
Fluxo de moeda estrangeira é negativo neste mês até o dia 21 
 
A saída de dólares no Brasil superou a entrada em US$ 553 milhões em junho até o dia 21, 
informou ontem o Banco Central (BC). No segmento financeiro, que inclui investimentos 
estrangeiros e remessas de lucros, entre outras operações, o saldo ficou negativo em US$ 5 
milhões no período. O número é a diferença entre a entrada de US$ 39,551 bilhões e a saída 
de US$ 39,556 bilhões.  
 
As operações comerciais ficaram negativas em US$ 548 milhões no período. As exportações 
somaram US$ 12,740 bilhões. O valor inclui operações de Adiantamento sobre Contratos de 
Câmbio (ACC), de US$ 2,924 bilhões; Pagamento Antecipado (PA), de US$ 2,814 bilhões; e 
demais operações, de US$ 7,002 bilhões. As importações ficaram em US$ 13,288 bilhões.  
 
No acumulado do ano até o dia 21 de junho, o fluxo cambial ainda está positivo em US$ 
11,618 bilhões, com saída de US$ 6,559 bilhões no segmento financeiro e entrada de US$ 
18,176 bilhões no comercial. No mesmo período de 2012, o fluxo estava positivo em US$ 
23,849 bilhões, com entrada de US$ 3,608 bilhões no segmento financeiro e de US$ 20,241 
bilhões no comercial.  
 
Ainda segundo o World Investment Report 2013, publicação anual da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) lançada ontem, o fluxo global de 
Investimento Estrangeiro Direto (IED) caiu 18% em 2012, para US$ 1,351 trilhão, de um 
volume de US$ 1,651 trilhão registrado em 2011. A divulgação foi feita pela Sociedade 
Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização Econômica (Sobeet).  
 
A publicação apresentou os últimos dados disponíveis de IED no mundo e as perspectivas para 
os próximos anos. Além disso, o estudo da Unctad traz neste ano a temática "Cadeias de Valor 
Global - Investimento e Comércio para o Desenvolvimento".  
 
Quanto à redução do fluxo global do IED, foi a primeira vez após três anos ininterruptos de 
crescimento que a circulação desse investimento no mundo recuou. De acordo com o 
presidente da Sobeet, Luís Afonso Lima, o volume de IED apurado no mundo no ano passado é 
o menor desde o período pré-crise, em 2007, quando o fluxo de investimentos havia sido de 
US$ 1,473 trilhão.  
 
De acordo com o estudo, as economias em desenvolvimento superam as economias 
desenvolvidas como receptoras de IED. E o Brasil aumentou sua participação nos ingressos 
globais de IED, saltando de 1,7% em 2007 para 4,8% no ano passado.  
 
"Os Brics seguem como destino cada vez mais preferencial de investimentos estrangeiros", 
afirma o documento. A participação dos Brics nos fluxos globais de IED passou de 10% em 
2007 para 19,5% no ano passado.  
 
As economias em desenvolvimento já são fonte de 30,8% de todo o fluxo global de IED. O 
Brasil, no entanto, foi exceção nesse movimento de avanço do investimento no exterior por 
economias em desenvolvimento. Isso porque as empresas brasileiras reduziram seus 
investimentos em US$ 3 bilhões no exterior em 2012 frente a 2011. Desde 2009, os 
investimentos brasileiros diretos encontram-se estagnados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A3. 
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