
Os gastos de brasileiros em via-
gem ao exterior somaram, em
julho, US$ 2,01 bilhões, valor
10% menor do que o resultado
de igual mês do ano passado
(US$ 2,235 bilhões), informou
ontem o Banco Central (BC).
Apesar de julho ser período

de férias, a recente alta do dó-
lar desestimulou as viagens ao
exterior, segundo o chefe do
Departamento Econômico do
BC, Tulio Maciel.
“A despesa com viagem ao

exterior teve crescimento mui-
to acentuado em 2011, graças
ao câmbio. Com a valorização

da moeda americana em rela-
ção ao real este ano, a gente
observa moderação nessas des-
pesas”, disse Maciel, mencio-
nando que em julho do ano
passado a média do dólar era
R$ 1,56, enquanto no mês pas-
sado ficou em R$ 2,03.
De acordo com o técnico do

Banco Central, a redução das
despesas de brasileiros no exte-
rior poderia ser mais acentua-
da, mas o aumento da renda e
do emprego e os estímulos de
outros países ao turismo, em
momento de crise econômica,
incentivam as viagens. “As des-
pesas não reagiram de foram
mais significativa porque te-
mos esses outros fatores envol-
vidos”, acrescentou.

Nos setemeses do ano, os gas-
tos de turistas brasileiros em
viagens internacionais ficaram
em US$ 12,712 bilhões, contra
US$ 12,476 bilhões de janeiro a
julho de 2011.
Os dados preliminares deste

mês, até o dia 21, mostram que
as despesas de brasileiros no ex-
terior chegaram a US$ 1,267 bi-
lhão. Nesse período, os gastos
de estrangeiros no Brasil chega-
ram a US$ 371 milhões.
Em julho, as despesas de es-

trangeiros no Brasil chegaram a
US$ 546 milhões, ante US$ 476
milhões do mesmo mês do ano.
De janeiro a julho, foram regis-
trados US$ 4,017 bilhões, con-
tra US$ 3,749 bilhões nos sete
meses do ano passado. ■ ABr

OBrasil continua recebendo for-
tes fluxos de Investimento Es-
trangeiro Direto (IED), contri-
buindo para o equilíbrio das con-
tas externas num momento de
turbulência internacional. E a
tendência é esse ritmo permane-
cer. O Banco Central informou
ontem em julho entraram
US$ 8,421 bilhões no país por
meio do IED, de maneira líqui-
da, financiando com ampla fol-
ga o déficit em transações cor-
rentes (que inclui as compras e
vendas de bens e serviços entre
o Brasil e os demais países) de
US$ 3,766 bilhões.
Ovalor de investimentos pro-

dutivos nomês passado é recor-
de para julho e omaior desde de-
zembro de 2010, quando houve
superávit de US$ 15,374 bi-
lhões. O resultado foi acima do
esperado pelo próprio BC, de
US$ 7 bilhões. “Nós esperáva-
mos um arrefecimento (no IED)
no segundo semestre tendo em
vista o cenário internacional,
mas isso não está se efetivan-
do”, afirmou o chefe dodeparta-
mento Econômico da autorida-
de monetária, Tulio Maciel. “A
projeção para o IED tem um
viés claramente para cima”,
acrescentou ele.
Entre janeiro e julho, o resul-

tado do investimento produti-
vo está em US$ 38,141 bilhões
— já respondendo por 76,3%
da atual estimativa do BC, de
US$ 50 bilhões neste ano — e
acima dos US$ 29,108 bilhões
dedéficit emtran-
sações correntes
no período.
“Estamos ca-

minhando para
um ano que o dé-
ficit (em conta
corrente) seja in-
tegralmente fi-
nanciado pelo
IED, que é a melhor forma de
financiamento”, afirmou Ma-
ciel, ressaltando ainda que os
dados do déficit em transa-
ções correntes estão em linha
com a projeção de US$ 56 bi-
lhões para o ano. Em agosto,
até o dia 21, o país já registra
IED de US$ 2,3 bilhões. O BC
calcula que fechará o mês em
US$ 4 bilhões.
A maior parte do IED em ju-

lho veio de operações feitas no
segmento serviços financeiros,
com US$ 3,198 bilhões ingres-
sando na participação no capi-
tal. Desse total, a maior parte,
segundo Maciel, teve origem na
Suíça. O paraíso fiscal europeu
sozinho foi origem de cerca de
40% IED visto em julho, com
US$ 3,428 bilhões.
Enquanto o ingresso de recur-

sos produtivos estão fortes, a
busca pelo mercado de capitais
mostra sinais de cansaço. No
mês passado, os investidores es-
trangeiros compraram, de ma-
neira líquida, US$ 79 milhões
em ações negociadas no país,

contra US$ 1,752
bilhão em julho
do ano passado.
No entanto, esse
movimento deve
se recuperar um
pouco em agos-
to. O dados par-
ciais, até o dia
21, mostram que

US$ 2,080 bilhões foram nego-
ciados por estrangeiros nomer-
cado acionário brasileiro. Em
renda fixa, houve superávit de
US$ 657 milhões.
O resultado das transações

correntes de julho foi influencia-
do pela remessa líquida de lu-
cros e dividendos, que fechou o
mês passado em US$ 1,719 bi-
lhão, acumulando no ano
US$ 11,700 bilhões. ■ Reuters

AGRONEGÓCIO

Moagem de cana apresenta queda
de 12,6% na safra 2012/13, diz Unica
A moagem de cana na região centro-sul do Brasil atingiu 261,09 milhões
de toneladas no acumulado da safra 2012/13, queda de 12,6% ante igual
período do ciclo anterior. No entanto, os trabalhos foram acelerados
na última quinzena, afirmou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica). O setor conseguiu reduzir o déficit na moagem no acumulado
da safra na 1ª quinzena do mês graças ao tempo mais seco. Reuters

Elza Fiuza/ABr

Gastos de turistas brasileiros
recuam 10% com alta do dólar
Cotação de R$ 2,03 da moeda
americana desestimulou
despesas com viagens no exterior

Investimento estrangeiro direto
no Brasil bate recorde em julho

BRASIL

De janeiro a julho,
o investimento

produtivo já soma
US$ 38,1 bilhões,
ou 76,3% da

estimativa do BC

Ingressos somaram US$ 8,42 bilhões, maior resultado para o mês e também o mais elevado desde dezembro

Claudio Perez/Bloomberg

INGRESSO DE RECURSOS

Investimentos Estrangeiros 
Diretos (IED)

JANEIRO/JULHO 2011

JULHO

US$ 38,48 bilhões

US$ 5,98 bilhões

JANEIRO/JULHO 2012

JULHO

US$ 38,14 bilhões

US$ 8,42 bilhões
Fonte: Banco Central 

TulioMaciel: oBCcalculaqueo investimentoestrangeirodireto fecharáagostoemUS$4bilhões
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




