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Prof. Marcelo
LISTA DE EXERCÍCIOS – MACROECONOMIA – AULA 3
BALANÇO DE PAGAMENTOS: Superávit, déficit e registro contábil das transações
Julgue (C ou E) os itens seguintes:
1. (CESPE/MPE-TO/2006). De acordo com o conceito de liquidez internacional, o resultado do
balanço de pagamentos é, por definição, igual à variação das reservas internacionais.
2. (CESPE/CACD/2004). Déficits em conta-corrente implicam que o montante de divisas
arrecadado com as exportações é superior àquele exigido para financiar suas importações e
transferências unilaterais líquidas
3. (CESPE/CACD/2009). Um déficit de 100 dólares na conta de transações correntes implica,
necessariamente, a perda do mesmo valor nas reservas internacionais.
4. (CESPE/SEAD/Prodepa/2004). Quando um turista brasileiro compra equipamentos eletrônicos
japoneses em Tóquio, essa transação é registrada como um débito no balanço de transações
correntes do balanço de pagamentos brasileiro.
5. (CESPE/FSCMP/Economista/2004). As doações feitas pelo governo brasileiro aos desabrigados
iranianos por ocasião do último terremoto no Irã são contabilizadas como débito na conta de capital
do balanço de pagamentos brasileiro.
6. (CESPE/Consultor do Senado Federal/2002). As doações feitas pelo governo brasileiro aos
refugiados afegãos são debitadas no balanço das transações correntes.
7. (CESPE/FSCMP/Economista/2004). As importações brasileiras de petróleo nigeriano são
registradas como um débito na conta-corrente do balanço de pagamentos brasileiro e como um
crédito na conta equivalente da Nigéria.
8. (CESPE/Analista Legislativo – Economia/Câmara dos Deputados/2002). Se os investidores
estrangeiros comprarem ações da Companhia Siderúrgica Nacional, mas o controle acionário dessa
companhia permanecer em mãos de investidores brasileiros, o fluxo de recursos correspondente a
essa transação será creditado como investimento direto na conta de capital do balanço de
pagamentos brasileiro.
9. (CESPE/Analista Legislativo – Economia/Câmara dos Deputados/2002). Quando turistas
franceses utilizam uma companhia aérea para viajar entre Paris e Rio de Janeiro, o valor equivalente
aos pagamentos das passagens aéreas é contabilizado como um crédito na conta corrente do
balanço de pagamentos francês.
10. (CESPE/BASA/2004). Quando uma empresa brasileira utiliza os serviços de uma transportadora
norte-americana, o valor pago pelo transporte representa um débito e, portanto, é contabilizado no
balanço comercial brasileiro.

11. (CESPE/STM/Economista/2011). Caso uma empresa brasileira tenha financiado, por meio de
um banco norte-americano, importações de matéria-prima no valor de US$ 2 milhões, esse
montante deverá ser registrado como débito na balança de transações correntes e como crédito na
conta capital e financeira.
12. (CESPE/CACD/2012). Os lucros das empresas estrangeiras reinvestidos no Brasil são
contabilizados como crédito na conta capital e financeira do balanço de pagamentos brasileiro.
Resolva as seguintes questões:
13. (ESAF/ACE-MDIC/2002. Adaptada). Considere que tenham ocorrido apenas as seguintes
operações nas contas de transações correntes, operações essas realizadas entre residentes e nãoresidentes de um país, em um determinado período de tempo, em unidades monetárias: 1) o país
exporta mercadorias no valor de 500, recebendo à vista; 2) o país importa mercadorias no valor de
400, pagando à vista; 3) o país realiza doação de medicamentos no valor de 150; 4) o país paga 300 à
vista referente a juros e lucros; 5) o país paga 50 à vista referente a fretes.
Com base nessas informações e supondo que a conta de erros e omissões tenha saldo nulo, é
incorreto afirmar que, no período considerado:
a)
b)
c)
d)
e)

o balanço de serviços apresentou déficit de 50;
o saldo da balança comercial apresentou superávit de 100;
o saldo do item “transferências unilaterais de renda” foi deficitário em 150;
o país apresentou déficit em transações correntes;
para que o país apresente um saldo nulo do balanço de pagamentos, o ingresso líquido de
recursos na conta de capital e financeira deverá ser de 250.

14. (CESPE/CACD/2015). Com referência aos dados do balanço de pagamentos apresentados na
tabela abaixo, julgue (C ou E) os itens seguintes:
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1. O balanço de serviços apresentou saldo negativo de US$ 43 bilhões.
2. Ocorrendo saldo negativo no balanço de pagamentos, ele poderá ser financiado mediante
redução das reservas internacionais.
3. A aquisição de ações no mercado secundário e o reinvestimento de lucros não contribuem para
o aumento do estoque de capital da economia.
4. O movimento de capitais autônomos foi positivo e igual a US$ 39 bilhões.
15. (CESPE/Anpec/2008). Uma economia é constituída por uma única empresa, cujos proprietários
são não-residentes no país: uma fábrica de automóveis. Em 2007, a produção da fábrica foi de $100,
dos quais $ 60 referem-se a vendas a consumidores residentes no país e $40 a não residentes. A
fábrica gasta $30 em aço importado e paga $60 em salários a residentes no país. Os lucros são
integralmente remetidos aos proprietários da empresa, no exterior. Calcule o saldo em transações
correntes desta economia no ano de 2007.
16. (FCC/BNDES/2002). Num determinado país, ocorreram as seguintes transações com o exterior,
no ano-calendário, em bilhões de unidades monetárias: a) exportações de mercadorias = 600; b)
importações de mercadorias = 565; c) fretes pagos = 10; d) seguros pagos = 5; e) juros remetidos =
40; f) lucros remetidos = 16; g) lucros reinvestidos = 4; h) doações recebidas em mercadorias = 2; i)
empréstimos recebidos = 32; j) investimentos diretos recebidos = 13.
O balanço de pagamentos dessa economia, nesse ano, considerando que não houve erros e
omissões na sua elaboração, registrará um saldo positivo de:
a) 13;
b) 11;
c) 9;
d) 7;
e) 5.
17. (ESAF/AFRF/2002. Adaptada). No que diz respeito ao equilíbrio do balanço de pagamentos, um
país que apresente déficit na conta de transações correntes deve produzir:
a)
b)
c)
d)
e)

superávit na balança comercial;
déficit na conta capital e financeira;
superávit na conta de serviços;
superávit na conta capital e financeira;
déficit na conta de serviços.

18. (CESPE/CACD/2011). Os ingressos líquidos de divisas na conta financeira do balanço de
pagamentos têm possibilitado o financiamento integral do déficit em transações correntes, bem
como a continuidade da política de fortalecimento das reservas internacionais, via aquisições de
dólares pelo Banco Central do Brasil no mercado doméstico.
Banco Central do Brasil. Relatório da Administração, 2010, p. 6 (com adaptações).

A partir dessas informações, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os
seguintes aspectos:
- a estrutura básica do balanço de pagamentos e, de maneira sucinta, a situação do
balanço de pagamentos do Brasil;
- as razões para o aumento das reservas cambiais brasileiras;
- os benefícios e custos de se manterem reservas elevadas.
Curso JB – preparatório para o Instituto Rio Branco – © Não é permitida a reprodução deste material.

19. (CESPE/CACD/2014). Julgue (C ou E) os itens a seguir, a respeito da pauta de exportações e
importações do Brasil.
1. De acordo com a classificação oficialmente adotada, as exportações brasileiras por fator
agregado são decrescentes, ou seja, da maior para a menor proporção de valor agregado.
2. O Brasil apresentou superávit em 2013, tendo havido déficit na maioria dos meses do ano,
com reversão do saldo negativo a partir do começo do 2.º semestre.
3. Ao se examinar a atual pauta de exportações brasileiras por blocos econômicos, constata-se
que os países do MERCOSUL são grandes importadores do Brasil, somente superados pela
Ásia e pela União Europeia.
4. As importações brasileiras são constituídas por numerosos grupos de produtos, destacandose óleos brutos de petróleo, com menos de 10% do total.
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12. O gabarito do CESPE considerou essa questão como Errada. Na teoria, estaria correto: o
reinvestimento de lucros deve ser registrado com um débito na conta de Lucros do Balanço de
Rendas (nova conta de Renda Primária) e com um crédito na conta de Investimento Estrangeiro
Direto (atual conta de Investimento Estrangeiro no Brasil), que é uma conta integrante da Conta
Financeira. Na prática, conforme consta das notas metodológicas do Banco Central editadas por
ocasião da adoção do BPM 6, os lucros reinvestidos não vinham sendo contabilizados no
balanço de pagamentos brasileiro desde 1999 por um problema de fonte de informação (ver
págs. 8 e 9 da Nota Metodológica nº 2 – Transações Correntes). É possível que o CESPE tenha
considerado o item como incorreto devido a esse fato. Vale lembrar que esse problema está
sendo corrigido na adoção do BPM 6.
13. B
14. E – C – C - E
15. Saldo nulo.

16. c
17. d
18. Ver Guia de Estudos 2010.

19. Para responder essa questão, deve-se fazer uma pesquisa no site do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), consultando as estatísticas de comércio exterior.
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