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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
 As análises desenvolvidas nas Cartas anteriores mais recentes mostravam trajetória 
crescente da inflação medida pela IPCA e tendência à  obtenção de resultados primários menores 
do que os esperados pelos governo. 
 Em relação à inflação o ano de 2012 registrou índices superiores às metas governamentais, 
aproximando-se do limite máximo esperado.O superávit alcançado além de ter sido menor ainda 
teve contestação em função dos artifícios contábeis utilizados pelo governo na sua apuração. 
 Em relação à produção industrial, 2012 fechou com queda no nível de atividade, fruto de 
um conjunto de fatores externos e internos. Dentre os externos podem-se destacar os efeitos 
decorrentes da crise internacional. Quanto aos internos, a valorização do real, o baixo 
investimento no setor e a baixa produtividade da indústria nacional, foram fatores decisivos para o 
resultado negativo alcançado. 
 No “front” externo, observaram-se maiores dificuldades de entradas de recursos 
financeiros internacionais decorrentes da própria crise internacional. No que se refere ao fluxo 
comercial, o país teve quedas tanto nas exportações quanto nas importações, resultando numa 
diminuição no saldo do balanço comercial que atingiu R$ 19,4 bilhões em 2012, inferior em 34,8% 
ao valor alcançado em 2011. 

Prof. Flávio Riani 

 
 
2 – INFLAÇÃO PELO IPCA SUPERA A META E JANEIRO DE 2013 APRESENTA MAIOR ÍNDICE DO 
MÊS DESDE 2003 

Prof. Flávio Riani 

 
 O IPCA de janeiro de 2013, gráfico 1,  voltou a assustar definitivamente as autoridades 
governamentais por ter sido o maior índice apurado pelo IPCA desde a alta observada em um mês 
de janeiro há dez anos. 
 Dados do gráfico 1 mostram que o  IPCA DE 0,86% além de ter sido um dos mais elevados 
nos últimos anos, também segue a trajetória crescente iniciada a partir de agosto do ano passado. 
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Gráfico 1 - Brasil IPCA mensal
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 Do ponto de vista acumulado nos últimos doze meses, janeiro de 2013 também continua 
na trajetória crescente observada nos meses anteriores.  
 Conforme destaca o gráfico 2, a inflação acumulada nos últimos doze meses em janeiro de 
2013 atingiu 6,15% aproximando-se definitivamente do limite máximo da meta para a inflação 
estipulada pelo governo que é 6,5% 

6,51 6,71
7,31

6,64
6,22

4,92
5,53

6,15

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ab
r/

11

m
ai/

11

ju
n/

11

ju
l/1

1

ag
o/

11

se
t/

11

ou
t/

11

no
v/

11

de
z/

11

ja
n/

12

fe
v/

12

m
ar

/1
2

ab
r/

12

m
ai/

12

ju
n/

12

ju
l/1

2

ag
o/

12

se
t/

12

ou
t/

12

no
v/

12

de
z/

12

ja
n/

13

Gráfico 2 - BRASIL - IPCA 12 meses 
JAN.2013

 
 



 

 

–  3  – 

 O comportamento crescente dos preços dos alimentos tem impactado de forma acentuada 
na elevação do IPCA devido ao peso que este item tem na sua composição. Alguns itens da 
alimentação como tomate e batata-inglesa, cebola e hortaliças tiveram aumentos superiores a 
10%, sendo que os dois primeiros itens superaram 20%. 
 O IPCA de janeiro desse ano poderia ter sido ainda maior, com riscos de ultrapassar 1%, se 
não fossem as medidas tomadas pelo governo de antecipar o corte nas tarifas da energia e de 
solicitar aos governos do Rio de Janeiro e de São Paulo que adiassem os reajustes previstos para as 
tarifas dos ônibus nessas cidades programados para o primeiro mês do ano. 
 
 
3 – RESULTADO PRIMÁRIO DE 2012 NÃO ATINGE META E É INFERIOR AO DE 2011 

 Prof. Flávio Riani 

 

 Conforme se pode apurar através dos dados da tabela 1, o Governo Central alcançou em 
2012 um volume de receitas líquidas superior às do ano anterior em R$ 71,8 bilhões, gerando um 
aumento de 7,2%. Dentre os itens de receitas as da Previdência Social foi o que apresentou maior 
crescimento gerando aos cofres federais um adicional de R$ 29,9 bilhões, seguidas dos acrécimos 
da  Confins ( 16,4 bilhões) e do  Imposto de Renda (R$ 12 bilhões pessoas físicas e jurídicas). 

 Em relação ao exercício anterior, as despesas governamentais elevaram-se em R$ 80,3 
bilhões, superando em valores absolutos e relativos aos aumentos na receita líquida. As despesas 
com custeio e de capital adicionaram R$ 38,2 bilhões ao volume das despesas totais, seguida dos 
acréscimos de 12,5% nos dispêncios com a previdência social. 

 O resultado desta performance foi, portanto, uma disponibilidade menor nas receitas 
líquidas adicionais, propiciando ao Governo Federal a obtenção de um resultado primário em 2012 
inferior ao esperado e abaixo do alcançado em 2011. 

 Os valores das receitas líquidas, das despesas e do resultado primário do Governo Federal 
em 2011 e 2012 estão apresentados na tabela 1. 

  Em relação ao resultado primário de 2012 duas considerações importantes devem 
ser feitas: a primeira refere-se ao próprio valor de 2012 cujo resultado foi nominalmente menor 
do que o alcançado em 2011; o segundo aspecto relaciona-se ao fato de que ele poderia ter sido 
ainda menor se o governo não tivesse usado o artifício contábil de incluir na sua contabilidade o 
resgate de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano Brasil, de não bancar subsídios previstos para o 
programa Minha Casa Minha Vida e ter abatido de suas despesas recursos do PAC cujo valor inical 
previsto era R$ R$ 25,6 bilhões e foram abatidos R$ 34,9 bilhões. 
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Tabela 1 - Receitas, Despesas e Resultado 
Brasil - Governo Central  
  2011\2012 - R$ bilhões 

Itens 2011 2012 Variação % 
      2012\2011 

1 - Receita Líquida Total 817,9 880,8 7,7 
      
2 - Despesa Total 724,4 804,7 11,1 
      
3 - Resultado Primário (1-2) 93,5 88,5 -5,3 
      
4 - Res.Primário\PIB 2,26 2,01   

                              Fonte: Tesouro Federal – Dezembro 2012 

 

 

4 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL RECUA EM 2012 E TEM PERSPECTIVAS DE RETOMADA EM 2013 
Prof. Ricardo F. Rabelo 

A evolução recente da Produção Industrial é fruto de um conjunto de fatores, que combina 
debilidades estruturais, como abaixa competitividade e produtividade, com o impacto sofrido com 
a crise internacional, além do efeito de políticas econômicas adotadas anteriormente, em especial 
a valorização acentuada do real. 

Como resultado deste processo dados divulgados pelo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) revelam que  em dezembro de 2012, o setor industrial repetiu o patamar de 
produção do mês imediatamente anterior (0,0%), apresentou queda de  1,3% em novembro e 
crescimento de  0,6% em outubro. Se analisarmos a evolução trimestral,  houve também queda da 
produção industrial no quarto trimestre de 2012 tanto em relação a mesmo período do ano 
anterior (-0,6%), como comparando-se  com o  trimestre imediatamente (-0,3%) . 

A dimensão da problemática do setor se revela integralmente quando se constata que, no 
ano de 2012, houve queda da produção industrial de 2,7%, após o expressivo crescimento de 
10,5% em 2010 e o restrito acréscimo de 0,4% em 2011. Desagregando os dados, vemos que, 
considerando o mês de dezembro em comparação com novembro, quatorze dos vinte e sete 
ramos investigados apontaram queda na produção industrial. Um setor fundamental para 
assegurar a retomada do crescimento, o de máquinas e equipamentos, apresentou queda de 4,5% 
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sendo que o setor de máquinas para escritório e equipamentos de informática teve queda de -
13,1%. Até mesmo o setor de veículos automotores, tão beneficiado por incentivos 
governamentais, teve queda de 1,0%, 

Por outro lado, houve desempenho positivo em setores importantes como a indústria 
extrativa (2,8%), a farmacêutica (3,7%) e de  máquinas, aparelhos e materiais elétricos (4,6%). 

Uma análise setorial importante é a relativa às categorias de uso, de acordo com a 
classificação dos tipos de bens produzidos. Na comparação com o mês imediatamente anterior, o 
setor de bens de capital teve queda de -0,8% e bens de consumo duráveis -0,5% . O setor produtor 
de bens intermediários, com variação negativa de 0,1%, registrou recuo mais brando em 
dezembro e diminuiu o ritmo de queda em relação ao registrado em novembro último (-1,0%). O 
setor de bens de consumo semi e não duráveis (0,9%) apontou o único resultado favorável  em 
dezembro de 2012 e reverteu dois meses seguidos de taxas negativas que acumularam perda de 
0,7%. 

Gráfico 3 
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4.1 - OS PRINCIPAIS FATORES DA QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

O resultado da produção industrial em 2012, com queda de 2,7% em relação a 2011 é o 
pior desde 1992, com exceção deste ano e o de 2009, quando houve recessão e queda do PIB. 
Trata-se, portanto, da revelação de uma crise estrutural, resultado da perda de parcelas 
importantes do mercado interno para os produtos importados. De acordo com o Relatório de 
Inflação de junho de 2012 do Banco Central, em 2011 o crescimento do mercado interno de  bens 
manufaturados  foi direcionado integralmente para o consumo de bens importados, tendência 
que deve ter se mantido ou até mesmo se aprofundado em 2012. Por outro lado, estudo do 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) mostra que as exportações de 
produtos manufaturados recuaram 2,6% em 2012.Outro elemento importante deste quadro é 
retração de aproximadamente 4,0% do nível de investimento na economia brasileira em 2012, o 
que também contribuiu fortemente para a queda da produção, já que dificilmente se faz 
investimento sem demandar produtos manufaturados. 

 Outro aspecto importante a ser analisado é o da produtividade da indústria. Em função de  
aumentos  dos  custos e da  concorrência dos importados, além da desaceleração da economia, a 
indústria realizou cortes de  mão de obra em 2012 , diminuindo o número de horas pagas em 
1,9%, abaixo do nível necessário para compensar  redução de 2,7% da produção. Em decorrência 
disto, houve redução de 0,8% da produtividade do trabalho do setor no ano passado, de acordo 
com cálculos do Valor Data com base na Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (Pimes) 
do IBGE, após a constatação de crescimento zero de eficiência obtido em 2011. 
 
Embora a pesquisa aponte que 10 dos 18 setores estudados tiveram aumento de produtividade, 
este resultado advém mais fortemente de  cortes de pessoal do que de aumentos de produção. Já 
para 2013, pode-se estimar uma possível  recuperação da produtividade industrial,  pois é viável 
se obter avanços na produção sem maiores contratações.. Por outro lado, ressalte-se que a 
retração de 1,4% do número de ocupados em 2012 com relação a 2011 foi relativamente pequena 
se comparada com o desempenho da produção industrial no mesmo período (–2,7%). Isso significa 
que os empresários industriais, por conta da escassez da mão-de-obra, sobretudo a qualificada, 
ainda estão mantendo os postos de trabalho das suas empresas, na expectativa de que seus 
negócios melhorem, e também devido aos altos custos trabalhistas e à escassez de mão de obra 
qualificada. Dessa forma, o setor não precisa aumentar seu quadro de funcionários para produzir 
mais este ano.  

4.2 - PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA 2013 

Em 2013, portanto, a produção industrial  poderá ter um resultado positivo, com alta entre 
2% e 2,5%, mas o emprego avançará a passos bem mais lentos, sem recuperar o recuo de 1,4% 
registrado em 2012. Isto é ainda mais provável tendo em vista que  a manutenção do câmbio em 
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nível  abaixo de R$ 2,00 para inibir pressões inflacionárias pode refletir em maiores dificuldades 
nas exportações.  De acordo com estudos do IEDI, os custos industriais ainda estão elevados, 
mesmo com medidas como a desoneração da folha de pagamentos e a queda das tarifas de 
energia elétrica, de até 32% para o setor industrial. Como a indústria opera com ociosidade de 
capacidade produtiva e também de mão de obra, acaba por não conseguir reduzir seus custos 
fixos, o que somente seria possível com um aumento importante da produção. 

Há uma grande probabilidade de crescimento da produção em 2013 porque foram feitos  
ajustes de estoques em  vários setores  industriais, com exceção de bens de capital e também 
porque há  perspectiva da retomada dos investimentos da economia brasileira, que pode ser 
constatada pelo forte aumento das consultas de novos financiamentos junto ao BNDES.  Os  dados 
divulgados pelo BNDES mostram aumento importante de  recursos liberados para os projetos 
entre 2011 e 2012: 12,2% ou, em termos reais, 5,4%. Os desembolsos alcançaram R$ 156 bilhões 
no ano passado e R$ 139 bilhões no ano anterior. De acordo com o Boletim Análise IEDI  publicado 
em 28/01/2013 houve também um expressivo aumento de 60% do valor das consultas com 
relação a 2011, com grande aceleração no segundo semestre de 2012 .(variação de 85%). O 
aumento das intenções de contratação de financiamento foi muito importante e amplo entre os 
diversos setores da indústria e dos serviços, levando a uma expectativa positiva quanto a uma 
possível aceleração do investimento na economia brasileira no corrente ano. Registrou-se também 
um aumento das operações de financiamento para compra de bens de capital (Finame) nos 
últimos meses de 2012, além do crescimento da demanda de financiamento de grandes projetos 
junto ao BNDES, denotando que os setores mais intensivos em capital retornam com grandes 
programas de inversão.  

 
5 - EVOLUÇÃO RECENTE DO SETOR EXTERNO: O IMPACTO DA CRISE INTERNACIONAL 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
O impacto da crise internacional, em particular na União Européia, tem sido muito 

importante para determinar os rumos do Comércio Externo brasileiro e, paralelamente, os fluxos 
financeiros internacionais dos quais fazemos parte. Os resultados mais negativos têm se revelado 
no  fluxo de comércio, que registra quedas importantes nos saldos que obtermos das transações 
internacionais.No ano de 2012 esse processo vai se manifestar de forma expressiva.   De acordo 
com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as 
exportações apresentaram no ano passado o valor total de US$ 242,580 bilhões. Esse resultado 
significou uma queda das exportações, em relação a igual período de 2011,  de 5,3%, pela média 
diária.Já as  importações somaram US$ 223,149 bilhões, com queda de 1,4% sobre o mesmo 
período anterior, pela média diária. 



 

 

–  8  – 

O resultado final mostra um recuo histórico de nossas transações comerciais, pois o 
superávit comercial  acumulado totalizou US$ 19,431 bilhões, valor 34,8% inferior ao registrado 
em 2011 - US$ 29,794 bilhões. 
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Em termos de fator agregado, obtivemos em  2012,  retração em relação a 2011, dos 
produtos semimanufaturados (-8,3%, para US$ 33,042 bilhões), básicos (-7,4%, para US$ 113,456 
bilhões) e dos manufaturados (-1,7%, para US$ 90,707 bilhões). 

   A explicação para esse desempenho tão sofrível do nosso setor externo mostra 
imediatamente sua vinculação com a crise internacional.De acordo com Funcex – Fundação Centro 
de Estudos do Comércio Exterior , mostram que ele está ligado ao comportamento do mercado 
internacional, cuja queda de demanda derrubou os preços de nossos produtos exportados  
resultando na queda do índice de preços  em   4,9% em relação a 2011 , enquanto que o índice de 
quantum  reduziu-se apenas de 0,3%. 
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Essa queda dos preços não foi uniforme em termos de fator agregado, afetando muito 
mais fortemente os produtos básicos (-8,2%) e semimanufaturados (-6,8%) enquanto que os 
manufaturados  registraram queda de apenas 0,3%. Já no que diz respeito ao volume exportado 
houve queda nos  semimanufaturados (-1,6%) e nos manufaturados (-1,3%) enquanto os produtos 
básicos cresceram 0,9%. Estes dados parecem mostrar que há problemas de competitividade 
(talvez influenciados pela taxa de câmbio  baixa) já que a queda de volume pode significar que a 
queda de preços não foi suficiente para tornar nossos produtos atraentes ao mercado 
internacional. 

 
                                TABELA 2 

 
VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE PREÇOS E QUANTUM 
    
JANEIRO/ DEZEMBRO  2012/2011   
     
  PREÇO QUANTUM  
EXPORTAÇÃO TOTAL -4,9 -0,3  
       
BÁSICOS -8,2 0,9  
       
SEMIMANUFATURADOS -6,8 -1,6  
       
MANUFATURADOS -0,3 -1,3  
       
Elaboração: FUNCEX    

 
5.1 - MERCADOS  EXTERNOS 

Essa análise do impacto da crise internacional pode se estender também ao 
comportamento de nossos principais mercados compradores. No ano passado tendo com base a 
média diária, registrou-se uma retração de 5,3% nas vendas externas brasileiras, com crescimento 
apenas para os Estados Unidos. 

O aumento nas vendas aos Estados Unidos foi de 3,5%, saltando de US$ 25,9 bilhões no 
ano de 2011 para US$ 26,8 bilhões em 2012.  
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Já com relação ao continente africano, a queda das exportações foi de apenas 0,1%, 
passando de US$ 12,23 bilhões a US$ 12,21 bilhões. Em termos relativos, a participação da África 
na pauta de exportação brasileira foi de 5,0% no acumulado de 2012.  

Apesar de não ser o centro da crise, mas apresentando também um processo de 
desaceleração do crescimento, no mercado asiático, as exportações brasileiras decresceram 1,8% 
e totalizaram US$ 75,3 bilhões em janeiro-dezembro de 2012. A China, nosso principal destino 
comercial no bloco, registrou importações no valor de US$ 41,2 bilhões, uma queda expressiva de 
7,0%.  

As exportações destinadas ao Oriente Médio registraram decréscimo de 6,1%, na 
comparação com janeiro-dezembro de 2011. A participação dessa região nas exportações 
brasileiras se manteve em 4,8%. No período, o principal mercado de destino na região foi a Arábia 
Saudita (US$ 3,0 bilhões, -13,7%). 

Em relação à União Européia, hoje o maior foco da crise internacional,  revelou-se uma 
queda de 7,7% nas exportações comparando-se 2012 com 2011, de US$ 52,9 bilhões para US$ 
48,9 bilhões. A participação da região nas exportações brasileiras reduziu-se de 20,7% para 20,1%. 
Entre os parceiros brasileiros no bloco com maior importância na pauta apenas os  Países Baixos 
com US$ 15,0 bilhões, registrou alta de 10,3% nas nossas exportações. Os demais revelaram 
quedas expressivas como a  Alemanha (US$ 7,3 bilhões, -19,5%); Itália (US$ 4,6 bilhões, -15,8%); 
Reino Unido (US$ 4,5 bilhões, -13,6%); França (US$ 4,1 bilhões, -4,9%); Bélgica (US$ 3,7 bilhões, -
5,5%); Espanha (US$ 3,7 bilhões, -21,6%) e Portugal (US$ 1,6 bilhão, -20,9%). 

A análise do setor externo com relação aos países da  América Latina e Caribe deve ser 
diferente para o Mercosul e para os demais países da região. Quando não se considera o  
Mercosul, registrou-se  variação negativa de 8,6% nas vendas destinadas à região. Dentre os 
principais países, destacam-se: Chile (US$ 4,6 bilhões, -15,1%); México (US$ 4,0 bilhões,+1,1%); 
Colômbia (US$ 2,8 bilhões, +10,0%.) 

Já as exportações para o Mercosul registraram queda de 14,1%, ficando em US$ 27,9 
bilhões. A participação das exportações ao Mercosul no total das vendas brasileiras caiu de 12,7% 
para 11,5%. Até mesmo a Argentina,  principal parceiro do Brasil no bloco reduziu suas compras 
em 20,7% com exportações de US$ 18,0 bilhões no acumulado dos doze meses de 2012. J[á as 
exportações para a Venezuela, segundo principal destino para as vendas brasileiras no Mercosul, 
cresceram 10,1%, somando US$ 5,1 bilhões, seguida por Paraguai (-11,8%, para US$ 2,6 bilhões) e 
Uruguai (+0,5%, para US$ 2,2 bilhões).  

Uma série de razões, além da crise, explica uma maior queda nas vendas para a Europa Oriental, 
pois há medidas de bloqueio às nossas exportações e um desempenho também muito pior da 
economia de alguns países desde a crise de 2008. Isso resultou em uma retração de 16,4% em 
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2012 em relação a 2011, totalizando  US$ 4,3 bilhões em 2012. A Rússia constitui o principal 
mercado de destino na região, com vendas de US$ 3,1 bilhões (-25,5%).  
 
 
 
 
5.2 - BALANÇA COMERCIAL EM JANEIRO DE 2013 
 

O comportamento da Balança Comercial teve um viés ainda mais negativo neste primeiro 
mês de 2013, que registrou déficit de US$ 4,036 bilhões.Ao contrário do que poderia se supor, o 
resultado não teve a haver com as exportações, que  registraram o valor de US$ 15,967 bilhões, o 
segundo maior resultado para meses de janeiro, superada apenas por janeiro de 2012 (US$ 16,141 
bilhões). Comparando-se com  janeiro de 2012, as exportações recuaram 1,1%. O grande 
problema do mês de janeiro foram as  importações que  totalizaram o  valor mais alto para meses 
de janeiro, US$ 20,003 bilhões. Com parando-se com 2012, as importações registraram 
crescimento de 14,6%.  

Em termos de fator agregado cresceram pela média diária as exportações de 
semimanufaturados (+6,6%) e manufaturados (+1,0%), enquanto decresceram as vendas de 
básicos (-5,9%).  

 
5.3 - BALANÇO DE PAGAMENTOS 
 

O desempenho negativo da Balança Comercial não tem afetado –até agora – o  equilíbrio 
das contas externas brasileiras. Isto porque o fluxo financeiro líquido é positivo para o Brasil e 
mais que suficiente para financiar o déficit de transações correntes. Em 2012, o balanço de 
pagamentos registrou superávit de US$ 18,9 bilhões, com um déficit de déficit nas transações 
correntes  de US$ 54,2 bilhões, equivalentes a 2,40% do PIB, contra um  déficit de US$ 52,5 
bilhões, 2,12% do PIB, em 2011. Considerando o ano de 2012, a conta financeira acumulou saldo 
de US$ 74,6 bilhões, tendo grande importância os ingressos líquidos de Investimento Externo 
Direto (IED), que alcançaram US$ 65,3 bilhões. Para a economia brasileira, um déficit  de 
transações correntes abaixo de 3% do PIB é, em uma conjuntura  de fluxos positivos de capital, 
confortavelmente financiável. 
 

Em 2012, o comportamento da conta de serviços foi tradicionalmente negativo, pois 
registrou saídas líquidas de US$ 41,1 bilhões, com aumento de  8,3% na comparação com 2011. 
Destacam-se nesta conta alguns problemas estruturais da economia brasileira como o 
desequilíbrio na conta de viagens internacionais, que apresentou saldo negativo de US$15,6 



 

 

–  12  – 

bilhões. Para uma receita de US$ 6,6 bilhões, representando o conjunto de gastos de não-
residentes  no Brasil tivemos uma despesa de US$ 22,2 bilhões dos brasileiros no exterior. A falta 
de uma marinha mercante satisfatória acarretou, entre outros fatores, que as despesas líquidas 
com transportes acumulassem um déficit de US$8,8 bilhões no ano, contra US$ 8,3 bilhões 
registrados em 2011. Já as  remessas líquidas de royalties e licenças totalizaram US$ 3,2 bilhões no 
ano, acréscimo de 16,4%, em relação ao  ao ano anterior. 
 

O grande fator de desequilíbrio na conta de rendas continua sendo as remessas líquidas de 
renda para o exterior que  acumularam US$ 35,4 bilhões em 2012. Houve, no entanto, um salutar 
decréscimo de 25,1% na comparação com o ano anterior. No que diz respeito aos pagamentos 
líquidos de juros houve um crescimento para US$ 11,8 bilhões, de US$ 9,7 bilhões no ano anterior. 
Já as remessas totais líquidas de lucros e dividendos caíram para  US$ 24,1 bilhões em 2012, uma 
redução de 36,8% na comparação com 2011. 
 

O fator positivo foi representado pelos investimentos estrangeiros diretos que registraram 
ingressos líquidos de US$ 65,3 bilhões, comparativamente ao resultado recorde do ano anterior, 
US$ 66,7 bilhões. O investimento direto que efetivamente importou em participação no capital de 
empresas no País, incluídas as conversões em investimentos, somou ingressos líquidos de US$ 
52,8 bilhões. Já os empréstimos intercompanhias, que estranhamente são considerados 
investimentos pelo Banco Central,  totalizaram US$ 12,4 bilhões, em 2012. 

Os investimentos estrangeiros efetivamente financeiros, em carteira, apresentaram queda 
de ingressos líquidos de US$ 16,5 bilhões em  2012, em relação aos  US$ 18,5 bilhões, no ano 
anterior. Os investimentos estrangeiros em ações totalizaram ingressos de apenas US$ 5,6 bilhões 
no ano.  
 
5.4 -RESERVAS INTERNACIONAIS E DÍVIDA EXTERNA  

 
A situação externa brasileira  no balanço de  ativos e passivos externos, encontra-se ainda 

muito positiva. 
Em 2012 , o estoque de reservas no conceito caixa teve crescimento de US$ 21,1 bilhões ao 

passo que no conceito liquidez acusou aumento de US$ 26,6 bilhões.  Já do lado da Dívida Externa 
Total, a  posição estimada referente a dezembro somou US$ 316,8 bilhões, aumentando US$7,3 
bilhões em relação ao estoque apurado para setembro. A dívida externa de longo prazo atingiu 
US$ 279,3 bilhões, com aumento de US$ 6,5 bilhões, enquanto o estoque de curto prazo elevou-se 
US$ 875 milhões, para US$ 37,5 bilhões, significando a manutenção de um perfil muito equilibrado 
de nossa Dívida Externa Total. 

 


