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Economia Internacional 
 

Balança Comercial1 

A balança comercial brasileira manteve nos últimos três meses uma série de resultados históricos que não 

eram vistos desde 1997. Na prévia do segundo trimestre o saldo da balança comercial foi de US$ 30 bilhões, 

as exportações tiveram um desempenho 11,5% superior em volume na comparação com o mesmo período de 

2020 e 37,1% na comparação em preços. Entre as importações, houve aumento de 37,7% em volume e 13,2% 

em preços. 

O saldo do Brasil com os Estados Unidos foi deficitário em US$ 3,1 bilhões no primeiro semestre de 2021, e 

além disso também houve déficit superior a um bilhão de dólares nesse período com a Alemanha (US$ 3,07 

bilhões), Rússia (US$ 1,48 bilhões) e Índia (US$ 1,12 bilhões). Quando se trata do maior parceiro comercial do 

Brasil, a China continua como grande responsável pelo aumento do superávit das transações comerciais naci-

onais, com saldo em US$ 25,2 bilhões no primeiro semestre. 

No segundo trimestre, a liderança sobre o volume exportado foi da indústria de transformação (19,2%), se-

guida pela indústria extrativa (13,9%) e agropecuária (4,4%). Ainda sobre as exportações, as commodities re-

presentaram aumento de 7% e as não commodities 31% em volume, entretanto as commodities cresceram 

46% em preço e as não commodities, 11,1%. Esse aumento do preço das commodities tem sido uma constante 

no último ano, houve aumento de 19% nos dois primeiros semestres de 2020 e 2021, e no acumulado do ano 

33,6%. Uma das circunstâncias que levaram a essa elevação dos preços é o cenário de investimento intensivo 

da China em infraestrutura e, por isso, sua demanda por commodities metálicas e o fornecimento de minérios 

de ferro ofertados pelos Brasil. A provável queda do ritmo de investimento chinês no setor para 2022 deve 

impactar a balança comercial, entretanto a expectativa de pacotes de investimentos anunciados pelos Estados 

Unidos de Biden pode dar sobrevida ao cenário vivido pelo Brasil no último período. 

A dependência da China e das commodities já faz parte estrutural do comércio brasileiro e por isso é preciso 

diversificar os produtos oferecidos no mercado internacional, implementando maior competitividade ao que 

pode ser exportado. Além disso, ampliar a relação comercial com outras nações é saudável na medida que 

reduz incertezas sobre o impacto que as oscilações no ambiente interno da China podem ter sobre a economia 

brasileira. Atualmente a concentração das relações comerciais estabelecidas com outros países é evidenciada 

na medida em que dos 243 países com os quais o Brasil comercializa, apenas 23 deles apresentam percentual 

superior a 1% sobre as exportações nacionais. 
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Conta Capital e Financeira (CCF)2 

O avanço do processo de imunização ao redor do mundo tem animado os mercados, e tem trazido perspecti-

vas otimistas para o futuro da economia global. Para a CCF, porém, algumas subcontas apresentam dificuldade 

em retornar ao patamar pré-crise. Na conta capital tivemos uma retração de 75,15% em comparação ao 

mesmo trimestre do ano anterior. Já o IDE continua seguindo a tendência de estabilização aos níveis pré-crise, 

onde apresentou um aumento de 22,49% em comparação ao trimestre imediatamente anterior, sendo puxado 

pelo resultado da subconta de participação no capital, como de costume. Já o IDP demonstra dificuldade em 

se manter estável, apresentando, neste trimestre, variação negativa de 33,66% com relação ao mesmo perí-

odo do ano anterior, e variação negativa de 69,62% com relação ao trimestre imediatamente anterior. Desta-

que para o resultado de participação no capital, que cobriu o resultado negativo das operações intercompa-

nhia. No acumulado dos últimos 12 meses, tanto o IDE quanto o IDP apresentaram resultados positivos, sendo 

de US$ 22,87 bilhões e US$ 46,63 bilhões, respectivamente. 

Tabela 1: Conta Financeira 
Em milhões de US$ 

Contas abr/21 mai/21 jun/21 Acum. dos últimos 12 meses 

  IDE 1.820,20 2.749,30 2.822,40 22.868,7 

  IDP 4.214,70 1.597,50 174,5 46.629,1 

  Investimento em carteira - Ativos 2.575,70 2.892,60 2.725,40 19.577,5 

  Investimento em carteira - Passivos 1.476,30 4.898,70 5.126,80 41.192 

  Derivativos -447,1 -472,7 -539,8 -2.079,4 

  Outros investimentos - Líquido 4.111,50 3.750,40 1.157,60 27.935,8 

  Ativos de Reserva 2.039,20 995,9 1.565,50 2.938,7 

Fonte: BCB 
Elaboração: GECE/FURG 

No mercado de valores, temos a subconta de investimento em carteira apresentando resultado líquido de US$ 

3,31 bilhões negativo, com destaque para as categorias passivas de ações e títulos de dívida. Mensalmente, o 

mês de junho foi o que apresentou a maior movimentação, com um montante de US$ 2,72 bilhões para a 

conta de investimento em carteira, ativos, e US$ 5,13 bilhões para a conta de investimento em carteira, pas-

sivos. Quanto a conta Derivativos, tivemos uma reversão negativa de US$ 3,35 bilhões em comparação ao 

mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, tivemos um resultado negativo de US$ 

2,08 bilhões. 

Na conta de outros investimentos, o melhor resultado líquido mensal foi no mês de abril, totalizando US$ 4,11 

bilhões. Já em seu resultado trimestral, ela apresentou variação negativa de 49,3% em comparação ao 2º tri-

mestre de 2020. Por fim, na conta de ativos de reserva o melhor mês foi também o de abril, com um montante 

de US$ 2,04 bilhões, e no seu acumulado dos últimos 12 meses tivemos um montante de US$ 2,94 bilhões 

positivo. 
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Gráfico 2: Variação nos componentes da CF do 2º trimestre de 2020 para o 2º trimestre de 
2021

Em bilhões de US$
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Fonte: BCB

Elaboração: GECE/FURG
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Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica 

Criado em agosto de 2017, o GECE tem como obje-

tivo realizar análises de conjuntura econômica no 

que tange os principais indicadores macroeconô-

micos e ambientais. Atualmente é vinculado ao Ins-

tituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Na área macroeconômica, as aná-

lises e boletins publicados são focados em nível de 

atividade, inflação, mercado de trabalho, econo-

mia internacional, política fiscal e monetária. Na 

área ambiental, são abordados temas como agri-

cultura orgânica, agrotóxicos, biodiversidade, 

pesca, energia, florestas, unidades de conservação, 

saneamento e poluição. 
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Advertência 

Esta publicação foi elaborada com base em análi-

ses internas, utilizando estatísticas primárias de di-

versas fontes com informações atualizadas até 30 

de junho de 2021. O Boletim é direcionado para 

acadêmicos e interessados, sendo o conteúdo 

deste material meramente informativo, não indi-

cando ações prospectivas. Eventuais divergências 

entre dados e totais ou variações percentuais são 

provenientes de arredondamentos. É permitida a 

reprodução deste texto e dos dados contidos, 

desde que citada a fonte. Reproduções para fins 

comerciais são proibidas. 

 

 

 

E-mail 

contato@gecefurg.com.br 

 

Site 
https://gecefurg.com.br/ 


