
 
 
 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS NO SALDO DO BALANÇO DE 
PAGAMENTOS BRASILEIRO NO ANO DE 2006. 

Lilian Tavares (1); Márcia Batista da Fonseca (3) 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Departamento de Economia 
 

1.Introdução: Este trabalho acadêmico é fruto do  projeto de extensão ANÁLISE 
CONJUNTURAL COMO SUPORTE À ASSESSORIA SÓCIO-ECONÔMICA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS E ÀS ENTIDADES DE CLASSE. O projeto conta com o apoio do 
PROBEX/PRAC está sendo executado junto ao GAPPE - Grupo de Assessoria, Planejamento 
e Pesquisa Econômica, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba e 
apresenta um perfil do setor externo brasileiro através analise das contas do Balanço de 
Pagamentos da Economia no ano de 2006. A importância do estudo reside no 
acompanhamento sistemático das informações acerca do comportamento das contas do 
Balanço de Pagamentos e sua interface com variáveis macroeconômicas como renda, 
emprego, juros, moeda etc. 

2.Objetivos e Metas: O objetivo geral deste trabalho foi construir uma base de dados sobre o 
Setor  Externo Brasileiro em 2006, com periodicidade trimestral para servir como instrumento 
de informação sobre o balanço de pagamentos da economia, fornecendo uma leitura da 
conjuntura recente e uma articulação da teria econômica com a realidade brasileira. 
3.Fundamentação: Para a consecução dos objetivos foi necessária uma dinâmica de estudo 
em grupo que permitiu a formação continuada do banco de dados e analise dos mesmos, 
tendo em vista a utilização de documentos oficiais divulgados pela imprensa e pela Internet. 

4.Resultado: Em 2006, percebe-se que o superávit da balança comercial foi provocado por 
aumento das exportações de produtos manufaturados e pelo aumento do preço dos bens 
exportados. O maior crescimento das importações ocorreu na importação de produtos 
eletrônicos, seguidos de produtos do setor médico-oftálmico, em geral de procedência asiática. 
Na conta de capital e financeira percebe-se que o ingresso dos investimentos diretos no Brasil 
foi realizado na maioria pelo aumento da participação, além disso, o governo brasileiro está 
buscando reduzir o passivo externo com a recompra de papéis da dívida no exterior. O saldo 
do Balanço de pagamentos foi superavitário o que revela no acumulado mais de US$ 100 
bilhões de reservas internacionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Balanço de Pagamentos – Transações Correntes –  Conta de Capital e 
Financeira. 
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