
Melhor do que o esperado 
déficit em transações correntes cresceu 39% 
em janeiro na comparação com o mesmo mês 
do ano passado e chegou a US$ 3,8 bilhões, 
devido a um aumento na demanda por 

bens e serviços importados, e ficando abaixo das 
expectativas do mercado para o mês. Os números 
foram melhores do que as expectativas, pois as 
exportações foram melhores nas duas últimas 
semanas do mês. Além disso, as remessas de lucros 
e dividendos foram menores 
do que o esperado. O déficit 
em transações correntes no 
acumulado em 12 meses até 
janeiro chegou a 1,56% do 
PIB. 

Já os investimentos 
estrangeiros diretos ficaram 
em US$ 789 milhões em 
janeiro, queda significativa 
frente ao resultado do 
mesmo mês em 2009. Já os 
investimentos brasileiros no 
exterior ficaram em US$ 1,24 
bilhão, sendo que esta é a 
primeira vez desde maio de 
2008, que este valor é maior 
que o valor dos investimentos 
estrangeiros em nosso país. 

BALANÇA COMERCIAL EM 
FEVEREIRO 

As exportações 
brasileiras alcançaram US$ 
12,19 bilhões em fevereiro 
enquanto as importações 
ficaram em US$ 11,8 bilhões. 
A movimentação levou o 
saldo no mês para US$ 394 
milhões. 

No ano, as vendas 
externas somaram US$ 23,5 
bilhões e as compras ficaram 
em US$ 23,27 bilhões, com o 
saldo do bimestre atingindo 
US$ 228 milhões. 

O resultado do fluxo de 
comércio de fevereiro foi 
surpreendente porque foi 
melhor do que o do ano de 

2008, já que 2009 não é uma boa base de comparação 
devido à crise mundial. Em fevereiro deste ano 
destaca-se o bom desempenho nos embarques de 
produtos semimanufaturados. 

Os destaques nas exportações globais foram 
as vendas de carne de frango, favorecidas pelo 
aumento dos preços internacionais e o volume 
embarcado de laminados, que compensou a queda 
nos preços. 
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