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O ajuste do balanço de pagamentos em 2002
O balanço de pagamentos em 2002, com dados estimados para dezembro, apresenta perdas
em suas principais fontes de financiamentos e saídas de recursos para formação de ativos no
exterior, o que deve provocar redução total de US$28 bilhões em 2002, em relação aos
fluxos de 2001.
A maior parte das reduções de financiamento concentrou-se na captação de longo prazo
(US$15,9 bilhões), principalmente em empréstimos diretos e na colocação de títulos de dívida
no exterior, cujas taxas de rolagem caíram acentuadamente no decorrer do ano. Redução
significativa ocorreu também nos fluxos de investimentos estrangeiros diretos (US$6,5 bilhões)
e, ainda, nas captações de curto prazo, especialmente em linhas de crédito comercial.
Perdas e ajustes do Balanço de Pagamentos
Variação das principais contas entre 2001 e 2002
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1/ Inclui a conta capital, investimentos estrangeiros em ações, títulos de renda fixa de curto prazo negociados no País e negociados no exterior,
empréstimos de curto prazo, crédito comercial de curto prazo, derivativos financeiros, depósitos de não-residentes, outros passivos e erros e omissões.
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O ajuste veio, em grande parte, do menor déficit em transações correntes, menos US$14,9
bilhões em relação a 2001, resultado do crescimento do superávit comercial.As importações
de serviços foram igualmente ajustadas e também desempenharam papel fundamental na
mudança de patamar do déficit em transações correntes. Observa-se, ainda, que o envio de
renda para o exterior, particularmente os pagamentos de juros sobre a dívida externa, mostram
tendência de queda, em consonância com a redução da dívida externa.
Evolução dos componentes do déficit em transações correntes
Acumulado em 12 meses
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Déficit de serviços, de rendas e transferências unilaterais

Outro fenômeno a ser considerado, relativamente aos ajustes, foi o encolhimento das
amortizações de dívida de longo prazo, de US$5,1 bilhões. No entanto, se excluídas as
amortizações de papéis vinculadas à dívida nacionalizada, a refinanciamentos e a conversões,
o patamar de 2002 iguala-se ao de 2001, com redução nos pagamentos de papéis e incremento
em empréstimos diretos. É importante ressaltar que a dívida nacionalizada eas conversões
efetuadas em 2001 e 2002 representam liquidação antecipada de compromissos com
vencimentos que se diluem nos próximos anos, o que reduz a pressão futura sobre o balanço
de pagamentos.
As captações de bônus soberanos e os desembolsos do FMI ao Brasil proporcionaram
recursos suficientes para atender os compromissos do Governo Central e parte dos
compromissos do setor privado. As intervenções da Autoridade Monetária no mercado de
câmbio foram estimadas em US$9 bilhões.As reservas brutas permaneceram constantes mas,
relativamente às reservas líquidas, a redução é estimada em US$13,7 bilhões, consideradas
as recompras de títulos da dívida soberana em excesso ao limite fixado no acordo com o FMI
(US$1.023 milhões).
Em 2003, a redução de reservas líquidas é estimada em US$2 bilhões, considerando-se o
serviço da dívida do Governo Central, os desembolsos de or
ganismos internacionais – Banco
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Interamericano de Desenvolvimento/Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(BID/Bird) e, ainda, o fato de que US$700 milhões referentes a títulos de emissão da república,
que se encontram no Banco Central, vencem no próximo ano.
O comportamento do balanço de pagamentos em 2002 indica forte probabilidade de
descompressão das contas externas brasileiras nos próximos anos.A dívida externa do setor
privado está em nítida trajetória de queda, comportamento que deverá persistir em 2003,
dada a expectativa de menor necessidade de novo endividamento.
A formação de ativos brasileiros no exterior ao longo deste ano deve ser considerada
como mais um fator de descompressão futura, uma vez que os recursos destinados à
constituição de disponibilidades externas têm origem nos baixos preços da dívida brasileira
no mercado secundário, com forte estímulo à sua aquisição no exterior
. Esses recursos devem
retornar quando da melhora nas cotações dos títulos de dívida, ou reduzirem os vencimentos
de principal escalonados para os próximos anos.
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