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1 - Introdução 
 
Nas últimas duas décadas a economia brasileira passou por grandes 

transformações. Em nível externo, essas mudanças foram impulsionadas, em 

grande parte, por influências conjunturais como as crises russas, mexicana, 

asiática e as conseqüências econômicas do pós 11 de setembro, além de uma 

necessidade premente de integrar o País à economia mundial. Este trabalho traz 

informações relativas ao comércio internacional brasileiro a partir da década de 

60. No entanto, nos deteremos em uma análise das chamadas “Contas Nacionais” 

a partir de meados da década de 80 até os dias atuais (segundo semestre de 

2007).  

 

Os vinte anos de evolução do Balanço de Pagamentos no Brasil, analisados neste 

estudo, marcam uma fase da história econômica brasileira bastante plural onde os 

mais variados instrumentos de política econômica foram utilizados. Neste período 

tivemos a implantação de vários planos econômicos, cujo objetivo era a 

estabilização de preços na economia: Plano Cruzado I e II (1986), Plano Bresser 

(1987), Plano Verão (1989), Plano Collor I e II  (1990 e 1991) e, finalmente, o 

Plano Real (1994 - ). 

 

O Balanço de Pagamentos de um país apresenta, na forma de um plano de 

contas, as relações de troca (transações econômicas) com o resto do mundo 

durante um determinado período. No Brasil, o Balanço de Pagamentos é 

elaborado pelo Banco Central – BACEN, tendo por base a metodologia definida no 

Manual do Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e as 

transações efetuadas entre residentes e não-residentes no país. Essas transações 

são quantificadas na forma de registros contábeis que destacam os direitos 

(créditos) e as obrigações (débitos) entre nações (Lopes e Vasconcelos, 2000).  

 

Como lançamento de crédito podemos identificar as exportações de bens e 

serviços, o recebimento de doações e os empréstimos pagos por estrangeiros. 
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Como lançamento de débito, podemos destacar as importações, compra de ativos 

de estrangeiros, pagamentos de fretes, pagamento de empréstimos, entre outros. 

 

Esse trabalho tem por objetivo revisar o conceito de Balanço de Pagamentos 

utilizado no Brasil, destacando as principais características das relações 

comerciais do País com o exterior. Para tanto, é feita uma análise de publicações 

em revistas especializadas, juntamente de uma revisão conceitual de contas 

externas em livros textos utilizados nas cadeiras de Comércio Exterior, Economia 

Internacional e História do Pensamento Econômico. Embora sejam apresentados 

dados de 1960-2006, neste artigo é feita uma análise do comportamento do 

Balanço de Pagamentos brasileiro a partir da década de 80 até o exercício 

financeiro de 2006. Ao final do texto estão destacados quadros (em anexo) com a 

situação do comércio internacional do Brasil e das principais nações do mundo.        

 

2 – Balanço de Pagamentos  e Contas Nacionais 
 

De forma sintética, podemos representar o Balanço de Pagamentos por meio da 

seguinte estrutura: 

 

1.Transações Correntes 

               (+) 

2.Conta de Movimento de Capitais 

               (+) 

3.Erros e Omissões 

            (=) 

4.Balanço de Pagamentos (1+2+3) 

         (+ ou -) 

5.Conta de Haveres 

 

Dentro do grupo de contas de Transações Correntes (1) encontramos três 

subgrupos: a Balança Comercial (saldo entre exportações e importações de 
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mercadorias), a Balança de Serviços e das Rendas Recebidas e Enviadas ao 

Exterior, além  das Transferências Unilaterais Correntes (donativos).  

 

A conta de Movimento de Capitais (2), conforme o próprio nome indica representa 

a movimentação de recursos financeiros entre nações na forma de investimentos 

de estrangeiros no país ou de brasileiros em outras nações; os investimentos na 

bolsa de valores e na instalação de empresas; os pagamentos e recebimentos 

relativos à dívida, além  dos financiamentos externos.  

 

A rubrica Erros e Omissões (3) existe para que problemas de contabilização sejam  

solucionados ao longo da elaboração do cálculo do saldo do Balanço de 

Pagamentos. Trata-se de conta residual, utilizada de acordo com metodologia 

aceita internacionalmente. 

 

O resultado do Balanço de Pagamentos (4), conforme destacado, representa a 

soma dos saldos dos três grupos de contas citados anteriormente (Transações 

Correntes + Movimento de Capitais + Erros e omissões) e corresponde a um 

indicador importante da saúde financeira de um país e de sua independência 

econômica em relação ao resto do mundo.  

 

Na medida em que uma nação apresenta déficit no Balanço de Pagamentos, esse 

resultado deverá ser coberto com as reservas que o país tiver em estoque, ou 

mesmo por meio novos empréstimos. Nesse caso, sendo o Balanço de 

Pagamentos negativo, a Conta de Haveres deverá identificar a forma como será 

coberto esse déficit, que, poderá ocorrer por meio de diminuição das reservas, 

contratação de novos empréstimos (FMI) ou mesmo com o atraso nos 

pagamentos de terceiros. Ressalte-se que o déficit no Balanço de Pagamentos 

rePresenta uma Conta de Haveres positiva. Por outro lado, havendo superávit no 

Balanço de Pagamentos, a Conta de Haveres será negativa, indicando que não há 
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dependência externa e que as reservas do país estão aumentando. Ou seja, a 

Conta Haveres deverá ser igual ao saldo do Balanço de Pagamentos com sinal 

contrário. O quadro a seguir apresenta um exemplo de como foi feita a 

contabilização (de forma sintética) das contas nacionais no Brasil entre 2004 e 

2006.  

 
Quadro 1 

 

Balanço de Pagamentos 

US$ milhões

Discriminação 2004 2005 2006 
        

11.679 13.985 13.6211. TRANSAÇÕES CORRENTES 
33.641 44.703Balança comercial (FOB) 46.458

Exportação de bens 96.475 118.308 137.507
Importação de bens -62.835 -73.606 -91.350

Serviços e Rendas -25.198 -34.276 -37.143
Transferências unilaterais correntes  3.236 3.558 4.306

Receita 3.542 4.051 4.847
Despesa -306 -493 -541

2. CONTA CAPITAL E FINANCEIRA -7.523 -9.464 15.982
Conta capital 372 663 869

Transferências unilaterais de capital 370 663 869
Bens não financeiros não produzidos  2 0 0

Conta financeira -7.895 -10.127 15.113
Investimento Direto (líquido) 8.339 12.550 -9.420
Investimento em Carteira (líquido) -4.750 4.885 9.573
Outros Investimentos (líquido) -10.806 -27.521 14.577

3. ERROS E OMISSÕES -1.912 -201 965
4. RESULTADO DO BALANÇO (1+2+3) 2.244 4.319 30.569
5. HAVERES DA AUTORIDADE MONETÁRIA (aumento nas reservas) -2.244 -4.319 -30.569
        
Fonte: IBGE    
 

As contas nacionais estão no centro das discussões macroeconômicas da 

atualidade. Até pouco tempo atrás, quando predominava uma visão keynesiana na 

economia, o quadro teórico era dominado pelo debate entre a síntese neoclássica 

e a teoria monetarista. As discussões centravam-se, de um lado, nos efeitos do 

déficit público sobre a inflação e o balanço de pagamentos (os chamados déficits 

gêmeos) e, de outro, no impacto do gasto público na demanda agregada e nos 
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investimentos privados, em decorrência do chamado efeito crowding out. 

 

De acordo com Lopreato (2006) essas questões ganharam nova roupagem com 

as mudanças na análise teórica e a conjuntura internacional observada nos anos 

1970. Isso porque a “aceleração inflacionária e a expansão do déficit público 

impulsionaram a crítica aos modelos de inspiração keynesiana e abriram campo 

ao domínio das expectativas racionais e, em particular, da Escola Novo Clássica.” 

No plano internacional, a liberalização financeira exigiu uma nova estratégia de 

política fiscal. As aplicações financeiras ao redor do mundo e as constantes 

reavaliações de portfólios redefiniram os espaços de valorização do capital e 

acentuaram o seu caráter especulativo. Os capitais ganharam maior autonomia, 

sendo que a crescente volatilidade e a sensibilidade ao risco tornaram-se mais 

relevantes na economia mundial. 

 

Nesse caso, o controle do déficit público passou a ser visto como elemento 

fundamental no sentido de indicar ao resto do mundo as condições favoráveis  

relativas ao fluxo de capitais: qual será a nação mais segura para a aplicação de 

recursos e grandes investimentos privados? Resposta: aquela que conseguir 

controlar o déficit e o endividamento público. Portanto, o foco no equilíbrio das 

contas externas deu lugar a utilização de uma política fiscal mais voltada para o 

equilíbrio interno.  

 

Conforme visto, o fluxo (ou movimento) de capitais tem influência direta no saldo 

do Balanço de Pagamentos, o que reforça a tese de que a política fiscal 

contracionista (interna) na nova visão da economia, deve estar associada a uma  

política de ajuste e equilíbrio nas contas externas. Dessa forma busca-se o 

equilíbrio nas contas governamentais para que novos investimentos entrem no 

país.  

 

O processo de globalização impôs uma pressão adicional para a Reforma do 

Estado. Decorrente de uma grande diminuição dos custos dos transportes e 
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comunicações internacionais, a globalização levou a um aumento do comércio 

mundial, dos financiamentos internacionais e dos investimentos diretos das 

empresas multinacionais, trazendo como conseqüência um incremento na 

competição internacional e uma reorganização da produção a nível mundial 

patrocinada pelas empresas multinacionais (Bresser-Pereira, 1997). 

 

A globalização trouxe ainda uma dupla pressão sobre o Estado, por um lado 

exigindo a garantia de proteção dos cidadãos e por outro o seu fortalecimento 

institucional, visando enfrentar o desafio de se tornar mais eficiente na realização 

de suas tarefas no sentido de aliviar o custo estatal sobre as empresas nacionais 

que concorrem internacionalmente.  

 

De fato, a busca pela eficiência na máquina pública pode trazer efeitos diretos 

sobre as contas nacionais. Isso pode ser demonstrado em uma “equação 

identidade”, onde, para uma economia aberta,  podemos destacar que: 

 

  (1) Y =  C+I+G+ (X-M). 

 

Definindo a equação identidade 

 

Y = Renda ou produto nacional (PIB) 

C = Consumo privado 

 I  = Investimento privado 

G = Gastos do governo 

X = Exportações de bens e serviços  

 I = Importações de bens e serviços 

 

A relação entre os diversos agentes econômicos mostra que a renda (Y) será 

gasta no consumo (C), pagamento de impostos (T), sendo que uma parte não 

despendida poderá ser direcionada para a poupança (S). Ou seja: 
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(2) Y = C+S+T  

 

Igualando as duas equações anteriores, temos que: 

 

(1) = (2)    sendo que    
 
C+I+G+X-M  = C+S+T     

 

Podemos então reagrupar essa igualdade da forma a seguir. Deve-se observar 

que a conta (C), por estar dos dois lados da equação, irá desaparecer.   

 

(X-M) = (T-G) + (S-I) 
   

A expressão (X-M) representa a Balança Comercial de um país. (T-G) identifica os 

impostos como fonte de financiamento do Governo, enquanto que (S-I) mostra a 

poupança que financia o investimento privado.  

 

Por fim, podemos observar que, se (X-M) >0, o que representa um superávit na 

Balança Comercial, deverá ocorrer superávit no setor governamental (T-G) ou no 

setor privado (S-I), ou em ambos.  

 

Da mesma forma, um déficit comercial (M>X), levará a um excesso de gastos 

internos, seja em nível privado ou no setor púbico (ou em ambos). A lógica desta 

relação está no fato de que, com o déficit comercial, não haverá recursos 

disponíveis para o financiamento do gasto público ou do investimento privado.  

 
3 - Evolução do Balanço de Pagamentos no Brasil 
 
Os números relativos aos saldos do Balanço de Pagamentos observados no país 

entre 1960 e 2006, serão analisados por meio de gráficos. A metodologia utilizada 

consiste em trazer os valores a preços médios de 2006, considerando a taxa anual 

média da inflação norte-americana para o período. 
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No Gráfico 1  encontramos a variação do Balanço de Pagamentos brasileiro desde 

a década de 60 até os dias atuais, em dólares americanos de 2006. Conforme 

visto, essa conta provém do somatório das contas Transações Correntes + 

Movimento de Capitais + Erros e Omissões. 

 
Gráfico 1 
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Fonte: IBGE – valores a preços de 2006 

Os resultados do Balanço de Pagamentos resultam dos saldos parciais dos 

grupos de contas que o compõem . Desta forma, apresentaremos a seguir as 

análises desses grupos de contas de forma individualizada. 
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Gráfico 2 

Balanço de Transações Correntes no Brasil
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O Gráfico 2 destaca o primeiro grupo de contas do Balanço de Pagamentos: as 

Transações Correntes. Fazem parte desta conta, a Balança Comercial (em 

destaque), a conta de Rendas e Serviços e as Transferências Unilaterais. É 

possível verificar que existe uma relação forte entre o desempenho do saldo entre 

exportações e importações no período e o resultado das Transações Correntes. 

Na verdade, a Balança Comercial precisa ser positiva para compensar o déficit em 

relação ao saldo da conta Rendas e Serviços, na medida em que o Brasil envia 

renda e paga por serviços ao exterior em proporção maior do que recebe.  

 
 
3.1- Balança Comercial 
 

A Balança Comercial representa o fluxo de mercadorias entre um País e o 

exterior. Nela são computadas as entradas de mercadorias (as importações) 
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inclusive as recebidas em doações, e as saídas de mercadorias (as exportações) 

inclusive as enviadas na forma de doações ao estrangeiro. 

 

O Gráfico 2 indica cinco fases bastante distintas da política comercial externa 

brasileira: 

 
Períodos BC Tendência da curva 

(I)  1960 – 1974 Superávit Estável/Decrescente 
(II) 1974 – 1982 Déficit Decrescente 
(III)1982 – 1992 Superávit Crescente 
(IV)1992 – 1998 Superávit Decrescente 
(V) a partir de 1998 Superávit Crescente 

 

 

O início dos anos 80, o Brasil enfrentou o maior período de recessão de sua 

história recente. A essa situação estavam intimamente associadas as contas 

externas do País: as dívidas contratadas pelo Brasil nas décadas de 60 e 70 foram 

feitas a taxas flutuantes, as quais tiveram grande aumento no mercado 

internacional. Nesse período, o desequilíbrio  no Balanço de Pagamentos se 

deveu basicamente à rubrica “Juros da Dívida Externa”. LANZANA (1998, p. 489-

490) a esse respeito lembra que o processo de ajustamento das contas externas 

buscou obter superávits comerciais com estímulo às exportações 

(maxidesvalorização do cruzeiro e redução do salário real – elementos indutores 

para o mercado externo), juntamente da redução nas importações. Com essa 

política, a Balança Comercial brasileira saiu de um déficit de US$ 2,8  bilhões em 

1980 para superávit de US$13,1 bilhões em 1984.  

 

VELLOSO apresenta uma explicação para a situação da Balança Comercial para 

o período:  

 

“Entre 1964 e 1980, realizou-se, com êxito, a experiência de passar 

a exportar manufaturados, principalmente das indústrias 

tradicionais (têxteis e calçados) e um pouco da indústria 
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automobilística (através de um programa especial, o Befiex), além 

de produtos primários não-tradicionais: soja e minério de ferro em 

grande escala. 

 

Com a ênfase do II PND em insumos básicos (siderurgia, 

petroquímica, celulose/papel, metais não-ferrosos) e bens de 

capital, passamos a exportadores líquidos (exportações superiores 

a importações) nessas duas categorias, a partir de meados dos 

anos 80. (VELLOSO, 1998, p.53)”.  

 

A política comercial brasileira começa a ganhar novos contornos a partir de 1989 

com o governo de Fernando Collor de Mello. Ainda que o Governo Collor seja 

lembrado pelo impeachement que o encerrou, a abertura comercial preconizada 

naquele período criou alicerces para o futuro crescimento de nossas exportações 

e para a inserção do país na economia mundial. Esse período da história brasileira 

deixou como legado uma dramática tentativa heterodoxa de controle de inflação; 

mas também abriu caminho para a expansão do comércio internacional em nosso 

país. 

 

É também produto do governo Collor o Programa de Fomento para a 

Competitividade Industrial, criado para desenvolver os setores de tecnologia de 

ponta, promover a reestruturação dos setores industriais que poderiam alcançar 

padrões de competitividade e qualidade internacional, direcionando recursos para 

capacitação tecnológica de setores prioritários (BRITO, 2004,p. 28). 

 

No comércio exterior, desde o final do governo Sarney, avançando pelos governos 

Collor e Itamar, procurou-se implementar uma política comercial mais liberal para 

expor a economia brasileira à competição internacional e forçá-la a melhorar sua 

produtividade.  
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A política de comércio exterior dos anos 90 se caracterizou por uma maior 

abertura ao mercado externo (notadamente através da redução tarifária), 

aumentos tanto nas importações quanto nas exportações, aumento das 

exportações de manufaturados (devido, em parte, à exposição a concorrentes 

externos, uma vez que esta exposição ensejou melhorias na qualidade dos 

produtos brasileiros), além de uma maior instrumentalização do comércio 

internacional por meio da criação de sistemas informatizados de controle 

aduaneiro, além de plataformas de pesquisa via internet.  

 

Com a implantação do Real, a política cambial passou a ser um dos instrumentos 

de controle de inflação. O impacto da política cambial sobre a inflação se fazia 

sentir de três modos distintos e complementares: (i)o aumento da concorrência 

com produtos importados, (ii) a importação de máquinas e bens de capital e  (iii) a 

redução do preço de matérias-primas importadas. Esse triplo efeito da valorização 

do Real frente ao dólar foi um dos motivos do sucesso do Plano de Estabilização. 

Entretanto essas políticas cambial e comercial levaram à queda da Balança 

Comercial em 1994 e a déficits nos 5 anos posteriores.  

 

Além do déficit na Balança Comercial observado no período, as altas taxas de 

juros proporcionaram aumento do déficit na Balança de Serviços, o que trouxe 

como conseqüência uma queda acentuada no Saldo das Transações Correntes . 

 

No que se refere a relação entre o Balanço de Pagamentos e as taxas de juros 

praticadas na economia, Obstfeld e Rogoff (2000) sinalizam para  uma evidência 

empírica acerca da relação positiva entre taxas de juros e déficit em conta 

corrente. De acordo com esses autores, o aumento de 1% no déficit em conta 

corrente (como proporção do PIB) está associado a um aumento na taxa de juros 

real de 20 a 30 pontos. Os autores argumentam ainda que este efeito pode ser 

explicado pela introdução de custos no comércio internacional (transporte, tarifas, 

barreiras comerciais e outros custos). Cumpre ressaltar que a evidência empírica 
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da relação positiva entre taxa de juros real e déficit em conta corrente parece estar 

de acordo com a experiência brasileira.  

 

O ano de 1999 marca um ponto de inflexão (conforme visto no gráfico 2), com a 

redução das reservas cambiais (que não poderiam ser mais mantidas com os 

recursos das privatizações dos anos 90) e o aumento do desemprego, o que levou 

o Governo a adotar um sistema de bandas cambiais, que originou o sistema de 

taxas flutuantes utilizado até os dias atuais. 

 

Com esse novo sistema cambial, ocorreu uma desvalorização do Real e um 

aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado exterior. Este 

aumento de competitividade foi resultado não só da taxa de câmbio , mas também 

de ajustes estruturais nos setores produtivos da economia (tanto agrícola quanto 

industrial e de serviços). O resultado foi um acentuado aumento na Balança 

Comercial, a estabilização da Balança de Serviços e conseqüentemente um 

aumento substancial nas Transações Correntes a partir de meados de 2000.  

 

3.2. Situação Atual da Balança Comercial 
 

O crescimento das exportações brasileiras nos últimos anos, de acordo com o 

Ministério da Fazenda, é o resultado de aumentos nas demandas de alguns 

países da OCDE em decorrência da expansão de suas economias (Estados 

Unidos e Alemanha, principalmente). Já o aumento nas importações decorre do 

crescimento da produção industrial, que pode ser atribuído (em parte) à política de 

redução de juros, adotada desde dezembro de 1999 pelo Banco Central do Brasil. 

 

A maior liquidez e o menor custo do dinheiro contribuíram para a expansão do 

crédito em condições mais favoráveis para o consumo e para o financiamento do 

investimento, promovendo o aquecimento da economia brasileira.  
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A indústria nacional vem crescendo, impulsionada pelo dinamismo das 

exportações. A necessidade de insumos industriais e de bens de capital 

importados para suportar esse crescimento, por outro lado, tem contribuído para o 

aumento das importações. 

 

Deve-se também atentar para o fato de que os maiores custos do petróleo e a 

dependência de insumos industriais e de bens de capital importados podem 

contribuir para um o déficit na Balança Comercial em médio prazo. O superávit da 

Balança Comercial é financiado em parte pelo investimento direto estrangeiro, que 

é desejável para aumentar a competitividade do país hospedeiro em um mercado 

mundial globalizado, e pressupõe o uso, por parte da empresa transnacional 

investidora, de processos de maior valor adicionado e mais intensivo em 

tecnologia. No entanto, existe o risco desse investimento promover a 

desnacionalização e a conseqüente fuga do controle direto da indústria pelo país 

hospedeiro, uma vez que o papel na cadeia produtiva global que a matriz atribui à 

filial poderá  determinar o tipo de tecnologia transferida.  

 

A pauta de exportações brasileiras mostra que minério de ferro e derivados, soja, 

açúcar e automóveis de passageiros representam os principais itens de 

exportação, enquanto que petróleo bruto, componentes eletrônicos, peças para 

veículos e medicamentos representam os principais itens de importação. Em 

2006, as exportações totalizaram US$ 137,4 bilhões contra R$ 91,3 bilhões de 

importações (FOB). 
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3.3 – Balança de Serviços e Rendas e Transferências Unilaterais 

 

A Balança de serviços e rendas é outro grupo de contas de Transações Correntes. 

Nela são lançadas as entradas e saídas de recursos para pagamentos de serviços 

(desde turismo, comunicação até construção civil e engenharia) e de rendas sobre 

fatores de produção (lucros e juros, por exemplo) 

 

O setor de serviços tem ganhado maior importância nas economias mais  

desenvolvidas. Isto significa que cada vez mais o comércio mundial de serviços 

vai tomando uma proporção cada vez maior do comércio mundial total.  

 

Segundo dados da OMC, as exportações de mercadorias aumentaram a uma taxa 

média anual de 5% e a de serviços em 6%, entre 1990 e 2001. A participação dos 

serviços nos fluxos totais exportados foi de 19,4% em 2001. (Apud PEREIRA, 

2002, p.72) 

 

O Brasil, no entanto, participa com menos de 1% do fluxo de exportação mundial 

de serviços. Os saldos têm-se apresentado positivos nas rubricas Comunicações; 

Construção; e Serviços comerciais variados, profissionais e técnicos.  

 

No Brasil, como a renda enviada ao exterior é maior do que a renda recebida, o 

saldo dessa conta é geralmente negativo. Logo, tem-se no país uma Renda 

Líquida Enviada ao Exterior (RLEE). De fato, esta é uma característica das 

economias emergentes, o que implica em um produto interno bruto (PIB) maior 

que o produto nacional bruto (PNB) – dado que PNB = PIB + (RLEE ou RLRE). 
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Gráfico 3 

S a ld o  d e  R e n d a s  e  S e r v iç o s  e  d e  T r a n s fe r ê n c ia s  e n t r e  o  B r a s i l  e  o  R e s to  d o  M u n d o

- 4 0 .0 0 0

- 3 5 .0 0 0

- 3 0 .0 0 0

- 2 5 .0 0 0

- 2 0 .0 0 0

- 1 5 .0 0 0

- 1 0 .0 0 0

- 5 .0 0 0

0

5 .0 0 0

1 0 .0 0 0

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

U
S$

 m
ilh

õe
s

R e n d a s  e  S e r v iç o s
T r a n s f .  C o r r e n te s  U n ila te r a is

 
Fonte: IBGE – valores a preços de 2006 

 

 

O gráfico 3 mostra que o saldo entre os serviços de transporte, viagens 

internacionais, pagamento de seguros, royalties, alugueis, serviços de consultorias 

entre outros, pagos e recebidos em relação ao resto do mundo é negativo em 

nosso país. Em 2006, o déficit chegou a US$ 37 bilhões, com tendência de 

aumento para os próximos anos.  

 

Ressalte-se que a conta Transferências Unilaterais apresentou superávit por todo 

o período analisado. Em 2006 o saldo chegou a US$ 4,3 bilhões. Dados 

divulgados pelo BID em 2006 dão conta de que a remessa de rendas feitas por 

imigrantes brasileiros que vivem no exterior (cerca de US$ 7,4 bilhões) é a mais 

elevada taxa de remessas da América do Sul em termos nominais, sendo 

superada entre as nações latino-americanas pelo México, cujas remessas 

chegaram a US$ 24,3 bilhões no período. 

 

No entanto, de acordo com o BID, o papel desempenhado pelas remessas no PIB 

brasileiro, de 0,3%, é mínimo se comparado com o de outros países sul-
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americanos. O índice de remessas boliviano, por exemplo, que é bem inferior ao 

brasileiro, de US$ 972 milhões, representa um total de 8,7% do PIB do país. Já o 

índice do Equador, que totalizou US$ 3,1 bilhões em remessas em 2006, atende 

por 7,8% do PIB.  

 

3.4 – Movimento de Capitais 
 

Gráfico 4 

 

nte: IBGE – valores a preços de 2006 

 conta Movimento de Capitais agrupa os investimentos diretos ou em carteira, 

entre países.   
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A

empréstimos e financiamentos, amortizações, além de aplicações no mercado 

financeiro. Essa conta revela, em boa medida, a confiança que o resto mundo  

deposita no país, indicando ainda ciclos econômicos atrelados ao fluxo financeiro 
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Lima e Hartman (2001), citando trabalho de Steiner (1994) observam que na 

América Latina países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México passaram 

apitais, de 

rma que o superávit na conta capital foi maior do que o necessário para financiar 

atina devido às expectativas de 

ltas taxas de retorno. Nesse sentido, de acordo com, Lima e Hartmann (2001) 

impulso aos 

vestimentos pela apreciação da taxa de câmbio, na medida em que os bens 

do ao longo deste estudo, o Balanço de Pagamentos reflete a 

ada ano não apenas a relação do país com o resto do mundo. Reflete também, 

por um período de abundante oferta de divisas. A região recebeu entradas 

significativas de capitais externos sendo que na maioria dos casos, houve 

superávits expressivos na conta capitais, que financiaram tanto déficits em 

transações correntes quanto a acumulação de reservas internacionais.  

 

No caso do Brasil, a partir de 1992 ocorrem entradas substanciais de c

fo

o déficit em transações correntes. Conseqüentemente, houve um proposital 

acúmulo de reservas internacionais “cuja destinação prática só pode ser o de 

regular o fluxo de divisas no mercado cambial”.  

 

Os capitais têm sido atraídos para a América L

a

“observa-se que a entrada de capitais externos tende a valorizar a taxa de câmbio 

real e, portanto, causar um déficit externo. Apesar disso, pode-se inferir que é a 

entrada de capitais que dá sustentabilidade à política de valorização cambial”. 

Assim, na visão desses autores,  a entrada de capitais poderá provocar um déficit 

fazendo com que a dívida externa  ganhe uma dimensão explosiva.  

 

Em nosso entendimento, as entradas de capitais poderão dar 

in

importados tendem a ficar mais baratos. Resta considerar que os investimentos 

estrangeiros diretos totalizaram em 2006 cerca de US$ 19 bilhões, contra US$ 15 

bilhões em 2005.  

 
4 - Conclusões 
 

Conforme verifica

c
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sob certos aspectos, a situação econômica interna. As constantes mudanças na 

moeda, a “gangorra inflacionária”, a mudança de regime político e mais 

recentemente a estabilidade fiscal acabam, naturalmente, refletindo direta ou 

indiretamente nas Contas Externas.  

 

Dados mais recentes relativos ao comércio internacional no Brasil indicam que o 

uperávit no Balanço de Pagamentos vem sendo patrocinado, sobre tudo pelo 

ommodities agrícolas e 

metálicas;       

  vendas para a China e para a Argentina;  

mericano frente ao euro e o yene. 

Ess rezar a 

hipótese de que a evolução recente das exportações esteja vinculada a causas 

 Prates (2003), o principal condicionante do desempenho do 

alanço de Pagamentos do País após a adoção do regime de câmbio flutuante, 

 

s

aumento nas exportações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos de 

Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica – SOBEET, a partir de 

1980 as exportações brasileiras passaram a mostrar taxas mais altas de 

crescimento, devido, principalmente, as seguintes razões:  

 

 a evolução positiva dos preços internacionais das c

 a diversificação dos mercados;  

a expansão das

 a desvalorização do dólar norte-a

 

as explicações têm, contudo, caráter conjuntural e não se pode desp

estruturais como o ajuste das contas públicas e a redução no endividamento em 

relação ao PIB. 

 

De acordo com

B

em 1999, continua sendo o comportamento dos fluxos líquidos de capitais. Nesse 

sentido,  “a evolução das principais modalidades de fluxos financeiros para o país 

no período 1999-2002, com destaque para as emissões líquidas de títulos no 

exterior, reflete, em grande medida, a dinâmica de feast or famine que 

caracterizou a oferta de recursos para os países periféricos neste período”. 
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Cumpre ainda destacar que as características estruturais das pautas de 

exportação e importação brasileiras contribuem negativamente para a 

ustentabilidade do saldo comercial num contexto de reversão desses fatores 

pelo crescimento das exportações brasileiras no período recente. 

sses produtos apresentam uma taxa de crescimento abaixo da média do 

 e de comércio exterior ativas, voltadas para uma melhora do 

erfil tecnológico da pauta das exportações brasileiras, somada a uma 

 

arcante da trajetória de crescimento dos países em desenvolvimento e, em 

 
 

s

conjunturais. Estudos recentes têm chamado a atenção para o baixo conteúdo 

tecnológico das exportações brasileiras, concentradas em commodities primarias 

e produtos intensivos em trabalho e recursos naturais. Em contrapartida, as 

importações são concentradas em produtos de média e alta intensidade 

tecnológica.  

 

São exatamente os produtos de menor intensidade tecnológica os maiores 

responsáveis 

E

comércio mundial. 

 

Assim, a sustentabilidade no médio e no  longo prazo depende da adoção de 

políticas industriais

p

substituição de importações nos setores de média e alta intensidade tecnológica. 

 

Nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos de Raul Prebich (1986) para quem a 

persistência de desequilíbrios na Balança Comercial representa uma característica

m

especial, dos países da América Latina. Esses desequilíbrios (na tradição 

estruturalista) “explicam-se pela lenta e desigual difusão do progresso técnico em 

escala internacional, da qual emergem assimetrias tecnológicas entre países que 

se traduzem em diferenças de competitividade internacional”. 
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Anexo I 

País 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005*

Estados Unidos 8.304,5 8.747,0 9.268,4 9.817,0 10.128,0 10.469,6 10.971,3 11.734,3 12.452,6
Japão 4.312,9 3.949,0 4.471,2 4.750,2 4.167,5 3.980,2 4.299,7 4.671,2 4.672,3
Alemanha 2.163,2 2.187,5 2.146,4 1.905,8 1.892,6 2.025,8 2.446,4 2.754,7 2.799,8
Reino Unido 1.327,5 1.425,4 1.465,2 1.445,7 1.435,3 1.574,0 1.807,5 2.133,0 2.196,8
França 1.427,2 1.475,7 1.456,8 1.332,7 1.341,6 1.464,2 1.794,3 2.046,3 2.113,4
China 898,2 946,3 991,4 1.080,7 1.175,7 1.270,7 1.418,3 1.653,7 1.909,7
Itália 1.168,0 1.198,2 1.182,0 1.077,9 1.091,3 1.190,5 1.471,1 1.680,1 1.718,9
Espanha 580,3 607,4 622,1 582,4 608,9 688,5 882,7 1.041,3 1.124,5
Canadá 637,7 617,4 661,3 725,2 715,6 735,6 870,5 993,4 1.106,2
Coréia do Sul 527,3 348,5 445,6 512,0 482,0 547,9 608,3 680,4 799,7
BRASIL 807,8 787,9 536,6 602,2 509,8 459,4 506,8 604,0 796,3
Rússia 404,9 271,0 195,9 259,7 306,6 345,1 431,4 581,8 772,1
México 399,3 416,3 481,3 580,5 623,7 642,6 636,5 675,3 758,1
India 406,9 409,4 436,8 458,4 471,3 495,1 575,7 665,1 746,1
Austrália 404,5 362,2 389,5 377,4 357,6 400,4 511,3 618,0 683,8
Países Baixos 377,4 394,0 399,1 371,7 401,0 439,4 538,7 607,5 622,8
Bélgica 245,3 250,8 251,6 228,8 227,7 246,6 304,9 352,3 365,0
Suiça 262,4 269,6 265,2 246,3 250,6 277,5 322,0 358,0 364,8
Suécia 247,5 248,1 251,5 240,3 220,0 242,4 302,3 346,9 354,0
Turquia 186,1 197,6 181,5 198,2 143,1 183,0 240,6 302,6 353,2
Taiwan 290,2 266,2 286,5 307,9 279,6 281,6 285,8 305,2 330,7
Arábia Saudita 165,0 146,0 161,2 188,7 183,3 188,8 214,9 250,9 314,2
Aústria 209,0 214,1 213,4 194,4 193,1 208,4 256,7 294,7 306,8
Polônia 153,7 168,7 164,5 166,5 185,8 191,5 209,8 242,2 285,7
Indonésia 237,0 104,9 153,8 165,5 164,4 200,0 238,6 257,8 270,2
Dinamarca 169,2 172,7 173,4 158,7 159,1 171,6 211,4 241,7 252,5
África do Sul 148,8 134,2 133,1 133,0 118,6 110,8 165,4 213,1 234,1
Grécia 121,5 122,2 125,8 114,0 117,6 133,8 173,6 205,5 219,6
Irlanda 81,4 88,3 96,7 96,4 104,9 123,3 157,3 184,7 200,1
Argentina 292,9 298,9 283,5 284,2 268,7 101,5 127,3 152,0 177,3
Hong Kong 173,7 165,2 160,6 165,4 162,8 159,9 156,7 164,1 173,3
Tailândia 150,9 111,9 122,6 122,7 115,5 126,8 143,0 163,5 167,9
Venezuela 85,8 91,3 98,0 117,2 122,9 92,9 84,3 108,2 131,0
Colômbia 106,7 98,4 86,2 83,8 83,8 81,6 80,0 97,4 112,3
Chile 82,8 79,3 72,9 75,2 68,6 67,3 73,4 94,1 100,7
Peru 59,0 57,0 51,6 53,5 53,6 56,5 60,8 68,6 77,2
Equador 23,6 23,3 16,7 15,9 21,0 24,3 27,2 30,3 32,1
Uruguai 21,7 22,4 20,9 20,1 18,6 12,1 11,2 13,3 16,4
Bolívia 7,9 8,5 8,3 8,4 8,2 7,9 8,1 8,8 9,3
Paraguai 8,8 7,8 7,3 7,1 6,4 5,1 5,6 6,7 7,0

Fonte: Banco Mundial e FMI ( World Economic Autlook)

2000

 
 
 
 
 
 
 

(*) Preliminar
Nota: A classificação dos países tem como base o ano de 2005 e corresponde até ao pais (Tailãndia).

Produto Interno Bruto, por Países  Preços Correntes (US$ Bilhões) -
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Anexo II 
 

Nº de Ordem País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

01 Alemanha 512,9 543,8 543,5 551,8 571,7 615,8 751,6 912,3
02 Estados Unidos 689,2 682,1 695,8 781,9 729,1 693,1 724,8 818,8
03 China 182,8 183,7 194,9 249,2 266,1 325,6 438,2 593,3
04 Japão 421,0 387,9 417,6 479,2 403,5 416,7 471,8 565,8
05 França 302,1 320,6 325,5 327,6 323,4 331,7 392,0 448,7
06 Países Baixos 207,8 214,0 218,6 233,1 230,9 244,1 296,0 358,2
07 Itália 240,4 245,8 235,6 240,5 244,5 254,4 299,3 349,2
08 Reino Unido 280,4 273,9 272,2 285,4 272,7 280,2 305,6 346,9
09 Canadá 214,4 214,3 238,4 276,6 259,9 252,4 272,7 316,5
10 Bélgica 174,5 181,9 179,1 188,4 190,3 216,1 255,5 306,5
11 Hong Kong 188,2 174,9 174,4 202,7 191,1 201,9 228,7 265,5
12 Coréia do Sul 136,2 132,3 143,7 172,3 150,4 162,5 193,8 253,8
13 México 110,4 117,5 136,4 166,4 158,5 160,7 165,4 189,1
14 Rússia 88,3 74,9 75,7 105,6 101,9 107,3 135,9 183,5
15 Taiwan 123,4 112,4 123,5 151,4 125,9 135,1 150,6 182,4
16 Cingapura 125,0 109,9 114,7 137,8 121,8 125,2 144,2 179,6
17 Espanha 100,8 112,0 104,4 115,3 116,7 125,7 156,1 178,6
18 Malásia 78,7 73,3 84,4 98,2 88,0 94,1 105,0 126,5
19 Arábia Saudita 60,7 38,8 50,8 77,6 68,1 72,6 93,4 126,2
20 Suécia 82,8 84,8 84,9 87,1 75,6 81,5 102,1 122,5
21 Suíça 76,2 78,9 80,3 80,5 82,1 87,8 100,7 118,5
22 Áustria 59,8 64,1 66,1 67,7 70,8 78,7 97,1 117,4
23 Irlanda 53,3 64,3 71,2 77,4 82,8 88,3 92,8 104,3
24 Tailândia 57,4 54,5 58,4 69,1 65,0 68,1 80,3 97,4
25 BRASIL 53,0 51,1 48,0 55,1 58,2 60,4 73,1 96,5
26 Austrália 62,9 55,9 56,1 63,9 63,4 65,0 71,5 86,4
27 Emirados Árabes 34,0 33,8 36,5 49,8 48,8 52,2 67,1 82,8
28 Noruega 48,5 40,4 45,5 60,1 59,2 59,7 67,5 81,8

Outros Países 815,9 776,2 835,8 997,3 962,6 1.025,1 1.218,2 1.544,0

Total 5.581,0 5.498,0 5.712,0 6.449,0 6.183,0 6.482,0 7.551,0 9.153,0
Fonte:  OMC e Banco Mundial
Obs: A classificação em ordem decrescente de valores tem como base o ano de 2004

 Exportações de Mercadorias, p  Países - Em US$ Bilhõesor
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Anexo III 

Nº de 
Ordem País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

01 Estados Unidos 899,0 944,4 1.059,4 1.259,3 1.179,2 1.200,2 1.303,1 1.525,5
06 Alemanha 445,7 471,5 474,0 497,2 486,1 490,3 604,6 716,9
02 China 142,4 140,2 165,7 225,1 243,6 295,2 412,8 561,2
03 França 285,0 307,8 315,7 338,9 328,6 329,3 398,8 465,5
04 Reino Unido 307,5 321,2 324,9 343,8 333,0 346,3 392,0 463,5
05 Japão 338,8 280,5 310,0 379,5 349,1 337,2 382,9 454,5
07 Itália 210,1 218,5 220,6 238,8 236,2 247,0 297,5 351,0
08 Países Baixos 190,7 195,6 206,2 218,3 208,7 219,3 264,7 319,3
09 Bélgica 161,9 169,0 164,8 177,5 178,7 198,3 234,8 285,5
10 Canadá 200,9 206,1 220,2 244,8 227,3 227,5 245,0 279,8
11 Hong Kong 213,3 186,8 180,7 214,0 202,0 208,0 233,2 272,9
12 Espanha 115,7 136,7 135,3 156,1 154,7 165,1 208,6 249,3
13 Coréia do Sul 144,6 93,3 119,8 160,5 141,1 152,1 178,8 224,5
14 México 114,8 130,9 146,1 182,7 176,2 176,6 178,5 206,4
15 Taiwan 114,1 104,7 110,8 139,9 107,1 112,6 127,4 168,4
16 Cingapura 132,4 101,7 111,1 134,5 116,0 116,4 127,9 163,9
17 Áustria 65,7 69,5 71,3 72,4 74,6 78,3 99,5 117,8
18 Suíça 76,0 80,1 79,9 82,5 84,1 83,7 96,4 111,6
19 Austrália 65,9 64,6 69,2 71,5 63,9 72,7 89,1 109,4
20 Malásia 79,0 58,3 65,0 82,0 73,9 79,9 83,6 105,3
21 Suécia 65,6 68,4 68,6 72,9 63,2 67,0 83,5 99,3
22 Turquia 48,6 45,9 40,7 54,5 41,4 51,6 69,3 97,5
23 Índia 41,4 43,0 47,0 51,5 50,4 56,5 71,2 97,3
24 Rússia 73,6 58,0 39,5 44,7 53,8 61,0 76,1 96,3
25 Tailândia 62,9 43,0 50,3 61,9 62,0 64,7 75,8 95,4
26 Polônia 42,3 47,1 45,9 48,9 50,2 55,3 68,3 89,2
27 Rep. Checa 27,1 28,3 28,2 32,2 36,3 40,7 51,7 69,5
28 Dinamarca 44,9 46,9 45,8 45,6 45,3 50,3 57,4 68,2
29 BRASIL 65,0 60,6 51,7 58,6 58,4 49,6 50,7 65,9

Outros Países 961,1 950,4 942,6 1.024,9 1.048,9 1.091,3 1.268,8 1.564,2

Total 5.736,0 5.673,0 5.911,0 6.715,0 6.474,0 6.724,0 7.832,0 9.495,0
Fonte:  OMC e Banco Mundial
Obs: A classificação em ordem decrescente de valores tem como base o ano de 2004
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Anexo IV 

 
 

 

Exportação Importação
Rank País US$ 

Bilhões Part. (%) Rank País US$ 
Bilhões Part. (%)

01 Estados Unidos 318,3 15,0 01 Estados Unidos 260,0 12,4

02 Reino Unido 171,8 8,1 02 Alemanha 193,0 9,2

03 Alemanha 133,9 6,3 03 Reino Unido 136,1 6,5

04 França 109,5 5,1 04 Japão 134,0 6,4

05 Japão 94,9 4,5 05 França 96,4 4,6

06 Espanha 84,5 4,0 06 Itália 80,6 3,8

07 Itália 82,0 3,9 07 Países Baixos 72,4 3,5

08 Países Baixos 73,0 3,4 08 China 71,6 3,4

09 China 62,1 2,9 09 Irlanda 58,4 2,8

10 Hong Kong 53,6 2,5 10 Canadá 55,9 2,7

11 Bélgica 49,3 2,3 11 Espanha 53,7 2,6

12 Áustria 48,3 2,3 12 Coréia do Sul 49,6 2,4

13 Irlanda 46,9 2,2 13 Bélgica 48,3 2,3

14 Canadá 46,8 2,2 14 Áustria 47,1 2,2

15 Coréia do Sul 40,0 1,9 15 Índia 40,9 2,0

16 Índia 39,6 1,9 16 Cingapura 36,2 1,7

17 Suécia 37,8 1,8 17 Dinamarca 33,4 1,6

18 Suíça 36,8 1,7 18 Suécia 33,0 1,6

19 Cingapura 36,5 1,7 19 Rússia 32,8 1,6

20 Dinamarca 36,3 1,7 20 Taiwan 29,9 1,4

21 Grécia 33,2 1,6 21 Hong Kong 29,8 1,4

22 Luxemburgo 33,1 1,6 22 Austrália 25,6 1,2

23 Noruega 25,9 1,2 23 Noruega 24,0 1,1

24 Taiwan 25,5 1,2 24 Tailândia 23,0 1,1

25 Austrália 24,8 1,2 25 Luxembrugo 22,3 1,1

35 BRASIL 11,5 0,5 30 BRASIL 16,1 0,8

Outros Países 369,1 17,4 Outros Países 390,9 18,7

Total 2.125,0 100,0 Total 2.095,0 100,0
Fonte:  OMC e Banco Mundial

Líderes Exportadores e Importadores Mundiais de Comércio e Serviços - 2004
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	1 - Introdução
	Dentro do grupo de contas de Transações Correntes (1) encontramos três subgrupos: a Balança Comercial (saldo entre exportações e importações de mercadorias), a Balança de Serviços e das Rendas Recebidas e Enviadas ao Exterior, além  das Transferências Unilaterais Correntes (donativos). 
	A conta de Movimento de Capitais (2), conforme o próprio nome indica representa a movimentação de recursos financeiros entre nações na forma de investimentos de estrangeiros no país ou de brasileiros em outras nações; os investimentos na bolsa de valores e na instalação de empresas; os pagamentos e recebimentos relativos à dívida, além  dos financiamentos externos. 
	A rubrica Erros e Omissões (3) existe para que problemas de contabilização sejam  solucionados ao longo da elaboração do cálculo do saldo do Balanço de Pagamentos. Trata-se de conta residual, utilizada de acordo com metodologia aceita internacionalmente.
	O resultado do Balanço de Pagamentos (4), conforme destacado, representa a soma dos saldos dos três grupos de contas citados anteriormente (Transações Correntes + Movimento de Capitais + Erros e omissões) e corresponde a um indicador importante da saúde financeira de um país e de sua independência econômica em relação ao resto do mundo. 
	Na medida em que uma nação apresenta déficit no Balanço de Pagamentos, esse resultado deverá ser coberto com as reservas que o país tiver em estoque, ou mesmo por meio novos empréstimos. Nesse caso, sendo o Balanço de Pagamentos negativo, a Conta de Haveres deverá identificar a forma como será coberto esse déficit, que, poderá ocorrer por meio de diminuição das reservas, contratação de novos empréstimos (FMI) ou mesmo com o atraso nos pagamentos de terceiros. Ressalte-se que o déficit no Balanço de Pagamentos rePresenta uma Conta de Haveres positiva. Por outro lado, havendo superávit no Balanço de Pagamentos, a Conta de Haveres será negativa, indicando que não há dependência externa e que as reservas do país estão aumentando. Ou seja, a Conta Haveres deverá ser igual ao saldo do Balanço de Pagamentos com sinal contrário. O quadro a seguir apresenta um exemplo de como foi feita a contabilização (de forma sintética) das contas nacionais no Brasil entre 2004 e 2006. 
	Quadro 1
	As contas nacionais estão no centro das discussões macroeconômicas da atualidade. Até pouco tempo atrás, quando predominava uma visão keynesiana na economia, o quadro teórico era dominado pelo debate entre a síntese neoclássica e a teoria monetarista. As discussões centravam-se, de um lado, nos efeitos do déficit público sobre a inflação e o balanço de pagamentos (os chamados déficits gêmeos) e, de outro, no impacto do gasto público na demanda agregada e nos investimentos privados, em decorrência do chamado efeito crowding out.De acordo com Lopreato (2006) essas questões ganharam nova roupagem com as mudanças na análise teórica e a conjuntura internacional observada nos anos 1970. Isso porque a “aceleração inflacionária e a expansão do déficit público impulsionaram a crítica aos modelos de inspiração keynesiana e abriram campo ao domínio das expectativas racionais e, em particular, da Escola Novo Clássica.” No plano internacional, a liberalização financeira exigiu uma nova estratégia de política fiscal. As aplicações financeiras ao redor do mundo e as constantes reavaliações de portfólios redefiniram os espaços de valorização do capital e acentuaram o seu caráter especulativo. Os capitais ganharam maior autonomia, sendo que a crescente volatilidade e a sensibilidade ao risco tornaram-se mais relevantes na economia mundial.Nesse caso, o controle do déficit público passou a ser visto como elemento fundamental no sentido de indicar ao resto do mundo as condições favoráveis  relativas ao fluxo de capitais: qual será a nação mais segura para a aplicação de recursos e grandes investimentos privados? Resposta: aquela que conseguir controlar o déficit e o endividamento público. Portanto, o foco no equilíbrio das contas externas deu lugar a utilização de uma política fiscal mais voltada para o equilíbrio interno. 
	Conforme visto, o fluxo (ou movimento) de capitais tem influência direta no saldo do Balanço de Pagamentos, o que reforça a tese de que a política fiscal contracionista (interna) na nova visão da economia, deve estar associada a uma  política de ajuste e equilíbrio nas contas externas. Dessa forma busca-se o equilíbrio nas contas governamentais para que novos investimentos entrem no país. 
	O processo de globalização impôs uma pressão adicional para a Reforma do Estado. Decorrente de uma grande diminuição dos custos dos transportes e comunicações internacionais, a globalização levou a um aumento do comércio mundial, dos financiamentos internacionais e dos investimentos diretos das empresas multinacionais, trazendo como conseqüência um incremento na competição internacional e uma reorganização da produção a nível mundial patrocinada pelas empresas multinacionais (Bresser-Pereira, 1997).A globalização trouxe ainda uma dupla pressão sobre o Estado, por um lado exigindo a garantia de proteção dos cidadãos e por outro o seu fortalecimento institucional, visando enfrentar o desafio de se tornar mais eficiente na realização de suas tarefas no sentido de aliviar o custo estatal sobre as empresas nacionais que concorrem internacionalmente. 
	De fato, a busca pela eficiência na máquina pública pode trazer efeitos diretos sobre as contas nacionais. Isso pode ser demonstrado em uma “equação identidade”, onde, para uma economia aberta,  podemos destacar que:
	  (1) Y =  C+I+G+ (X-M).
	Definindo a equação identidade
	Y = Renda ou produto nacional (PIB)C = Consumo privado I  = Investimento privadoG = Gastos do governoX = Exportações de bens e serviços  I = Importações de bens e serviçosA relação entre os diversos agentes econômicos mostra que a renda (Y) será gasta no consumo (C), pagamento de impostos (T), sendo que uma parte não despendida poderá ser direcionada para a poupança (S). Ou seja:
	(2) Y = C+S+T 
	Igualando as duas equações anteriores, temos que:
	(1) = (2)    sendo que   
	C+I+G+X-M  = C+S+T    Podemos então reagrupar essa igualdade da forma a seguir. Deve-se observar que a conta (C), por estar dos dois lados da equação, irá desaparecer.  (X-M) = (T-G) + (S-I)  A expressão (X-M) representa a Balança Comercial de um país. (T-G) identifica os impostos como fonte de financiamento do Governo, enquanto que (S-I) mostra a poupança que financia o investimento privado. 
	Por fim, podemos observar que, se (X-M) >0, o que representa um superávit na Balança Comercial, deverá ocorrer superávit no setor governamental (T-G) ou no setor privado (S-I), ou em ambos. Da mesma forma, um déficit comercial (M>X), levará a um excesso de gastos internos, seja em nível privado ou no setor púbico (ou em ambos). A lógica desta relação está no fato de que, com o déficit comercial, não haverá recursos disponíveis para o financiamento do gasto público ou do investimento privado. 
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	Gráfico 2
	        Fonte: IBGE – valores a preços de 2006


	O Gráfico 2 destaca o primeiro grupo de contas do Balanço de Pagamentos: as Transações Correntes. Fazem parte desta conta, a Balança Comercial (em destaque), a conta de Rendas e Serviços e as Transferências Unilaterais. É possível verificar que existe uma relação forte entre o desempenho do saldo entre exportações e importações no período e o resultado das Transações Correntes. Na verdade, a Balança Comercial precisa ser positiva para compensar o déficit em relação ao saldo da conta Rendas e Serviços, na medida em que o Brasil envia renda e paga por serviços ao exterior em proporção maior do que recebe. 


	3.1- Balança Comercial
	O Gráfico 2 indica cinco fases bastante distintas da política comercial externa brasileira:
	3.2. Situação Atual da Balança Comercial
	3.3 – Balança de Serviços e Rendas e Transferências Unilaterais
	A Balança de serviços e rendas é outro grupo de contas de Transações Correntes. Nela são lançadas as entradas e saídas de recursos para pagamentos de serviços (desde turismo, comunicação até construção civil e engenharia) e de rendas sobre fatores de produção (lucros e juros, por exemplo)
	No Brasil, como a renda enviada ao exterior é maior do que a renda recebida, o saldo dessa conta é geralmente negativo. Logo, tem-se no país uma Renda Líquida Enviada ao Exterior (RLEE). De fato, esta é uma característica das economias emergentes, o que implica em um produto interno bruto (PIB) maior que o produto nacional bruto (PNB) – dado que PNB = PIB + (RLEE ou RLRE).
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