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13 de novembro de 2019

Destaque Depec - Bradesco

A queda do saldo comercial e suas implicações 

A queda do saldo comercial brasileiro tem sido expressiva ao longo desse ano. Tanto o saldo físico quanto o
contratado desaceleram de forma relevante, em função do menor crescimento global e da queda dos preços
de commodities. Essa piora na balança comercial tem levado a uma deterioração do resultado em conta
corrente, que, somada à saída de fluxos financeiros, ajuda a explicar a piora do fluxo cambial em 2019. Esse
quadro, entretanto, não deve limitar uma apreciação cambial no próximo ano se houver estabilização da
economia global e melhora do crescimento brasileiro.

Mariana Silva de Freitas
Constantin Clemens Jancsó

Fonte: MDIC

Gráfico 1: Balança comercial
US$ bilhões, 12 meses
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Até outubro, o superávit da balança comercial acumula queda de US$ 12,7 bilhões comparativamente a
2018. O grosso do movimento é explicado pelo recuo das exportações, uma vez que as importações
mantiveram tendência gradual de recuperação. Em outras palavras, a deterioração recente tem pouca ligação
com temas ligados à economia brasileira e, muito mais, à economia global.

Desde meados do ano passado, as exportações da indústria brasileira têm sido prejudicadas pela retração
da demanda da Argentina, que passa por uma crise profunda. Desde o pico da série, em abril de 2018, as
exportações brasileiras para a Argentina acumulam queda de quase US$ 8,3 bilhões, sendo US$ 5,6 bilhões
apenas no setor automotivo. Neste ano, até setembro, as exportações de manufaturados para o país
acumulam queda de 4,4 bilhões. A demanda norte-americana por esses produtos vem ganhando força, mas
não suficiente para compensar o efeito da crise argentina.
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Fonte: Funcex

Gráfico 2: Exportações de manufaturados – principais destinos
US$ bilhões, 12 meses

Um segundo elemento que ajuda a explicar a retração das exportações este ano é a queda dos preços dos
produtos exportados. Estimamos que, dos US$ 10 bilhões de queda das exportações acumulada até
setembro, US$ 5,6 bilhões são decorrentes da queda de preço. Esse movimento, que também ocorreu com
as importações, foi disseminado setorialmente.

Fonte: Funcex, Bradesco

Tabela 1: Exportações e importações brasileiras
Contribuições para a variação acumulada em 2019

jan-set/18 jan-set/19 Δ
Contribuição 

Quantum

Contribuição 

Preço

Exportações 177,2 167,2 -10,0 -4,4 -5,6

Básicos 88,2 87,4 -0,8 0,8 -1,6

Semi-manufaturados 22,4 21,4 -1,0 0,1 -1,1

Manufaturados 63,2 58,4 -4,9 -3,1 -1,8

Plataformas de petróleo 4,1 2,8 -1,3 - -

Op. Especiais 3,3 0,0 -3,3 - -

Importações 135,3 133,6 -1,8 3,3 -5,0

Bens de capital 21,3 19,8 -1,5 -0,8 -0,7

Plataformas de petróleo 7,3 3,9 -3,4 - -

Intermediários 78,8 80,1 1,4 4,8 -3,4

Duráveis 4,9 4,0 -0,9 -0,9 0,0

Ñ-duráveis 14,4 14,3 -0,2 -0,3 0,1

Combustíveis 15,8 15,2 -0,6 0,2 -0,8

(US$ bilhões)
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Fonte: Funcex, Comtrade

Gráfico 3: Exportações de soja para China
Por origem, milhões de toneladas, 12 meses
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Vale destacar, ainda, alguns movimentos observados em commodities específicas. No caso da soja, a
retração dos volumes exportados este ano reflete, em grande medida, uma base de comparação bastante
forte. Um dos efeitos indiretos da guerra comercial foi o aumento da demanda chinesa pela soja brasileira, o
que impulsionou os embarques deste produto no último trimestre do ano passado e nos primeiros meses
deste ano. Com o ajuste dos estoques, voltamos a exportar volumes mais próximos da média histórica,
contribuindo para a queda do saldo comercial nos meses seguintes. Parte desse movimento foi compensada
pelo milho, cujos volumes exportados foram excepcionais diante da quebra da safra norte-americana.

Do lado das importações, o crescimento tem sido bastante moderado. É verdade, entretanto, que há certo
descolamento com a indústria, especificamente entre as compras de produtos intermediários e o nível
sugerido pela produção industrial. Porém, ainda que faltem elementos claros para explicar esse
descolamento, a piora mais recente do saldo não tem se dado pelas importações, que, a rigor estão
desacelerando em valores nominais.
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Fonte: Funcex, IBGE

Gráfico 4: Importações de intermediários e Produção Industrial
Média móvel 3 meses, série dessazonalizada
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É importante destacar que o desempenho da balança física não explica inteiramente a queda do fluxo no
segmento comercial. Desde 2006, os exportadores não são obrigados a repatriar todos os recursos de
exportação, o que gerou uma discrepância entre os dados da balança comercial e o câmbio contratado desde
então. Nos últimos meses, o fluxo contratado recua em uma magnitude maior que o saldo comercial,
sinalizando que os exportadores estão deixando parte dos recursos fora do país. Ainda há dúvidas sobre o
tamanho e a alocação desses recursos, mas a principal hipótese é que eles estão sendo usados para
amortização de dívidas no exterior. Esse movimento faz sentido no contexto atual de redução do diferencial
de juros, que torna captações no mercado local relativamente mais atrativas.

Fonte: MDIC, BCB

Gráfico 5: Fluxo contratado comercial e balança
US$ bilhões, 12 meses

A queda do saldo comercial já teve impactos importantes sobre as contas externas até o momento. O
déficit em conta corrente somou US$ 37,4 bilhões nos doze meses encerrados em setembro. Para este ano,
estimamos um déficit externo próximo de US$ 47,5 bilhões (2,6% do PIB), após US$ 21,9 bilhões em 2018,
com impacto baixista de quase US$ 17 bilhões do saldo comercial. Em adição, houve saída importante de
recursos financeiros, que levou à piora do câmbio contratado como um todo. A piora mais relevante, na
margem, tem sido do saldo comercial, de toda forma.
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Fonte: MDIC, BCB

Gráfico 6: Fluxo cambial
US$ bilhões, 12 meses

Destaque Depec - Bradesco



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
5

Para o ano que vem, a recuperação da demanda doméstica deve ser vetor determinante para uma queda
adicional saldo comercial, enquanto a economia global não apresenta recuperação mais sustentada. As
importações devem acelerar na esteira da maior expansão do consumo e dos investimentos, levando o PIB a
crescer 2,2% no próximo ano.

Já do lado das exportações, o cenário é mais incerto. Em relação ao crescimento global, o pior momento
parece ter ficado para trás, mas esse quadro ainda não está consolidado. A expectativa para 2020 é de uma
recuperação gradual, que não deve trazer grande impulso para os preços de commodities ou para a
demanda, proporcionando uma recuperação ainda moderada das exportações. Setorialmente, as
perspectivas positivas para a safra de soja, atrelada à normalização da produção de minério de ferro e ao
aumento da demanda chinesa por carnes, proporcionará um aumento das exportações de produtos básicos.
Ao mesmo tempo, as exportações de produtos manufaturados devem seguir em trajetória negativa, diante
do menor volume de operações de plataformas no âmbito do Repetro¹ e a demanda ainda fraca da
Argentina.

Há, ainda, riscos importantes no cenário. Avanços concretos nas negociações comerciais, ao mesmo tempo
em que contribuem para o crescimento global, podem reduzir a demanda chinesa por algumas commodities
do Brasil, à medida que o país aumente suas compras dos Estados Unidos. Além disso, o cenário de
crescimento na Argentina é bastante incerto. Esperamos uma retração de 2,5% e 1,6% do PIB neste ano e no
próximo, mas o grau de incerteza é bastante elevado. Uma crise mais forte poderia afetar ainda mais nossas
exportações de manufaturados, já que o país ainda é um destino importante desses produtos.

Com isso, projetamos para 2020 um saldo comercial em torno de US$ 38 bilhões, após US$ 41,7 bilhões
projetado para este ano. Isso contribuirá para um aumento adicional do déficit em conta corrente, para
próximo de US$ 50 bilhões no ano que vem.

De um modo geral, entretanto, o resultado em conta corrente seguirá sendo amplamente financiado pelos
investimentos diretos, que ultrapassam US$ 70 bilhões. Além disso, à medida em que a economia brasileira
ganhe tração deve haver melhora nos fluxos financeiros de portfolio, levando o real a apreciar em relação ao
atual patamar, encerrando o próximo ano em R$/US$ 3,80.

(1) A Lei n° 13.586/2017 instituiu mudanças nos benefícios tributários de investimentos no setor de óleo e gás, o que tem tido impactos 
nas transferências de propriedade de bens entre empresas não residentes e residentes e, portanto, no resultado da balança comercial. 
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são
rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em
nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou
tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário,
eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta
publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da
fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

economiaemdia.com.br
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