
O gastos de turistas brasileiros
no exterior dispararam no mês
passado, impunsionando o re-
corde no rombo das contas ex-
ternas em outubro.

De acordo com dados divul-
gados pelo Banco Central, on-
tem, as despesas dos brasilei-
ros com viagens internacio-
nais atingiram US$ 2,087 bi-
lhões em outubro. O montante
é o maior registrado para o mês
e só não é superior ao apurado

em julho do ano passado, quan-
do os turistas brasileiros ha-
viam desembolsado US$ 2,234
bilhões em outros países.

Por causa do aumento desses
gastos, o saldo de viagens inter-
nacionais, que mede a diferença
entre os gastos de turistas estran-
geiros no Brasil e as despesas de
turistas brasileiros no exterior,
registrou rombo de US$ 1,536 bi-
lhão em outubro. De acordo
com o BC, foi o maior déficit re-
gistrado para o mês.

Na opinião do chefe-adjun-
to do Departamento Econômi-
co do Banco Central, Fernando

Rocha, a estabilidade do câm-
bio nos últimos meses e o cres-
cimento da renda do brasileiro
explicam a retomada dos gas-
tos fora do país.

“Depois de subir no meio do
ano, o dólar ficou estável em tor-

no de R$ 2 nos últimos meses.
Isso permitiu que os turistas

planejassem melhor as despe-
sas no exterior, o que permitiu
que os brasileiros voltassem a
viajar. Sem contar que a renda
do brasileiro continuou crescen-
do nesse período”, ressaltou.

Com a alta recente do dólar,
que nos últimos dias subiu e es-
tá alcançando R$ 2,10, o chefe
do Departamento Econômico
do Banco Central diz que ainda
levará algum tempo para que
os gastos com viagens interna-
cionais voltem a cair.

“Os brasileiros que vão para

fora do país agora já tinham pla-
nejado a viagem. Desta forma,
sempre existe uma defasagem
entre uma subida do dólar e o
enfraquecimento dessa conta
(de viagens internacionais)”,
declarou.

De acordo com Rocha, os da-
dos preliminares de novembro
indicam que os gastos de turis-
tas no exterior devem fechar
em níveis menores em relação a
outubro.

Neste mês, até o último dia
20, os brasileiros tinham desem-
bolsado US$ 1,178 bilhão em ou-
tros países. ■ ABr
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Ministra defende planejamento integrado

Gasto de brasileiros no exterior atinge recorde

O enfraquecimento da econo-
mia brasileira, expandindo em
torno de 1,5% neste ano na pro-
jeção do próprio governo, redu-
ziu fortemente a remessa de lu-
cros e dividendos de subsidiá-
rias às suas matrizes no exte-
rior. De acordo com dados do
Banco Central, entre janeiro e
outubro deste ano, a saída de
renda pelo investimento produ-
tivo totalizou US$ 17,70 bilhões
ante US$ 29,22 bilhões apura-
dos no mesmo período anterior.

“Isso estava consistente com
uma economia de dinamismo
menor, que afetou a lucrativida-
de das empresas, e uma taxa de
câmbio que se desvalorizou, pu-
xando o resultado para baixo”,
disse Fernando Rocha, chefe-ad-
junto do Departamento Econô-

mico do BC. “Nos últimos três
ou quatro meses não houve uma
depreciação tão grande, mas se-
gundo semestre do ano passado
um dólar custava R$ 1,67 e pas-
sou para R$ 2,03.”

Muito embora a estimativa se-
ja de que o volume de remessas
chegue a dezembro bem aquém
do que o registrado no ano pas-
sado, o mês de outubro já apre-
senta sinais de recuperação.
Nesse período houve um salto
das remessas, que passaram de
US$ 1,36 bilhão, em igual etapa
de 2011, para US$ 2,02 bilhões.

Na avaliação de Rocha, há
uma inflexão desse fluxo em
curso, pois os envios foram sufi-
cientes para inverter a trajetó-
ria do acumulado em 12 meses.
A projeção poderá ser confirma-
da em novembro. Pelos dados
parciais até o último dia 20 as re-
messas alcançaram US$ 1 bi-

lhão. “Mas poderá atingir um
volume maior do que o de outu-
bro e ser um dos maiores do ano
porque elas se concentram no fi-
nal do mês”, afirmou, atribuin-
do o movimento ao reaqueci-
mento da economia e o conse-
quente aumento da lucrativida-
de das companhias.

O índice de atividade divulga-
do pelo Banco Central mostra
que no terceiro trimestre houve
expansão de 1,2% o que, de for-
ma anualizada, mostra cresci-
mento a uma taxa de 4,7%.

Outros dados do balanço de
pagamentos também foram afe-
tados por essa recuperação.
Houve leve aumento das impor-
tações no décimo mês do ano
ante igual etapa do ano passa-
do (de US$ 19,78 bilhões para
US$ 20,10 bilhões). Além disso,
houve recorde mensal no en-
vio de recursos para pagamen-
to de serviços prestados no ex-
terior, como aluguel de equipa-
mentos, transportes. Depois de
alguns meses recuando os gas-
tos de brasileiros em viagens in-
ternacionais (leia matéria abai-
xo) se elevaram.

Com isso, o déficit em transa-
ções correntes somou US$ 5,43
bilhões — equivalente a 2,09%
do Produto Interno Bruto (PIB)
— foi o maior para os meses de
outubro desde 1947. De acordo
com Rocha, em novembro, o re-
sultado deve ser negativo em
US$ 6 bilhões, o que estará de
acordo com as estimativas do
BC para o resultado no ano, de
US$ 53 bilhões. “A perspectiva

para o próximo ano, com a reto-
mada efetiva da atividade, é
que esse volume se amplie. No
entanto, como o PIB expandi-
rá, a proporção não deve se alte-
rar muito.”

Rocha lembra que o déficit
em conta corrente segue sendo
coberto com folga pela entrada

de Investimento Estrangeiro Di-
reto (IED). Em outubro, ingressa-
ram no país em direção ao setor
produtivo US$ 7,7 bilhões, um
recorde para o mês. No acumula-
do do ano, o ingresso desse tipo
de recurso já chega a US$ 55,3 bi-
lhões e mantém nível similar ao
apurado em 2011. ■

Volume de despesas com
viagens internacionais passou
de US$ 2 bilhões em outubro

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ressaltou a necessidade

de se avançar no planejamento regional integrado entre os países

da América Latina, como forma de reduzir as assimetrias entre

essas nações e impulsionar a inserção dessas economias em um

mercado internacional “crescentemente competitivo”. Durante

evento em Brasília, destacou também o papel do Estado como

indutor do desenvolvimento nacional. ABr
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Patricia Santos

Em novembro,
até o último dia 20,

os brasileiros
deixaram US$ 1,178
bilhão em despesas

em outros países

Remessas ao exterior caem 40% até
outubro com desaceleração econômica
As subsidiárias que estão no país enviaram US$ 17,7 bi para suas matrizes em dez meses deste ano

ImportaçõesaumentaramdeUS$19,7bipara US$20biemumano

ROMBO

Saldo das transações do Brasil com o exterior 
permanece negativo no ano

Fontes: Banco Central de Brasil Econômico              
* Janeiro a outubro. (1) No País. (2) Investimento direto e em carteia.

SALDOS ACUMULADOS NO ANO*, EM US$ BILHÕES

 Lucros e dividendos (2)  Invest. Estrang. Direto (1)  Transações correntes  Saldo comercial 

25,42 17,38

-39,83 -39,55

55,96 55,31

-29,22 -17,71

2011 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2012, Brasil, p. 8.




