
   

INFORMATIVO CONTAS EXTERNAS 30/11/2020 

Esse informe apresenta uma discussão a respeito da evolução das contas 
externas brasileiras. A fonte é a Nota para a Imprensa do Banco Central 
do Brasil1 disponibilizada mensalmente.  

 
As contas externas do 

Brasil de outubro de 2020 
retratam dois aspectos 
importantes: (i) saldo da balança 
comercial superior ao observado 
em 2019; e (ii) saldo do 
investimento direto no país bem 
inferior ao observado em 2019. 

Figura 1. Saldo da balança 
comercial – jan-out (US$ milhões) 

 

Fonte: Nota para a imprensa BCB 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela 
figura 1, o saldo da balança 
comercial no período jan-out de 
2020 é 28% superior ao 
observado no mesmo período de 
2019. 

Essa evolução nos permite 
estimar um saldo na balança 
comercial em 2020 de US$ 
49.848 milhões.  

A figura 2 apresenta os 
valores efetivos de 2019 e a 
estimativa para 2020. 

 

 

Figura 2. Estimativo do saldo da 
balança comercial 

 
Fonte: Nota para a imprensa BCB 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela 
figura 2, a nossa estimativa é de 
um crescimento de 23% no saldo 
entre 2020 e 2019.  

Grande parte desse 
crescimento é explicado pela forte 
desvalorização do Real frente ao 
dólar americano. 

Figura 3. Evolução da taxa de 
câmbio (R$/US$) 

 

Fonte: Bacen 
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Como se pode verificar pela 

figura 3, a taxa de câmbio 
permanece em um patamar 
acima de R$ 5 reais por dólar 
desde março de 2020, período de 
agravamento da pandemia do 
Covid-19. 

O investimento direto no 
país (IDP), por seu turno, 
apresenta queda substancial 
quando comparado com o mesmo 
período de 2019. 

Tabela 1. Evolução do IDP – US$ 
milhões 

  Outubro Jan-out Total 

2019 8221 57615 69174 
2020 1793 31914 38297 

 

Como se pode verificar pela 
tabela 1, a nossa estimativa para 
o saldo do IDP em 2020 é de US$ 
38.297 milhões, inferior 44,6% 
em relação ao ano de 2019, essa 
queda é fundamentalmente 
explicada pela queda no 
componente de participação no 
capital, fato que pode ser 
verificado na tabela 2. 

Tabela 2. Participação no capital 
– IDP (US$ milhões) 

  Outubro Jan-out Total 

2019 6561 59476 63631 

2020 2837 25292 30350 

 

 Como se pode verificar pela 
tabela 2, a participação no capital 
no período jan-out se reduziu em 
quase 60% quando comparado ao 
mesmo período de 2019. 

 A partir da evolução dessa 
variável estimamos um saldo em 

participação de capital de US$ 
30.350 milhões, o que é 52% 
inferior ao observado no ano de 
2019. 

 

Conclusão 

 O que se pode dizer da 
análise dessas duas contas 
(balança comercial e IDP) é que 
há um ingresso de divisas no país 
resultante do aumento das 
exportações em relação as 
importações motivado pela 
desvalorização da taxa de 
câmbio, que só não está mais 
pressionada porque há um saldo 
de investimento direto no pais 
quase 50% inferior ao observado 
no ano de 2019. 

 Conquanto o saldo de IDP 
contribua para manter a taxa de 
câmbio na faixa observada, o 
efeito negativo na atividade 
econômica nos próximos anos é 
inevitável, pois IDP significa 
fusões e aquisição com capital 
estrangeiro o que, por seu turno, 
significa atividade econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


