante favorável aos 

países emergentes, sendo que grande parte do capital destinou-se aos países 

                                            
33

 Esse resultado deveu-se pelo aumento das receitas de investimentos em renda fixa a partir de 
2006 do que queda das despesas, que mostraram-se estáveis no período. Pode-se inferir que 
esse crescimento da receita é fruto do aumento dos rendimentos das reservas cambiais, visto que 
o BCB não dedica uma rubrica específica para as rendas provenientes das reservas. 
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emergentes, entre eles o Brasil. Nessa seção iremos analisar o desempenho da 

conta financeira, que registra o ingresso do capital estrangeiro no país. 

De início, cabe ressaltar o desempenho significativo que a conta financeira 

obtém durante a segunda metade dos anos 2000. Ocorre um salto na entrada 

líquida em 2007 para US$ 88 bilhões ante US$ 15 bilhões no ano anterior. Houve 

um recudo no ano da crise financeira que se reverte novamente em 2009 e continua 

a crescer até o final do período. No acumulado entre 2001 e 2011, a entrada líquida 

de capital via conta financeira somou US$ 433 bilhões, sendo que 91% desse total 

se concentrou entre 2007-2011 (Tabela 3.4). 

Como vimos no segundo capítulo, criou-se um clima de euforia em relação ao 

Brasil na segunda metade dos anos 2000. A melhora dos indicadores 

macroeconômicos, as seguidas revisões para melhor das classificações de risco 

pelas agências de rating desde 2003 até a concessão do grau de investimento em 

2008, e a constituição de um cenário de alta liquidez com taxas de juros baixas 

transformaram o Brasil num dos destinos mais cobiçados pelo capital estrangeiro. 

Em relação aos investimentos em carteira podemos ver que, com exceção de 

2008 quando o saldo ficou próximo de zero, é possível notar um salto na entrada 

líquida nesta conta a partir de 2007 para um patamar bastante elevado mantido até 

2011. Se entre 2001 e 2006 o total das entradas líquidas nesta conta 

corresponderam a US$ 9,4 bilhões, no período que vai de 2007 a 2011 o total 

alcançou expressivos US$ 198,1 bilhões. 
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Tabela 3.4 – Conta Capital e Financeira 2001-2011 (US$ milhões). 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Conta financeira 27.088 7.571 4.613 -7.895 -10.127 15.430 88.330 28.297 70.172 98.793 110.807 

Investimento direto 24.715 14.108 9.894 8.339 12.550 -9.380 27.518 24.601 36.033 36.919 67.689 

Investimento brasileiro direto 2.258 -2.482 -249 -9.807 -2.517 -28.202 -7.067 -20.457 10.084 -11.588 1.029 

Participação no capital 1.752 -2.402 -62 -6.640 -2.695 -23.413 -10.091 -13.859 -4.545 -26.782 -19.533 

Empréstimo inter companhia 505 -81 -187 -3.167 178 -4.789 3.025 -6.598 14.629 15.195 20.562 

Investimento estrangeiro direto 22.457 16.590 10.144 18.146 15.066 18.822 34.585 45.058 25.949 48.506 66.660 

Participação no capital 18.765 17.118 9.320 18.570 15.045 15.373 26.074 30.064 19.906 40.117 54.782 

Empréstimo intercompanhia 3.692 -528 823 -424 21 3.450 8.510 14.994 6.042 8.390 11.878 

Investimentos em carteira 77 -5.119 5.308 -4.750 4.885 9.081 48.390 1.133 50.283 63.011 35.311 

Invest. brasileiro em carteira -795 -321 179 -755 -1.771 6 286 1.900 4.125 -4.784 16.858 

Invest. estrangeiro em carteira 872 -4.797 5.129 -3.996 6.655 9.076 48.104 -767 46.159 67.795 18.453 

Ações de companhias bras. 2.481 1.981 2.973 2.081 6.451 7.716 26.217 -7.565 37.071 37.671 7.174 

Títulos de renda fixa -1.609 -6.778 2.156 -6.076 204 1.360 21.887 6.798 9.087 30.124 11.278 

Derivativos -471 -356 -151 -677 -40 41 -710 -312 156 -112 3 

Outros investimentos 2.767 -1.062 -10.438 -10.806 -27.521 15.688 13.131 2.875 -16.300 -1.024 7.804 

Outros investimentos brasileiros  -6.585 -3.211 -9.752 -2.085 -5.035 -8.416 -18.552 -5.269 -30.376 -42.567 -39.005 

Empréstimo e finan. LP e CP  -1.050 -1.740 -811 -1.489 -1.840 -5.015 -1.773 -4.818 -25.299 -36.569 -35.649 

Moeda e depósito (líquido) -8.001 -1.300 -8.579 -668 -2.930 -2.743 -16.112 -2.232 -4.966 -4.846 -4.442 

Outros ativos LP e CP (líquido) 2.465 -172 -363 73 -265 -658 -666 1.781 -112 -1.152 1.086 

Outros invest. estrangeiros 9.353 2.150 -686 -8.721 -22.486 24.104 31.683 8.143 14.076 41.543 46.809 

Crédito comercial LP e CP 4.233 1.741 236 1.181 3.585 12.789 17.371 4.462 4.100 -713 21.399 

Empréstimos e finan. LP e CP 5.714 1.031 -1.549 -10.421 -26.753 9.851 13.694 5.172 4.926 41.288 31.741 

Moeda e depósito (líquido) -596 -621 625 517 567 1.458 607 -1.495 1.092 966 -6.315 

Outros passivos LP e CP 
(líquido) 

2 0 3 1 115 5 11 5 3.958 2 -16 

Conta capital -36 433 498 372 663 869 756 1.055 1.129 1.119 1.573 

Saldo conta capital e financeira 27.052 8.004 5.111 -7.523 -9.464 16.299 89.086 29.352 71.301 99.912 112.380 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

  

Deste resultado, o acumulado do capital externo direcionado aos títulos de 

renda fixa manteve-se negativo em US$ -10,7 bilhões até 2006, porém só no ano 

seguinte a entrada líquida foi de US$ 21,8 bilhões, totalizando US$ 79,1 bilhões 

entre 2007-201134. Destaque para o fluxo direcionado para ações de companhias 

brasileiras, que registraram entrada líquida em todos os anos, com exceção de 

                                            
34

 Além do aumento da liquidez internacional a partir de 2003 e dos juros internos superiores aos 
observados no exterior, o resultado expressivo deveu-se pela edição da Medida Provisória n

o
 281 

em 2006, que introduziu uma tabela regressiva onde o pagamento de imposto de renda sobre as 
aplicações dos investidores estrangeiros em títulos públicos e em fundos de capital de risco reduz 
ao longo do tempo, ficando isentas aplicações pelo prazo igual ou superior a dois anos (PRATES, 
2006:138). 
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2008, totalizando US$ 124,2 bilhões entre 2001-2011, sendo que 81% deste total 

concentrou-se a partir de 200735. 

 Pelo lado dos outros investimentos brasileiros, podemos observar que houve 

saídas significativas a partir de 2007 via empréstimos e financiamentos, como 

também aumento de depósitos ou garantias mantidos no exterior. Em relação aos 

outros investimentos externos, o determinante das saídas registradas em 

empréstimos e financiamentos na primeira metade do período refere-se às 

amortizações dos créditos recebidos do FMI entre 1999 e 2003 que o país consegue 

pagar todo o seu passivo com o órgão até 200536. 

A partir de 2006 as empresas no Brasil aproveitaram a alta liquidez e juros 

menores do que os praticados internamente para buscarem crédito no exterior (IEDI, 

2010). Assim, as contas referentes aos créditos comerciais e aos empréstimos 

registraram entradas significativas de capital como reflexo da alta liquidez e juros 

baixos, que perdem força com a crise financeira em 2008. Porém, as medidas de 

apliação de liquidez nos países mais atingidos pela crise e taxas de juros a níveis 

próximos a zero, reconstruíram as condições favoráveis para o endividamento 

externo retomar com força em 2010 e 2011 (Tabela 3.4). 

 Voltando à Tabela 3.4, os fluxos de investimentos diretos foram uma 

importante fonte de capital estrangeiro nos anos 2000. Observamos o crescimento 

tanto dos investimentos estrangeiros realizados no país, como os de empresas 

brasileiras realizadas no exterior, com notável presença do primeiro. Assim, a 

entrada líquida via investimentos diretos entre 2001 e 2011 foi de US$ 253 bilhões, 

sendo majoritário, mais uma vez, após 2007. 

O aumento do IBD não foi um fenômeno isolado do país. O que se viu foi o 

Brasil inserido num movimento que ganha força desde 1990 de aumento dos fluxos 

de investimentos diretos realizados por empresas transnacionais de países em 

desenvolvimento ou em transição (UNCTAD, 2006). Porém, só recentemente é que 

os investimentos brasileiros ganharam maior relevância37. 

                                            
35

 Podemos observar que o ingresso de capital se intensificou desde 2005, refletindo a alta liquidez 
global como também a grande atratividade das ações brasileiras pelos seus preços braixo e 
perspectivas de lucro altas (PRATES, 2006:140). 

36
 Só neste ano o país pagou o total de US$ 23,2 bilhões. 

37
 Depois do Brasil ser o principal realizador de investimentos diretos nos anos 1980 entre os países 

em desenvolvimento, o país não acompanhou o crescimento dos investimentos realizados pelos 
países asiáticos na década seguinte, perdendo significativamente sua participação (AMBROZIO, 
2008:2). 
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No Brasil, verificamos que os fluxos de IBD cresceram com mais força a partir 

de 2006 (Tabela 3.4). Os investimentos via participação no capital entre 2001 e 2005 

totalizaram US$ 10 bilhões, enquanto que de 2006 a 2011, o total chegou a US$ 

98,2 bilhões. Já as operações de empréstimos intercompanhias também 

aumentaram suas cifras significativamente, principalmente nos anos 2004, 2006 e 

2008, quando representaram saídas de capital às filiais no exterior. Por outro lado, 

de 2009 a 2011, o que vimos foi o retorno de valores expressivos de capital, 

representados por operações de empréstimos entre as filiais às matrizes no Brasil. 

Essas operações foram estimuladas como forma de escapar da alta taxa de juros 

praticada internamente (CEPAL, 2011:43). 

 Dentre os motivos das empresas brasileiras decidirem internacionalizarem-se 

estão a busca de incorporação de novas tecnologias, ganhos de eficiência, melhores  

condições de financiamento, redução de barreiras comerciais e diminuição da 

dependência do mercado local (ALÉM, 2010:235). Soma-se a isso a questão da 

valorização cambial verificada no período, que foi responsável por “(...) tornar os 

ativos externos relativamente baratos para as grandes empresas brasileiras, que, 

por sua vez, aproveitaram o momento de elevação em seus lucros e de alta liquidez 

mundial para se internacionalizarem” (BARBOSA & SOUZA, 2010:82). 

 Além da própria estratégia de internacionalização das empresas e do câmbio 

apreciado, o desempenho do IBD na segunda metade dos anos 2000 contou com o 

apoio do governo, principalmente por financiamento via BNDES, ao selecionar 

grandes empresas multinacionais de capital nacional capazes de competir 

internacionalmente38. Como consequência, a maior parte do IBD foi realizado por um 

reduzido número de operações de F&A de valores bastante elevados39 (BAUMANN, 

2010: 47; AMBROZIO, 2008:7). 

 Em relação ao ingresso de IED no país, podemos afirmar que seu 

desempenho seguiu as tendências observadas no segundo capítulo dos fluxos 

mundias durante os anos 2000. O total de IED apresentou queda de 2001 até 2003, 

porém volta a se recuperar entre 2004 e 2006 para, a partir do ano seguinte, 

                                            
38

 Entre as principais multinacionais brasileiras e seus respectivos setores estão a Gerdao 
(siderurgia), Companhia Vale do Rio Doce (mineração), Petrobras (energia), Votorantim (diversos), 
Camargo Correa (diversos) e JBS (frigoríficos) (CARVALHO & SENNES, 2009:29). Sobre a 
internacionalização do setor bancário brasileiro, ver Freitas (2011). 

39
 Vale destacar que quase a totalidade do IBD em 2006 foi resultado de apenas uma transação no 

valor de US$ 17,2 bilhões, envolvendo a aquisição da Inco, mineradora canadense, pela brasileira 
Cia Vale do Rio Doce (UNCTAD, 2007:212). 
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aumentar expressivamente até atingir seu recorde de US$ 66,6 bilhões no ano de 

2011. Ao compararmos o ingresso médio de US$ 16,8 bilhões no período 2001-

2006, veremos que no período 2007-2011 a média cresceu 162,5%, para US$ 44,1 

bilhões (Tabela 3.4). 

 Após apresentar as principais contribuições teóricas da literatura sobre os 

determinantes do investimento direto, Lacerda e Oliveira identificam como principais 

elementos da economia brasileira para atração desses fluxos o tamanho do mercado 

doméstico, recursos naturais e recursos humanos qualificados (LACERDA & 

OLIVEIRA, 2009: 21). A melhora dos indicadores macroeconômicos da economia 

brasileira nos anos 2000 e o consequente aumento de interesse por parte dos 

investidores estrangeiros é confirmada pelo intenso ingresso de IED. 

Dos fluxos recebidos de IED, cabe analisar para quais setores esses 

investimentos foram alocados (Gráfico 3.3). Mesmo mostrando declínio em sua 

proporção no decorrer do período, o ingresso de IED teve o setor de serviços como 

principal destino em praticamente todos os anos, sendo que entre 2001 e 2006, o 

setor recebeu pouco mais da metade do IED40. A partir de 2007 os serviços 

começam a perder espaço para investimentos destinados à produção de bens 

primários, notadamente extração de petróleo e minerais metálicos, incentivados 

pelos preços elevados e forte demanda no mercado internacional (LACERDA, 

2010:112). Os investimentos direcionados ao setor industrial mantiveram sua 

participação equilibrada, com média de 38,1% no período. 

 

 

                                            
40

 Com exceção de 2004, onde a participação da indústria foi maior por conta da fusão entre a Ambev 
e Interbrew no valor de US$ 4 bilhões (UNCTAD, 2005:255). 
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Gráfico 3.3 – Participação do ingresso de IED por setor 2001-2011 (%). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

3.3. Resultado do balanço de pagamentos e a necessidade de 
financiamento externo (NFE). 

 

 

A Tabela 3.5 resume os dados analisados atéaqui e chegamos ao resultado 

do BP no período 2001-2011. Em síntese, podemos ver que o saldo em TC passa 

de deficitário nos primeiros anos para superavitário entre 2003 e 2007, basicamente 

através dos superávits comerciais alcançados com o crescimento do comércio 

mundial com intensa demanda por commodities e preços elevados. Com a 

aceleração do crescimento econômico e aumento do consumo doméstico, as 

importações do país crescem em conjunto com a deterioração dos balanços de 

rendas e serviços. O resultado foi a reversão de superávit para déficit em TC, que 

perdurou até 2011 em trajetória crescente. 

Por outro lado, a expressiva entrada de recursos externos pela conta 

financeira acabou sendo mais do que suficiente para financiar os anos em que o 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agricultura, pecuária e extrativa
mineral

7,1% 3,4% 11,3% 5,2% 10,0% 6,8% 13,8% 29,2% 14,5% 30,9% 14,8%

Indústria 33,2% 40,2% 34,2% 52,1% 29,6% 37,2% 39,3% 31,5% 42,6% 40,5% 38,6%

Serviços 59,7% 56,5% 54,4% 42,7% 60,4% 56,1% 46,9% 39,2% 42,9% 28,6% 46,6%
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saldo em TC voltou a ser negativo, como ainda permitiu o país aumentar suas 

reservas cambiais, como veremos mais adiante. 

 

 

Tabela 3.5 – Resultado do balanço de pagamentos brasileiro 2001-2011 (US$ 
milhões). 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transações Correntes -23.215 -7.637 4.177 11.679 13.985 13.643 1.551 -28.192 -24.302 -47.273 -52.473 

Balança comercial (FOB) 2.650 13.121 24.794 33.641 44.703 46.457 40.032 24.836 25.290 20.147 29.794 

Balanço de Serviços -7.759 -4.957 -4.931 -4.678 -8.309 -9.640 -13.219 -16.690 -19.245 -30.835 -37.932 

Balanço de Rendas -19.743 -18.191 -18.552 -20.520 -25.967 -27.480 -29.291 -40.562 -33.684 -39.486 -47.319 

Transferências unilaterais 1.638 2.390 2.867 3.236 3.558 4.306 4.029 4.224 3.338 2.902 2.984 

Conta Capital e Financeira 27.052 8.004 5.111 -7.523 -9.464 16.299 89.086 29.352 71.301 99.912 112.380 

Erros e omissões -531 -66 -793 -1.912 -201 628 -3.152 1.809 -347 -3.538 -1.271 

Resultado do Balanço 3.307 302 8.496 2.244 4.319 30.569 87.484 2.969 46.651 49.101 58.637 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

 Entre 2001 e 2005, o resultado final do BP mostrou-se mais perto do 

equilíbrio, com valor acumulado de pouco mais de US$ 18 bilhões. No ano seguinte, 

em 2006, há um aumento substancial, para US$ 30,5 bilhões. Porém, em 2007 o 

saldo do BP chega a nada menos do que US$ 87 bilhões, cifra jamais verificada 

anteriormente, sendo que esse resultado foi alcançado quase que totalmente pela 

entrada líquida de capital pela conta financeira. Sob influência da crise financeira 

que eclode em setembro de 2008, o resultado daquele ano registrou saldo positivo 

de apenas US$ 3 bilhões. Nos anos seguintes o resultado final volta a apresentar 

valores expressivos (Tabela 3.5). 

 Por fim, através do Gráfico 3.4, é possível analisar o comportamento da 

necessidade de financiamento externo (NFE) para o período o período. Este 

indicador consta nos boletins publicados pelo BCB referentes ao setor externo, como 

também é bastante citado por muitos analistas ao tratarem da solidez externa de 

nossa economia. Por definição, a NFE será igual ao resultado do saldo em 

transações correntes subtraído pelo ingresso líquido de IED, inclusive empréstimos 

intercompanhias. Este indicador pretende mostrar a capacidade do ingresso líquido 

de IED financiá-lo. Logo, se o ingresso líquido de IED for maior do que o déficit em 

TC, teremos uma NFE negativa, ou seja, o ingresso de IED é mais do que suficiente 
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para financiar o déficit em TC. Por outro lado, quando o IED é inferior ao déficit em 

TC, o resultado da NFE será positiva, o que implica na necessidade de mais 

recursos além do IED para o financiamento integral do déficit em TC. 

 

 

 

Gráfico 3.4 – Necessidade de Financiamento Externo (NFE) - acumulado 12 
meses – jan/2001 – dez/2012 (US$ milhões). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

O que chama mais atenção no desempenho da NFE é que durante quase 

todo o período analisado ela manteve-se negativa, ou seja, o ingresso de IDE líquido 

sozinho foi suficiente para financiar saldos negativos em TC. Como vimos, entre 

2003 e 2007 o saldo em TC foi positivo, o que por sí só elimina qualquer 

necessidade de se financiar um déficit. Os períodos em que o IED não foi capaz de 

financiar integralmente o déficit em TC, acusando uma NFE positiva, foi em meados 

de 2008 e 2009, repetindo no final de 2010. Em ambos os momentos, podemos ver 

que o resultado logo se inverte para uma NFE negativa, caracterizando mais como 

um problema conjuntural. Não por acaso, em ambos os períodos tivemos a piora no 

cenário externo por conta da crise financeira no final de 2008, e no segundo 

momento a deterioração da situação fiscal dos países da zona no euro. 
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 Podemos agora visualizar com a análise dos dados da NFE que ele pode 

levar a interpretações imprecisas sobre a real situação externa. Se por um momento 

pudéssemos extrair o caráter realimentador que o IED exerce sobre o déficit em TC, 

a hipótese de uma NFE negativa poderia ser comemorada sem ressalvas. Como 

isso não é possível, devemos ter cuidado com esse indicador. Os analistas de 

mercado se mostram preocupados com o tamanho do déficit em TC brasileiro nos 

anos mais recentes, mas ao mesmo tempo parecem estar conformados com o seu 

financiamento via IED, ou seja, uma NFE negativa. 

 Uma análise mais rigorosa do Gráfico 3.4 pode ainda mostrar que é possível 

chegar a um mesmo resultado para a NFE em situações completamente distintas. 

Por exemplo, entre 2003 e 2007 podemos ver através da linha da NFE que ela se 

manteve negativa durante o período em que o país obteve superávit em TC. Neste 

cenário, podemos afirmar que a situação externa da economia era, pelo resultado 

positivo em TC, até certo ponto confortável. Porém, o mesmo resultado de NFE 

negativa é observado em 2011. No entanto, diferentemente da situação anterior, 

recentemente observamos uma piora significativa no déficit em TC acompanhado do 

maior ingresso de IED líquido. Por mais que os dois momentos apresentem NFE 

negativa, o segundo período apresenta-se muito mais vulnerável do que o primeiro. 

Portanto, neste capítulo observamos o desempenho das TC e do ingresso de 

capital estrangeiro. A deterioração das TC quando a economia brasileira cresceu 

com mais intensidade revela a manifestação da vulnerabilidade externa estrutural. O 

financiamento do déficit em TC através do ingresso de capital externo tende a 

aprofundar essa vulnerabilidade estrutural no longo prazo, uma vez que a 

rentabilidade desse capital se transformará em rendas enviadas ao exterior. No 

próximo capítulo, analisaremos as implicações dos fluxos de capitais sobre os 

estoques. 
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4. EVOLUÇÃO DA VULNERABILIDADE EXTERNA 

 

 

Após a análise dos fluxos financeiros da economia que são contabilizados no 

balanço de pagamentos, agora iremos analisar o desempenho dos estoques dos 

ativos e passivos externos, contabilizados na posição internacional de investimentos.  

 

 

4.1. Desempenho da dívida externa e das reservas cambiais 

 

 

 É bastante comum que muitos analistas de mercado e atores da mídia em 

geral comemorem o fato de o Brasil  apresentar, a partir de 2007, dívida externa 

líquida negativa, ou seja, o termo significa ter reservas cambiais41 maiores do que 

sua dívida externa bruta. No entanto, mesmo com essa boa notícia, a análise da 

dívida externa merece alguns cuidados. 

 É possível observar a partir de 2003 o início de uma trajetória de queda, 

mesmo que tímida, da dívida externa líquida, ao mesmo tempo em que as reservas 

cambiais mostravam a mesma tendência em sentido inverso (Gráfico 4.1). Em 2001, 

o nível de reservas era baixo, correspondia a cerda de 10% do total acumulado no 

final de 2011, e seu forte crescimento concentrou-se a partir de 2006, tendência esta 

mantida até o final do período, sendo que em 2007 a dívida externa líquida havia se 

tornado negativa. 

  

                                            
41

 As reservas são medidas pelo conceito de liquidez. 
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Gráfico 4.1 – Desempenho da dívida externa bruta, líquida e reservas no 
período 2001-2011 (US$ milhões). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

 Assim, no próximo item iremos analisar a evolução das reservas cambiais ao 

longo do período para, nos itens subsequentes, tecer algumas considerações no 

tocante ao desempenho da dívida externa total e o resultado da dívida externa 

líquida. 

 

 

4.1.1. Evolução das reservas cambiais. 
 

 

Apesar do regime cambial funcionar sob taxas de câmbio flutuante, o BCB 

tem a capacidade de influenciar diretamente a cotação quando achar necessário. 

Para isso, o BCB pode intervir no mercado de câmbio ao vender ou comprar divisas. 

Outra maneira da autoridade monetária influenciar o mercado de câmbio é via 

política monetária ao determinar o nível da taxa de juros. 

 Podemos atribuir esse aumento intenso das reservas cambiais ao 

desempenho da conta financeira, detalhado no capítulo anterior. Tanto é que o 

período em que o país registrou superávit em TC, entre 2003 e 2007, não coincide 
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com o movimento mais forte de aumento de reservas, e sim com a entrada massiva 

registrada na conta financeira. Portanto, é correto afirmar que a intensa acumulação 

de reservas não está associada aos superávits em TC42 ou por qualquer mudança 

estrutural da economia brasileira. 

Para termos uma ideia, através do Gráfico 4.2 podemos observar as 

intervenções mensais no mercado de câmbio realizadas pelo BCB durante o período 

analisado. 

 

 

 

Gráfico 4.2 – Saldo líquido das intervenções mensais do BCB no mercado de 
câmbio entre 2001 e 2011 (US$ milhões) 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

 O aumento da intensidade das intervenções43 inicia-se no final de 2005, 

quando o valor médio das intervenções girava em torno de US$ 3 bilhões mensais. 

Já no primeiro semestre de 2007 as intervenções mensais atingem suas maiores 

                                            
42

 Corrobora com essa afirmação: “(...) o excesso de entrada de capitais externos foi direcionado 
prioritariamente para a acumulação de reservas internacionais pelo governo” (BARBOSA & 
SOUZA, 2010:82). 

43
 No conjunto de intervenções estão a compra a termo de dólares no mercado à vista, linhas de 

recompra e empréstimos em moeda estrangeira. 
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cifras, alcançando valores perto de US$ 10 bilhões, enquanto que o valor máximo foi 

registrado no mês de maio daquele ano, de US$ 14,6 bilhões. 

Como visto no capítulo anterior, o enorme ingresso de capitais estrangeiros 

obrigou o BCB a adotar esta política de intervenções na tentativa de enxugar o 

excesso de dólares no mercado de câmbio e, desta maneira, evitar a excessiva 

valorização cambial. Entretanto, como vimos, a valorização cambial no período 

mostra que as intervenções foram insuficientes para brecar essa tendência. Como 

aponta Cagnin et al, “(...) em que pesem o volume e o custo das intervenções da 

autoridade monetária, é patente seu insucesso, se e enquanto perdurar a ampla 

liquidez internacional, em impedir o prosseguimento da valorização cambial” 

(CAGNIN et al, 2008:04). 

A contrapartida das intervenções para neutralizar o aumento da quantidade 

de moeda na economia foi a emissão de títulos da dívida pública e o consequente 

aumento da dívida mobiliária federal44. 

O aumento das reservas foi importante ao país como forma de ter mais 

segurança e capacidade de horar seus compromissos externos. Também permite ao 

governo maior poder de atuar contra o movimento de desvalorização cambial em 

períodos de crise. Assim, o acúmulo das reservas resultou em menor vulnerabilidade 

externa. No entanto, foram por fatores conjunturais que permitiram essa acumulação 

e não por mudanças estruturais da economia. Supondo o fim do período de alta 

liquidez internacional, é provável que nossas reservas, da mesma forma que 

acumularam-se rapidamente, podem esvair-se na mesma velocidade. 

Dessa forma, a análise dos indicadores da Tabela 4.1 não captam essas 

questões. De fato, é observado melhora em todos os indicadores principalmente 

após 2007. A relação entre as reservas e a dívida externa total se encontrava em 

17,1% no ano 2001, quando o tamanho das reservas cambiais era reduzido perto do 

estoque da dívida. Porém, com o crescimento das reservas, esta relação chega a 

                                            
44

 A emissão de títulos públicos para acumular reservas cambiais foi um dos principais causadores do 
aumento da dívida bruta mobiliária brasileira, que passou de 46,7% do PIB em 2001 para 55,4% 
do PIB em 2010 (GENTIL & ARAÚJO, 2012:09). Diante do custo fiscal do aumento da dívida 
mobiliária, os autores colocam que “o acúmulo deste ativo, portanto, reduziu a fragilidade externa, 
evitou um choque perverso e levou a um movimento inverso aos que foram protagonizados nas 
crises de 1999 e do período 2002-2003, momentos em que houve explosão da dívida pública e a 
adoção de políticas econômicas fortemente restritivas e estagnacionistas. Portanto, calcular os 
benefícios que a estratégia de manutenção de reservas tem propiciado, a fim de confrontar com os 
custos fiscais, não é tarefa simples e objetiva, porque encerra forte conteúdo subjetivo em termos 
do que se preservou como decorrência da redução da instabilidade macroeconômica” (GENTIL & 
ARAÚJO, 2012:14). 
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118% em 2011. Como veremos mais a frente, o fato desse indicador superar a 

barreira dos 100% indica que o tamanho das reservas é superior ao total do estoque 

da dívida externa, o que implica ter dívida externa líquida negativa, posição jamais 

vivenciada em outro período da história econômica brasileira. 

 

 

Tabela 4.1 – Indicadores sobre as reservas cambiais entre 2001-2011. 

Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reservas (liquidez)/dívida total (%) 17,1 18,0 22,9 26,3 31,7 49,7 93,3 104,3 120,6 112,4 118,0 

Reservas (liquidez)/PIB (%) 6,5 7,5 8,9 8,0 6,1 7,9 13,2 11,7 14,7 13,5 14,2 

Reservas (liquidez)/serviço da dívida (Razão) 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 1,5 3,5 5,5 5,5 6,2 6,7 

Reservas (liquidez)/juros (Razão) 2,2 2,7 3,5 3,7 3,7 5,8 11,8 13,3 17,2 21,4 22,8 

Fonte: BCB (2013b) – Elaboração própria. 

 

 

Outro indicador importante é o que demonstra a relação entre o tamanho das 

reservas cambiais com o PIB. Mesmo com a aceleração do crescimento do PIB em 

meados dos anos 2000, a relação salt para 13,2% em 2007 ante 7,9% no ano 

anterior, o que sugere que o aumento das reservas foi bastante significativo naquele 

ano, mantendo-se perto deste novo patamar até o ano 2011, quando o indicador 

ficou em 14,2%. 

 A razão entre as reservas e serviço da dívida, bem como entre o pagamento 

de juros da dívida externa, evoluíram no mesmo sentido. O primeiro indicador se 

encontrava em 0,7 em 2001 e chega a 6,7 em 2011. Mais positivo ainda foi a razão 

entre as reservas e os juros, de 2,2 em 2001, chega a 22,8 em 2011. Ambos 

indicadores transmitem maior segurança aos credores internacionais quanto a 

capacidade honrar os compromissos financeiros da dívida externa. 

 Por outro lado, em complemento ao Quadro 2.1 com as maiores reservas 

cambiais do mundo apresentado no segundo capítulo, podemos ver através da 

Tabela 4.2 que os maiores países detendores de reservas cambiais não contam com 

o mesmo prestígio global quando o assunto são as reservas em ouro. Países como 

China e Japão, que ostentam as maiores reservas cambiais em 2011, 

respectivamente figuram em quinto e oitavo lugar no quesito ouro. O Brasil, dono da 
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quarta maior reserva cambial, assume a posição de 48º no ranking de ouro, com 

33,6 toneladas45.  

 

 

Tabela 4.2 – Posição das reservas cambias e ouro de países selecionados no 
final de 2011. 

Países 

Reservas cambiais1 Reservas de ouro 
% de ouro nas 

reservas3 

Total Ranking Total2 Ranking 

China 3.202.789 1 1.054,1 5 1,6% 

Japão 1.258.172 2 765,2 8 2,9% 

Rússia 453.948 3 883,0 7 8,7% 

Brasil 350.356 4 33,6 48 0,5% 

Coreia do Sul 304.255 5 54,4 40 0,9% 

Índia 271.285 6 557,7 10 9,2% 

 

Fonte: World Gold Council (2013) - Elaboração própria. 

1 Exclui ouro. 

2 Em toneladas. 

3 Ouro pelo valor do dólar no último trimestre de 2011. 

 

 

 A composição de ouro no total das reservas é baixo para os países citados na 

Tabela 4.2, o que representa concentração em moeda de outros países, 

notadamente em dólar. Com exceção da Rússia e Índia, ambos conseguem 

diversificar suas reservas apresentando um peso maior da parte em ouro na ordem 

de 8,7% e 9,2%, respectivamente, mas o que chama mais atenção é a exígua 

quantidade de ouro do Brasil e Coreia do Sul, únicos países da tabela a estarem 

longe do ranking das 10 maiores reservas em ouro. 

 Dada a finitude do metal, é evidente que não existe a possibilidade de todos 

os países obterem quantidades expressivas de ouro em suas reservas. Também 

não se costuma dar muita atenção ao ouro quando o sistema financeiro funciona em 

certa harmonia, sendo lembrado durante as crises como um ativo seguro. Mas 

                                            
45

 Os EUA detêm isolados a maior reserva de ouro, totalizando 8.133 toneladas. A Alemanha aparece 
bem distante em segundo lugar com 3.396 toneladas, Itália e França com quase 2,5 mil toneladas 
cada são, respectivamente, 3º e 4º colocados. A Suíça é dona do sexto lugar com pouco mais de 
mil toneladas e em nono aparece a Holanda, com 612 toneladas de ouro. Entre as instituições 
internacionais, cabe destacar que o FMI detém 2,8 mil toneladas de ouro e o BCE com cerca de 
500 toneladas (WORLD GOLD COUNCIL, 2013). 
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durante a crise financeira bem no coração do sistema financeiro mundial, os EUA, 

que teve seu ápice no final de 2008, questionou-se muito o dólar como moeda 

internacional. Na possibilidade praticamente nula das reservas em dólar dos países 

virarem pó, o que sobraria das reservas brasileira seria muito pouco. 

 

 

4.1.2. Desempenho da dívida externa brasileira 
 

 

O total da dívida externa bruta em 2001 encontrava-se em US$ 209,9 bilhões 

e cai para a mínima de US$ 169,4 bilhões no ano 2005, para então crescer ano a 

ano até atingir US$ 298,2 bilhões em 2011 (Tabela 4.3). 

Podemos desmembrar a dívida total entre pública e privada que 

apresentaram tendências distintas. A dívida externa do setor público parte de US$ 

85,8 bilhões em 2001 e aumenta nos anos seguintes por conta dos acordos firmados 

com o FMI. Porém, como visto, no ano de 2005 o país conseguiu amortizar toda a 

dívida com o órgão, que podemos observar através da Tabela 4.3. Nos anos 

seguintes a dívida do governo mostrou-se estável ao redor de US$ 65 bilhões. 

 

 

Tabela 4.3 – Dívida externa bruta brasileira (US$ milhões) 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dívida bruta  209 934  210 711  214 930  201 374  169 450  172 589  193 219  198 340  198 192  256 804  298 204  

Divida Externa Pública 85 827  103 012  111 944  107 645  81 936  70 914  66 057  62 565  68 885  69 573  62 270  

Divida Externa Privada 124 108  107 699  102 986  93 729  87 515  101 675  127 162  135 775  129 307  187 231  235 934  

Serviço da Dívida 50 621  50 952  52 988  51 800  66 048  56 902  51 800  37 638  43 561  46 320  52 596  

Amortizações 33 000  35 677  38 809  37 561  51 587  42 024  36 588  22 065  29 639  32 864  37 126  

Juros Brutos 17 621  15 275  14 179  14 239  14 460  14 878  15 292  15 573  13 922  13 457  15 470  

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

Por outro lado, a dívida externa em posse do setor privado parece ter seguido 

as condições de liquidez internacional. A dívida cai nos primeiros anos onde temos a 

ocorrência de crise financeira e atentado terrorista nos EUA que levaram à redução 
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da liquidez internacional, somado à desconfiança do mercado em relação às 

eleições presidenciais de 2002. A queda das linhas de crédito direcionadas ao 

Brasil, bem como o certo desinteresse por elas devido ao encarecimento 

proveniente da desvalorização do Real, resultaram na redução da dívida externa 

privada para US$ 87,5 bilhões no ano de 2005, depois de estar em US$ 124 bilhões 

em 2001. 

Porém, a partir de 2005 a dívida externa privada apresentou trajetória de alta 

até atingir US$ 235,9 bilhões em 2011, aumento de 170% em relação ao nível de 

2005. Esse movimento pode ser explicado pela melhora das condições de 

financiamento externo na segunda metade dos anos 2000. Como visto no segundo 

capítulo, o aumento da liquidez internacional, aliada a taxa de juros internacionais 

em nível baixo, trajetória de valorização do real frente ao dólar, como também a 

prática de taxas de juros altas no âmbito interno, contribuiram para dispertar o 

interesse do setor privado na tomada de financiamento externo, como também de 

linhas de crédito direcionadas ao comércio exterior (IEDI, 2010). 

 A última informação que podemos extrair da Tabela 4.3 diz respeito ao 

desempenho do serviço da dívida, que engloba as amortizações e o pagamento de 

juros. Este último, podemos observar que seu nível manteve-se praticamente em 

equilíbrio durante todo o período. Em relação as amortizações, podemos perceber 

certa aceleração nos anos precedentes à crise financeira, o que sugere que a 

conjuntura de câmbio valorizado era propícia para, tanto governo como o setor 

privado, realizar amortizações. 

 

 

4.1.3. A dívida externa líquida (DEL). 
 

 

 Após iniciar a análise pela dívida externa bruta, podemos agora discorrer 

sobre um conceito importante quando o assunto é a vulnerabilidade externa. Como 

dito no primeiro capítulo, a DEL é o saldo entre a dívida externa bruta descontado 

das reservas cambiais e, de acordo com Cysne (2008), a DEL constitui uma 

ferramenta de análise das contas externas que não pode ser ignorada. 

Neste trabalho, a DEL assume papel relevante diante de nossa proposta, 

principalmente porque tentamos ir além das análises feitas pelo mercado. Conforme 
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exposto, as reservas cambiais se tornaram maiores do que a dívida bruta em 2007, 

ocasião amplamente comemorada tanto pelo governo como pela mídia. Porém, é 

necessário tecermos algumas considerações sobre esses dados que costumam ser 

ignoradas. 

De fato, não podemos deixar de reconhecer que apresentar DEL negativa é 

uma conquista importante e que, sem dúvida, sinaliza maior solidez externa. No 

entanto, no cálculo da DEL efetuada pelo BCB não está incluído como dívida 

externa as operações de crédito realizadas entre as filiais instaladas no país 

concedidas por suas matrizes no exterior. Essas transações são definidas e 

contabilizadas como empréstimos intercompanhias46. 

 Diante disso, os dados da Tabela 4.4 mostram tanto a DEL com e sem os 

empréstimos intercompanhias. Primeiramente, podemos ver que os empréstimos 

intercompanhias eram baixos em 2001, em torno de US$ 16,1 bilhões, mas 

aumentam fortemente a partir de 2007 até alcançar US$ 105,9 bilhões em 2011. Do 

mesmo modo que a dívida externa privada cresceu, os empréstimos 

intercompanhias aumentaram como alternativa ao difícil mercado de crédito 

brasileiro de se conseguir financiamento para seus investimentos. Entretanto, se 

somarmos os empréstimos intercompanhas no total da DEL, voltamos a uma DEL 

positiva, ou seja, o total da divida externa, incluindo os empréstimos 

intercompanhias, são maiores do que o total das reservas cambiais. 

 

 

Tabela 4.4 – Dívida externa líquida (DEL) e empréstimos intercompanhias (US$ 
milhões) 

Discriminação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprest. intercompanhias 16 133  16 978  20 484  18 808  18 537  26 783  47 276  64 570  79 372  95 137  105 913  

DEL 162 704  164 999  150 993  135 702  101 082  74 821  -11 948  -27 683  -61 771  -50 628  -72 868  

DEL + Emp. Intercompanhias 178 837  181 977  171 477  154 510  119 619  101 605  35 329  36 887  17 600  44 509  33 044  

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

                                            
46

 A partir de setembro de 2001, de acordo com a nova metodologia de cálculo da dívida externa 
sugerida pelo BPM5, o BCB passou a contabilizar os empréstimos intercompanhias como 
investimento direto estrangeiro. Por outro lado, o estoque de empréstimos intercompanhias 
continua contabilizado no balanço do passivo externo normalmente. 
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Mas a questão central é que por trás da DEL negativa, ou se considerarmos 

os empréstimos intercompanhias, nem negativa é, houve um forte aumento do 

endividamento externo por parte das empresas, como observado no capítulo 

anterior. Esse aumento do endividamento mostra o quanto nosso sistema financeiro 

é incapaz de atender a demanda por crédito47, o que implica as empresas buscarem 

externamente. Esse movimento cresceu na segunda metade dos anos 2000 e tende 

a intensificar-se dentro do contexto de ampla liquidez com juros baixos 

internacionais. Dessa forma, todo esse processo de endividamento externo e as 

deficiências do mercado de crédito doméstico, que impõe às empresas maior risco 

cambial a choques externos, foi posto em segundo plano pelo acúmulo de reservas 

cambiais. 

 Por fim, cabe analisar o desempenho do grupo de indicadores de 

endividamento externo. Podemos visualizar os principais indicadores que são 

usados comumente nas análises econômicas, bem como nos relatórios publicados 

pelo BCB. No geral, todos apresentaram desempenho positivo durante o período. 

Os indicadores da Tabela 4.5 que medem a relação com as exportações 

apresentaram melhora ao longo do tempo. Por trás deste resultado está o 

crescimento das exportações no período que influenciou os número. A melhora dos 

indicadores mostra que as exportações cresceram mais do que a dívida externa ou 

pagamento de juros, o que mostra uma maior capacidade de geração de divisas e, 

consequentemente, maior capacidade de honrar os compromissos externos. 

 

Tabela 4.5 – Indicadores selecionados de endividamento externo no período 
2001-2011. 

Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviço da dívida/exportações (%) 84,9 82,7 72,5 53,7 55,8 41,3 32,4 19,0 28,5 22,9 20,5 

Serviço da dívida/PIB (%) 8,9 9,9 9,6 7,8 7,5 5,2 3,8 2,3 2,7 2,2 2,1 

Juros/exportações (%) 28,0 23,6 19,4 14,8 12,2 10,8 9,5 7,9 9,1 6,7 6,0 

Dívida total/PIB (%) 37,9 41,8 38,8 30,3 19,2 15,9 14,1 12,0 12,2 12,0 12,0 

Dívida total líquida/PIB (%) 29,4 32,7 27,3 20,4 11,5 6,9 -0,9 -1,7 -3,8 -2,4 -2,9 

Dívida total/exportações (Razão) 3,6 3,5 2,9 2,1 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3 1,2 

Dívida total líquida/exportações (Razão) 2,8 2,7 2,1 1,4 0,9 0,5 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 

Fonte: BCB (2013b) – Elaboração própria. 

                                            
47

 Em Torres Filho (2012), o autor apresenta a evolução do crédito no Brasil para os anos recentes. 
Por mais que tenha apresentado avanço, o financiamento de longo prazo ainda é um gargalo a ser 
solucionado. Sobre as barreiras do setor, ver Pinheiro (2007). 
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 Os indicadores em relação ao PIB também apresentaram evolução positiva, 

principalmente após 2005, quando o crescimento da economia foi mais acelerado o 

que, por sua vez, contribuiu para a queda dos indicadores. 

 

 

4.2. Evolução da posição internacional de investimentos, do PEL e 
indicadores de vulnerabilidade. 

 

 

Analisamos no capítulo anterior a evolução das contas externas durante o 

período. Observamos uma intensa entrada de capital estrangeiro principalmente na 

segunda metade dos anos 2000 ao mesmo tempo em que o saldo em TC era 

deficitário. Nesta seção, faremos a ligação entre os fluxos de capitais que 

ingressaram ou saíram do país e que influenciaram na formação do ativo e passivo 

externo. O desempenho de fluxos de capitais analisados no capítulo anterior 

mostram correlação com o desempenho dos estoques, que serão aqui analisados. 

A questão que ganha destaque é que esse ativo e passivo externo terão que 

ser remunerados, que por sua vez implicam em rendas recebidas ou enviadas ao 

exterior. 

 

 

4.2.1. Evolução do ativo externo brasileiro. 
 

 

Agora vamos analisar a evolução da composição do ativo externo brasileiro 

entre 2001 e 2011 (Tabela 4.6). Aqui estão contabilizados todos os ativos de 

residentes que se encontram fora das fronteiras brasileiras. Parte do ativo externo é 

representado pelos investimentos realizados no exterior por empresas cuja matriz 

está instalada no Brasil, chamados de investimento brasileiro direto (IBD). Outra 

categoria são os investimentos financeiros de residentes no mercado financeiro de 

outras praças, direcionados ao mercado de títulos ou bolsa de valores, assim 



73 
 

chamados de investimento brasileiro em carteira (IBC), bem como derivativos e 

outros investimentos. Por fim, ainda dentro do ativo externo são contabilizadas as 

reservas cambiais do país. 

Num primeiro olhar sobre a Tabela 4.6, o que chama mais atenção é o 

crescimento  do ativo externo brasileiro, que no ano de 2001 totalizava pouco mais 

que US$ 107 bilhões e aumenta para US$ 722,7 bilhões no ano de 2011, o que 

representa crescimento de 575% no período. Como veremos mais adiante, os 

efeitos da crise de 2008 sobre o ativo e passivo externo foram distintos. É 

interessante notar que o ativo externo parece não ter sofrido qualquer influência 

negativa durante a crise, muito pelo contrário, apresentou crescimento entre 2007 e 

2008. 

 

Tabela 4.6 – Estoque do ativo externo brasileiro em 2001-2011 (US$ milhões). 

Ano IBD IBC    Derivativos 
   Outros 

investimentos 
   Ativos de 

reservas 
Ativo Externo Total 

2001 49.689 6.402 42 15.087 35.866 107.086 

2002 54.423 5.845 105 14.705 37.823 112.901 

2003 54.892 6.950 81 23.004 49.296 134.223 

2004 69.196 9.353 109 16.943 52.935 148.536 

2005 79.259 10.834 119 24.171 53.799 168.182 

2006 113.925 14.429 113 24.567 85.839 238.874 

2007 139.886 19.515 142 39.912 180.334 379.789 

2008 155.668 14.910 609 43.232 193.783 408.203 

2009 164.523 16.519 426 59.098 238.520 479.085 

2010 188.637 38.203 797 101.340 288.575 617.552 

2011  202.586 28.485 668 139.025 352.012 722.776 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

 O expressivo aumento do ativo externo deve ser analisado com cuidado. De 

início, o desempenho do IBD foi bastante positivo. Em 2001, o estoque do IBD era 

de quase US$ 50 bilhões e, após um aumento de 308%, chega a US$ 202,5 bilhões 

em 2011. É possível perceber que o estoque de IBD esteve relativamente estável 

até 2004, sendo que a partir do ano seguinte houve certa aceleração de seu 

crescimento, que podemos atribuir como resultado da política de internacionalização 

de empresas nacionais adotada pelo governo, conforme já exposto anteriormente. 

 Em relação ao IBC no exterior, também houve aumento significativo no 

período mas o total não chega a ser significativo (Tabela 4.6). Vale registrar que o 
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IBC em 2001 totalizava US$ 6,4 bilhões e fecha 2011 em US$ 28,4 bilhões, com alta 

de 344% entre 2001-2011, sendo que o estoque máximo de US$ 38,2 bilhões foi 

registrado em 2010. A respeito dos derivativos, os mesmos apresentaram 

crescimento, mas o total é pouco relevante, de US$ 668 milhões em 2011. 

 No tocante a outros investimentos, os mesmos apresentaram aumento 

substancial no período (Tabela 4.6). Em 2001 o estoque desses investimentos era 

de US$ 15 bilhões e aumentaram para US$ 139 bilhões em 2011. É possível 

observar durante o período que houve crescimento gradual desse estoque, mas 

houve um salto entre 2009 e 2010 de US$ 59 bilhões para US$ 101 bilhões, 

respectivamente. Como vimos na análise da conta financeira, as saídas de 

empréstimos e créditos às exportações foram os determinantes desse aumento 

expressivo. Pelo Gráfico 4.3 podemos ver que a participação do estoque de outros 

investimentos no ativo externo total aumentou de 14% em 2001 para 19% em 2011. 

Como vimos, as reservas cambiais registraram crescimento bastante forte no 

período e que, agora sob a ótica dos estoques, contribuiu substancialmente para o 

crescimento do total do ativo externo brasileiro. Nesse sentido, a participação dos 

ativos de reservas passa de 34% em 2001 para quase metade do total do ativo 

externo em 2011 (Gráfico 4.3). 

 

 

Gráfico 4.3 – Composição do ativo externo brasileiro 2001-2011 (%). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 
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 Por mais que o desempenho dos fluxos de IBD tenham sido positivos no 

período, não foi suficiente para sustentar a participação de seu estoque no total do 

ativo externo, que mostrou-se em declínio ao longo do período. Em 2001, o estoque 

de IBD era dono da maior fatia do ativo externo total, com 46%. No entanto, sua 

participação cede para 28% em 2011, perdendo espaço para os ativos de reserva e 

outros investimentos. 

Podemos traçar algumas considerações do parágrafo anterior. Como visto, o 

aumento do ativo externo total durante o período foi de grande importância para a 

redução da vulnerabilidade externa, principalmente pela capacidade desse ativo 

render juros ou dividendos que serão importantes para no futuro equilibrar as contas 

externas do país. Muito embora esse crescimento deva ser comemorado, por outro 

lado, vimos que a maior parte desse aumento foi ocasionado pelas reservas 

cambiais. 

A seguir analisaremos o estoque do passivo externo e veremos que os 

resultados mostram que ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a 

redução da vulnerabilidade externa estrutural. 

 

 

4.2.2. Evolução do passivo externo brasileiro. 
 

 

 Agora, analisaremos a outra metade da PII referente ao estoque do passivo 

externo brasileiro, ou seja, todos os ativos no Brasil em posse de não-residentes. 

Primeiramente, vale destacar o desempenho do passivo externo total que passa de 

US$ 370,6 bilhões no ano de 2001 para alcançar a marca de US$ 1.461 bilhões em 

2011, aumento total de 294% no período (Tabela 4.7). 

Podemos destacar o forte aumento verificado entre 2006 e 2007, quando o 

passivo externo se encontrava perto de US$ 600 bilhões e salta para US$ 915 

bilhões, respectivamente. Essa alta pode ser atribuída ao intenso influxo de capital 

estrangeiro, tanto via investimentos direto como portfólio, ter resultado no 

aumentado do estoque do passivo externo. Além disso, a escalada de valorização 
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do real desde 2004 mantido até o estouro da crise de 2008 contribuiu para que o 

valor do passivo em dólar aumentasse ainda mais. 

Vale ressaltar o curioso desempenho do passivo externo total durante a crise 

dos subprimes. Pelas proporções de contágio global que a crise tomou após a 

falência do Lehman Brothers em setembro de 2008, era de se esperar que houvesse 

deterioração do passivo externo. No entando, o que ocorreu foi exatamente o 

inverso, o passivo externo encolhe de US$ 915,3 bilhões em 2007 para US$ 687,4 

bilhões no final de 2008, o que representa queda de 25% (Tabela 4.7). Essa redução 

é resultado de dois fatores: primeiro, a paralisia dos ingressos de capitais externos 

em decorrência da crise deixou de alimentar o crescimento do passivo externo e, em 

segundo, mas principalmente devido aos efeitos da crise terem ocasionado uma 

agressiva desvalorização do real, acabou por reduzir o passivo externo em dólar dos 

ativos de não-residentes em real. Além da influência cambial, somou-se a esta 

configuração a própria perda de valor dos títulos financeiros como também da queda 

do preço das ações negociadas em bolsa (BIANCARELI, 2011:97). 

A mudança na composição do passivo externo contribuiu para esse efeito 

cambial. Como vimos, a relativa estabilidade da dívida externa fez com que a sua 

participação no total do passivo externo perdesse espaço para os passivos dos 

fluxos de capitais. Assim, ganhou espaço os passivos denominados em real, ou 

seja, são capitais estrangeiros que ingressam no país e adquirem algum ativo em 

real. Logo, quando ocorre uma desvalorização cambial, perdem o valor em dólar 

(BIANCARELI, 2011). 

 Vale lembrar que esse efeito de redução do passivo externo apenas ocorre 

em momentos de desvalorização cambial, não passando de um mero efeito contábil 

de curto prazo sem nenhum efeito direto sobre política econômica, muito menos 

pode-se argumentar que houve redução da vulnerabilidade externa. Sem dar muito 

tempo para comemoração, o real voltou a se valorizar ao longo de 2009 anulando 

qualquer benefício trazido pela mudança da composição do passivo. Passado os 

efeitos “positivos” da crise, o tamanho do passivo externo volta a crescer, inclusive 

ultrapassando o valor anterior à crise, ao atingir US$ 1.074 bilhões em 2009. 

 A trajetória de alta do passivo externo continuou no biênio 2010-2011 

chegando perto de US$ 1,5 trilhão, representando crescimento de quase 40% em 

relação a 2009. Com exceção do estoque de IEC, o resultado agregado no biênio 

deveu-se pelo crescimento de todos os outros componentes do passivo externo, 
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conforme a Tabela 4.7, como reflexo dos saldos recordes na conta financeira nos 

anos pós-crise, aliado ao movimento de valorização do real aumentar o valor dos 

estoques. 

 

 

Tabela 4.7 – Estoque do passivo externo brasileiro 2001-2011 (US$ milhões). 

Ano IED IEC    Derivativos 
   Outros 

investimentos 
Passivo 

Externo Total 

2001 121.949 94.785 45 153.830 370.609 

2002 100.863 135.147 250 105.543 341.802 

2003 132.818 165.777 125 105.265 403.985 

2004 161.259 184.590 320 97.126 443.295 

2005 181.344 232.167 219 67.798 481.528 

2006 220.621 304.242 445 78.107 603.414 

2007 309.668 508.377 1.771 95.545 915.361 

2008 287.697 287.499 2.450 109.842 687.487 

2009 400.808 561.778 3.413 108.748 1.074.746 

2010 674.764 667.145 3.781 154.067 1.499.757 

2011  669.670 600.118 4.678 186.675 1.461.141 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

O estoque de IEC parece sofrer mais os efeitos tanto dos ciclos financeiros 

como os efeitos de variações no câmbio e de preços48. Em 2001, esse estoque era 

de US$ 94,7 bilhões e aumentou para US$ 600 bilhões em 2011, o que representa 

uma variação de 533% no período. O estoque total de IED teve desempenho 

semelhante, passando de US$ 121,9 bilhões em 2001 para US$ 669,6 bilhões em 

2011, variação de 449%. 

O estoque de outros investimentos, que em 2001 representava a maior parte 

do total do passivo externo com 42%, cai de US$ 153,8 bilhões naquele ano para o 

mínimo registrado em 2006, de US$ 67,8 bilhões, porém volta a crescer até os US$ 

186,6 bilhões de 2011. Pelo gráfico, vemos que a participação de outros 

investimentos, cai ano a ano até atingir 13% em 2011, principalmente por perder 

terreno frente ao aumento mais expressivo dos demais itens do passivo externo. 

Porém, mesmo com a perda de sua participação, a tendência de crescimento do 

                                            
48

 Entre 2007 e 2008, os impactos da crise foram sentidos mais pelo estoque de IEC ao cair 43%, 
enquanto que o IED diminui apenas 7%. Já os derivativos e outros investimentos aumentaram 
mesmo com a crise. 
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estoque observada desde 2006 revela o grau de exposição crescente das empresas 

aos risco de reversões das condições da economia (Gráfico 4.4). 

Diante do intenso ingresso contabilizado na conta financeira, tanto o estoque 

de IED como IEC aumentaram significativamente de tamanho e, consequentemente, 

sua participação dentro do passivo total cresceu no mesmo sentido. A parte do 

passivo representada pelo estoque de IED era de 33% em 2001 e passa para 46% 

em 2011. Do mesmo modo, o IEC compunha 26% do passivo externo em 2001 e 

alcança, uma década depois, 41%. 

 

 

 

Gráfico 4.4 – Composição do passivo externo brasileiro 2001-2011 (%). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

Nota: Os derivativos estão incluídos em outros investimentos. 

 

 

É importante notar que entre 2002 e 2009 o estoque de IEC foi responsável 

pela maior parte do passivo externo, sendo que o ponto máximo ocorre no ano de 

2007 ao atingir 56% do total do passivo externo49. Essa característica da 

composição do passivo acaba por denunciar uma posição frágil diante da maior 

volatilidade dos investimentos em carteira, principalmente em períodos de incerteza 

                                            
49

 Com exceção do ano 2008, que devido aos efeitos da crise tanto o estoque de IED como de IEC 
terminaram o ano praticamente iguais, com 42% do total do passivo externo cada. 
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(BIANCARELI, 2011: 97). O Gráfico 4.4 revela que o caráter mais volátil dos fluxos 

de IEC influencia no tamanho de seu estoque, uma vez que em momentos de 

tranquilidade, ou incerteza, o estoque tende a inchar, ou a encolher, com mais vigor 

do que o estoque de IED. 

Como já demonstrado, o estoque da dívida externa está incluído no total do 

passivo externo e, como sabemos, seu desempenho é capaz de alterá-lo caso 

aumente ou sofra redução em seu estoque. Porém, da maneira como a PII é 

divulgada, o BCB não desmembra o estoque da dívida externa do total do passivo 

externo50. Diante disso, para evitar qualquer tipo de imprecisão na tentativa de 

desmembrá-la, achamos prudente não incluir o estoque da dívida externa na Tabela 

4.7. 

Por outro lado, para tentar compensar este problema, pela Tabela 4.8 

podemos obter uma aproximação de quanto a dívida externa bruta representa sobre 

o total do passivo externo brasileiro. Conforme a tabela, entre 2001-2003, a dívida 

externa representava mais da metade do passivo externo. Em 2004 ela 

representava 45% do total e sua participação se reduz nos anos subsequentes até 

20% em 2011. Essa redução na segunda metade dos anos 2000 deveu-se pelo 

aumento dos outros componentes do passivo externo do que necessariamente pela 

queda do tamanho da dívida externa que, inclusive, manteve-se praticamente 

estável. 

Tabela 4.8 – Proporção da dívida externa bruta em relação ao passivo externo 
total (2001-2011). 

Ano Dívida externa/ 
Passivo externo 

2001 56,65% 

2002 61,65% 

2003 53,20% 

2004 45,43% 

2005 35,19% 

2006 28,60% 

2007 21,11% 

2008 28,85% 

2009 18,44% 

2010 17,12% 

2011 20,41% 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

                                            
50

 Como visto, o estoque da dívida externa está contabilizado em outras rubricas sendo uma parte em 
investimentos em carteira como também dentro do IED como intercompanhia. 
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4.2.3. Evolução do passivo externo líquido (PEL). 
 

 

Após observar a composição do ativo e do passivo externo, chegamos agora 

a mais um conceito de grande importância para a análise da vulnerabilidade externa. 

Como visto no primeiro capítulo, podemos obter o PEL subtraindo o ativo externo 

total do passivo externo total. No caso brasileiro, sabemos que o resultado será 

negativo devido ao nosso ativo externo ser menor do que o passivo externo, o que 

implica em um PEL negativo. 

Pelo Gráfico 4.5, podemos visualizar o comportamento trimestral do PEL 

brasileiro entre dezembro de 2001 até dezembro de 2011. Primeiramente, é possível 

perceber que o PEL manteve-se ligeiramente estável entre 2001 até o final de 2006. 

No entanto, o gráfico mostra a partir do ano de 2007 que o ritmo de crescimento do 

PEL, que até então era baixo, acelera-se fortemente até antes da crise financeira. 

De março de 2007  até o último dado trimestral antes do estopim da crise nos EUA, 

em julho de 2008, o PEL passou de US$ 374 bilhões para US$ 620 bilhões, 

respectivamente. No curto espaço de tempo de 15 meses, o aumento foi de 65%. 

Através desse resultado podemos ver como a entrada de capitais estrangeiros via 

conta financeira foi intensa. Ainda, esse resultado foi influenciado pela valorização 

do câmbio. 
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Gráfico 4.5 – Passivo Externo Líquido (PEL) trimestral do Brasil, entre 
dezembro de 2001 a dezembro de 2011 (US$ milhões). 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

A trajetória de aumento do PEL iniciada em 2007 seguiria em seu curso até 

meados de 2011 se não fosse interrompida pela crise financeira que teve com a 

quebra do Lehman Brothers a transformação de uma crise até então restrita ao 

mercado dos EUA para uma crise global de dimensões sistêmicas. Dessa forma,  a 

desvalorização cambial ocorrida em razão dos efeitos da crise, combinada com a 

perda de valor dos títulos e ações, contribuiu para que o PEL encolhesse para níveis 

próximos do início da década, terminando o ano de 2008 em US$ 279,2 bilhões51 

(BIANCARELI, 2011; NOIJE, 2012).  

Como era de se esperar, a queda no PEL derivada da desvalorização do real 

logo se inverte com o retorno do processo de valorização cambial no decorrer do 

ano de 2009, o que faz com que o PEL termine aquele ano em US$ 595,6 bilhões, 

muito próximo ao nível antes da crise. 

O PEL continua a recuperar seu valor através da valorização cambial, em 

menor grau, durante o ano de 2010, ao crescer quase 50% para US$ 889,7 bilhões. 

Além de o câmbio ter contribuído para esse aumento, a conta financeira também 

voltou a registrar grande entrada de capital estrangeiro. No ano seguinte, em 2011, o 

valor final do PEL reduziu-se ligeiramente para US$ 763,6. Essa perda mais uma 

                                            
51

 Para efeito de comparação, o PEL em dezembro de 2001 era de US$ 263,5 bilhões. 
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vez foi motivada pela influência da desvalorização cambial registrada no final de 

2011 por conta da deterioração da crise da dívida dos países europeus. 

 Dessa forma, o resultado do PEL deixa evidente o desequilíbrio entre ativos e 

passivos externos. Na próxima seção, veremos que o desequilíbrio se aprofunda 

ainda mais em relação à rentabilidade gerada por eles. 

 

 

4.2.4. Estimativa da rentabilidade do ativo e passivo externo 
 

  

 Com os dados apresentados até aqui, podemos chegar a uma aproximação 

da rentabilidade dos ativos e passivos externos. Partindo de uma divisão simples 

entre o fluxo de renda anual, contabilizado no balanço de rendas, pelo estoque 

correspondente contido na PII, chegamos ao resultado da Tabela 4.9. 

 No geral, a rentabilidade estimada pelo lado dos ativos é bastante baixa, com 

exceção dos outros investimentos que alcançam valores bem próximos às taxas do 

passivo externo, entre 5% e 7% ao ano, de 2001 a 2007. Porém, após a crise a 

rentabilidade decresce até ficar abaixo de 1% ao ano no biênio 2010-2011.  A 

rentabilidade do IBD se mantem baixa durante o período todo, oscilando entre 0,5% 

e 1,7% ao ano. No caso do IBC, dada a dificuldade em estimar sua rentabilidade, 

optamos por apresentar os dados referentes apenas ao estoque de investimentos no 

mercado de ações, que apresentaram rentabilidade baixíssima52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52

 Optamos por não fazer a estimativa para os investimentos em carteira por conta dos dados oficiais 
não separarem as rendas recebidas da parte referente ao rendimento das reservas internacionais. 



83 
 

Tabela 4.9 – Estimativa da rentabilidade anual dos estoques do ativo e passivo 
externo (%). 

Ano IED IEC Outros Invs. Est.1 IBD IBC2 Outros Invs. 
Bras.1 

2001 4,10% 7,30% 4,39% 0,74% 0,02% 7,79% 

2002 5,90% 7,23% 5,27% 1,78% 0,02% 4,41% 

2003 4,51% 6,07% 5,39% 1,61% 0,12% 3,73% 

2004 4,28% 6,04% 5,64% 1,61% 0,17% 5,85% 

2005 6,09% 5,41% 8,02% 0,92% 0,36% 5,56% 

2006 6,30% 4,63% 7,28% 0,94% 0,50% 7,77% 

2007 6,36% 2,76% 7,22% 1,57% 0,18% 4,59% 

2008 10,00% 5,82% 6,57% 1,28% 0,30% 2,48% 

2009 5,25% 2,68% 5,69% 0,78% 0,50% 1,76% 

2010 3,94% 2,23% 3,39% 0,57% 0,00% 0,82% 

2011 4,74% 3,20% 3,68% 1,03% 0,00% 0,68% 

 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

1 Incluem derivativos. 

2 Apenas estoque em investimentos em ações. 

 

 

 Em relação ao passivo externo, podemos observar que a estimativa de sua 

rentabilidade é bem superior a dos ativos externos. A rentabilidade do estoque de 

IED cresceu de 4,1% em 2001 para 6,36% em 2007. No ano da crise, sua 

rentabilidade chega a seu valor máximo de 10% em 200853. Nos anos seguintes 

voltam para valores mais perdo da normalidade, entre 4% e 5% ao ano (Tabela 4.9). 

 A rentabilidade dos estoques de IEC e outros investimentos mantiveram 

desempenho similar, oscilando entre 5% e 8% ao ano, e apresentaram queda da 

rentabilidade de 2009 em diante, para perto de 3%. 

 Mesmo com os problemas de se chegar a uma aproximação da rentabilidade 

mais fiel à realidade, a Tabela 4.9 contribui para que seja possível observar que a 

rentabilidade do ativo externo brasileiro é muito inferior ao alcançado pelo capital 

estrangeiro. Isso implica que a tendência no longo prazo é que o desequilíbrio do 

PEL continue a aumentar caso seja mantida a situação de financiar os déficits em 

TC com capital estrangeiro no longo prazo 

                                            
53

 Esse expressivo resultado em 2008 está nitidamente ligado ao aumento das remessas de lucros 
das multinacionais instaladas no Brasil remetidas às suas matrizes no exterior com o objetivo de 
atenuar as dificuldades financeiras impostas pela crise, dado o período de alto crescimento no 
qual passava a economia brasileira. 
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4.2.5. Evolução dos indicadores sobre o passivo externo 
 

 

O conjunto dos indicadores da Tabela 4.10 mostra o desempenho dos 

componentes do passivo externo em relação ao PIB e exportações. Esses 

indicadores apresentaram certa oscilação de um ano a outro por conta das 

variações da quantidade exportada, do desempenho do PIB, do movimento do 

câmbio e dos preços dos ativos. A razão entre o PEL e as exportações é “o 

indicador fundamental54 na análise da situação de solvência externa de um país 

(...)”, onde a receita proveniente das exportações é “(...) a fonte de geração 

autônoma de divisas, necessárias para amortizar esse passivo” (PRATES, et al. 

2011: 85). 

Esta relação apontou para uma tendência de melhora no decorrer do período, 

mas após a crise de 2008 o indicador volta a apresentar deterioração. O 

desempenho favorável das exportações, notadamente a partir de 2004, ajudou a 

melhorar o indicador entre 2001 e 2006. Com a perda do dinamismo exportador 

brasileiro, como também o intenso influxo de capitais estrangeiros com o 

consequênte crescimento do passivo externo, podemos observar a deterioração do 

indicador a partir de 2007, com  exceção do ano da crise, em 2008, onde a razão 

apresenta o menor nível do período mas, conforme exposto, foi resultado do efeito 

contábil do passivo externo devido aos efeitos da crise do que qualquer melhora 

estrutural da economia (PRATES, et al. 2011: 86). Em 2011, a melhora no indicador 

deveu-se ao desempenho favorável das exportações e da ligeira redução do PEL 

decorrente da desvalorização cambial no final daquele ano. 

 

 

                                            
54

 Este indicador entra no grupo conhecido na literatura como indicadores de solvência externa, no 
qual traduzem a capacidade de geração de divisas por meio do desempenho das exportações e 
são importantes estimativas da vulnerabilidade externa no médio e longo prazo (PRATES, 
2003:50). Além do PEL, incluem-se neste grupo a relação entre a dívida externa total (pública e 
privada). Optamos por dividir a tabela, sendo aqui colocado apenas o indicador ente 
PEL/Exportações, sendo os demais relacionados à divida externa foram analisados anteriormente 
na seção sobre o desempenho da dívida externa e reservas cambiais. 
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Tabela 4.10 – Indicadores de vulnerabilidade sobre o passivo externo brasileiro 
em 2001-2011. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PEL / Exportações (Razão) 4,53 3,79 3,69 3,06 2,65 2,65 3,33 1,41 3,89 4,37 2,88 

PEL / PIB (%) 47,59% 45,38% 48,73% 44,41% 35,51% 33,48% 39,19% 16,92% 36,64% 41,15% 29,83% 

Estoque IEC / PIB (%) 17,12% 26,80% 29,95% 27,81% 26,31% 27,94% 37,20% 17,41% 34,56% 31,12% 24,25% 

Estoque IED / PIB (%) 22,02% 20,00% 23,99% 24,29% 20,55% 20,26% 22,66% 17,43% 24,66% 31,47% 27,06% 

Fonte: BCB (2013a) – Elaboração própria. 

 

 

 Em relação ao PIB, entre os anos 2001-2004 o PEL chega a representar 

quase sua metade. O período de aceleração do crescimento econômico, que dura 

de 2004 até 2008, o indicador apresentou ligeira melhora quando o aumento do PIB 

foi suficiente para reduzi-lo, diferente do ano de 2007 quando obtivemos um forte 

aumento do passivo externo naquele ano. O menor valor é alcançado em 2008, de 

16,9%, mas esse número acabou sendo distorcido pelos efeitos da crise, sendo que 

no ano seguinte volta a crescer para 36,6% e 41,1% em 2010. No último ano do 

período analisado, o indicador recua para 29,8% como resultado da redução do PEL 

e a uma taxa de crescimento razoável registrada naquele ano. 

 A respeito do estoque de IEC em relação ao PIB, o indicador mostra trajetória 

um pouco oscilante de aumento desta relação, quando em 2001 o estoque de IEC 

representava 17,1% do PIB e chega a 37,2% em 2007. Entre 2009 e 2011, por outro 

lado, é possível ver melhora do indicador, quando passa de 34,5% para 24,2%, 

respectivamente. Já em relação ao estoque de IED, podemos ver que manteve-se 

praticamente estável em proporção ao PIB, ao redor de 22%. Porém, como reflexo 

do crescimento dos fluxos de IED e do arrefecimento do crescimento econômico, o 

indicador deteriora-se após 2009, quando se encontrava em 24,6%, chega a seu 

valor máximo de 31,4% no ano seguinte, e fecha em 27% no ano de 201155. 

 

  

                                            
55

 Em caráter comparativo, vale registrar que o resultado alcançado pelo Brasil no indicador do 
estoque de IED/PIB representa a taxa mais elevada entre os BRICs (LACERDA, 2010: 114). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a evolução da vulnerabilidade 

externa da economia brasileira no intervalo de 2001 até 2011, especificamente sob a 

ótica da esfera monetário-financeira. 

A hipótese é que a vulnerabilidade externa tende a intensificar-se no longo 

prazo quando os déficits em transações correntes são financiados com capital 

estrangeiro, podendo vir a transformar-se numa barreira ao desenvolvimento 

econômico. 

 Ao longo do período, observamos que houve melhora dos indicadores 

principalmente na segunda metade dos anos 2000. O grande influxo de capitais 

estrangeiros contabilizado na conta financeira permitiu que o país acumulasse uma 

quantidade significativa de reservas cambiais. Devido a isso, tanto os indicadores de 

endividamento externo como os relacionados às reservas cambiais apresentaram 

melhora significativa. Vale destacar que a DEL chegou a um valor negativo a partir 

de 2007, o que representa que as reservas são maiores do que a dívida externa 

total. 

Vale lembrar que esse resultado deveu-se principalmente por uma conjuntura 

externa de ampla liquidez, onde grande parte desse capital migrou para o país. 

Vimos que por trás desses número positivos houve o crescimento do endividamento 

externo por parte das empresas ao aproveitarem as oportunidades que a liquidez 

alta e taxas de juros baixas como forma de fugir do crédito caro internamente. No 

entanto, essas empresas estão mais expostas aos riscos de reversões das 

condições econômicas. 

Como reflexo das intensas entradas de capital nas modalidades de IED e IEC, 

observamos o crescimento do passivo externo do país. Em contrapartida, esse 

passivo se transformará em déficit no balanço de rendas através das remessas de 

juros e lucros desse capital. 

 Em relação ao desempenho das transações correntes, a reversão do período 

de superávits evidencia os problemas estruturais da economia brasileira. Pelo lado 

da balança comercial, a aceleração do crescimento econômico fez minguar o 

superávit. O mesmo movimento foi observado com o crescimento dos déficits nos 

balanços de rendas e serviços. Assim, as exportações, por mais que tenham 
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crescido ao longo dos anos, não foram suficientes para compensar as saídas em 

rendas e em serviços. 

 Diante dessa configuração, a economia brasileira é classificada como 

especulativa nos termos de Minsky. Ou seja, os déficits em transações correntes são 

refinanciados com o ingresso de capital estrangeiro que, por sua vez, vai resultar no 

aumento do déficit no futuro. A economia pode ser levada à posição Ponzi caso 

ocorra uma reversão das condições da economia. Por outro lado, aumentar suas 

receitas via exportações levariam a uma posição Hedge. 

 Assim, a economia brasileira se depara com seus problemas estruturais mas 

a política econômica parece não ter tanta capacidade de reverter esse quadro. A 

atuação durante a crise de 2008 pode até sugerir que houve aumento da autonomia 

da política econômica, porém as medidas anticíclicas adotadas parecem ter ocorrido 

na situação especial de crise. Ao longo dos outros anos a política parece estar 

amarrada. 

Poderíamos indicar três caminhos para a efetiva redução da vulnerabilidade 

externa. Porém, seria necessário uma maior capacidade de atuação por parte do 

governo. O primeiro seria pela internacionalização das empresas brasileiras. Apesar 

de observarmos esforços nesse sentido, os resultados mostraram-se longe de se 

configurar uma alternativa viável. O aumento do IBD não conseguiu acompanhar o 

do IED. O tamanho do passivo externo líquido cresceu fortemente na segunda 

metade dos anos 2000 pela forte entrada de capital estrangeiro. Pela estimativa de 

rentabilidade do ativo e passivo, vimos que há uma enorme diferença de 

rentabilidade de ambas. Assim, os resultados deixam claro que seria necessário um 

esforço enorme para que as rendas recebias de IBD fossem relevantes para 

compensar as remessas de lucros de IED. 

 Outro caminho seria através de políticas que incentivassem as exportações 

de bens de maior valor agregado e, dessa maneira, aumentar a geração de divisas 

por meio das exportações. Essa seria a situação ideal em termos de redução da 

vulnerabilidade externa. No entando, há uma série de fatores que dificultam a 

atuação do governo nesse sentido que vão desde taxa de câmbio até no âmbito 

micro como infraestrutura. A própria impotência por parte do governo em evitar a 

valorização cambial evidencia essa falta de autonomia. 
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 Para evitar a excessiva entrada de capital estrangeiro poderia ser adotado 

controles de capitais com o objetivo de selecionar o capital produtivo e barrar o 

especulativo. 

 Portanto, só através da atuação do estado é que será possível reduzir de fato 

a vulnerabilidade externa da economia e conseguir um desenvolvimento mais 

sustentável no longo prazo. 
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