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1 Balanço de Pagamentos for Dummies

Resumo

Este artigo se trata de uma publicação intuitiva sobre os conceitos básicos para o cor-
reto entendimento de temas complexos como finanças públicas e comércio internacional
para leitores não familiarizados com as áreas administrativa e contábil. Trabalharemos a
definição de balanço de pagamentos segundo conceituação apresentada no livro Macroe-
conomia (2000 4ª ed.), publicado por Mario Henrique Simonsen e Rubens Penha Cysne.
Ao final do artigo, o leitor será capaz de entender o conceito de balanço de pagamentos,
compreender seu uso e limitações e interpretá-lo corretamente. Não se pretende, no en-
tanto, esgotar o assunto nessa breve publicação, que se trata, antes, de uma introdução
ao tema.

1.1 Introdução

O balanço de pagamentos, em macroeconomia, diz respeito à compilação contábil das
transações monetárias internacionais - não necessariamente pagamentos, como o nome
leva a crer - de um páıs ao longo de um determinado peŕıodo de tempo. Em outras
palavras, trata-se do registro das somas recebidas pelo páıs e enviadas desse páıs para
o exterior durante um peŕıodo. Para a criação desse balanço, utilizam-se os critérios
definidos pelo Manual de Balanço de Pagamentos (MBP), publicado pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI).
A partir do balanço de pagamentos, pode-se inferir caracteŕısticas espećıficas da econo-
mia de cada páıs e, por isso, é importante saber como interpretar corretamente a pu-
blicação. Uma das principais atribuições do balanço, por exemplo, é a contabilização das
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exportações (X) e das importações (M) de uma pátria, cujo saldo forma a balança comer-
cial (ou balanço comercial) do páıs. A balança comercial, por sua vez, pode revelar um
perfil exportador (X>M) ou importador (X<M) da nação. Ainda, a análise dos balanços
subsequentes publicados em um intervalo de tempo podem revelar uma transição no perfil
do páıs (o páıs pode passar de exportador para prestador de serviços).
Por fim, saber interpretar um balanço de pagamentos, além de permitir inferir minúcias
sobre as finanças públicas de um determinado páıs, confere-nos autonomia para correta-
mente conseguirmos avaliar a saúde fiscal do território, seja ele doméstico ou internacio-
nal. Essa autonomia, por sua vez, é indispensável quando tratamos da correta alocação
de capitais. Por isso, esta publicação tem por objetivo guiar o leitor em uma jornada de
aprendizado agradável, iniciando-se pela conceituação formal de balanço de pagamentos.

1.2 O conceito formal de balanço de pagamentos

Já definido o conceito amplo de balanço de pagamentos, parte-se para a conceituação
formal do termo. Segundo Simonsen (2000 4ª ed.), “define-se o balanço de pagamentos
como sendo o registro sistemático das transações entre residentes e não residentes de um
páıs durante determinado peŕıodo de tempo”. O balanço de pagamentos é, portanto,
contabilizado por transações entre residentes e não-residentes do páıs.
Residentes são as pessoas que vivem definitivamente no páıs (incluindo os estrangeiros
com residência fixa), enquanto não residentes são as pessoas que vivem definitivamente
fora do páıs. Também estão inclúıdos no conceito de residentes os funcionários em serviço
no exterior, pessoas que se encontram em viagens de turismo, negócios, educação etc. Por
último, para efeito de contabilização, são residentes pessoas juŕıdicas de direito público
(União, munićıpios, autarquias e demais entidades de caráter público) ou privado (or-
ganizações, fundações, sociedades etc.) sediados no páıs, inclusive filiais de empresas
estrangeiras.
Justamente por isso, é importante percebermos que, por definição, as contas externas de
um páıs não podem ser mensuradas apenas por seu balanço de pagamentos (BP), uma vez
que este só registra transações realizadas entre residentes e não-residentes. É justamente
para isso que existe a posição internacional de investimentos (PII), que calcula a contabi-
lidade de estoques internacionais - transação que não envolve partes não residentes. Dessa
forma, o balanço de pagamentos se refere mais aos fluxos e a posição internacional de in-
vestimentos, aos estoques e suas variações. No entanto, este artigo não tem por objetivo
adentrar as caracteŕısticas da posição internacional de investimentos e nos limitaremos a
dizer que juntos, o PII e a BP constituem a totalidade das contas externas de um páıs.
Após devidamente compreendida a conceituação do termo, devemos passar à tarefa de
entender de que forma são realizados os registros das transações no balanço de pagamentos,
pois só assim seremos capazes de ler a publicação com fluidez. Este artigo partirá do
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pressuposto de que o leitor desconhece a definição contábil de partidas dobradas - método
pelo qual são registradas as transações.

1.3 O método das partidas dobradas

A compreensão do método das partidas dobradas é indispensável para o domı́nio da
estrutura do balanço de pagamentos. Seguindo-se esse método, deve-se sempre registrar
os resultados das operações financeiras em dois locais, um destinado às origens e sua
contraparte destinado às aplicações dos recursos. É importante perceber que a mesma
transação será registrada em “origens” e em “aplicações” com sinais trocados, para que
se construa a ideia de entrada e sáıda de dinheiro.

“O páıs X importa 400 milhões de dólares em equipamentos financiados a longo prazo”

A técnica visa melhor representar os resultados financeiros da federação, pois, além de
registrar o balanço final, consegue identificar a origem de cada transação. Por se tratar
de uma estrutura contábil fict́ıcia, todos os lançamentos no balanço contábil de um páıs
devem, obrigatoriamente, estar registrados espelhados (em origens e aplicações) e, dessa
maneira, irão resultar em uma soma total igual a 0.

Ilustração 1 Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá
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1.4 Prinćıpios do Balanço de Pagamentos

Passamos, então, aos prinćıpios do balanço de pagamentos, onde iremos entender quando
se deve lançar uma transação a crédito (com o sinal positivo) ou a débito (com o sinal
negativo). Para tal, é necessário conhecer os tipos de contas utilizados no balanço de
pagamentos:

a) Contas Operacionais
b) Contas de Reservas (ou Contas de Caixa)

A conta operacional funciona da mesma maneira que a conta corrente de uma pessoa
f́ısica. Nela são registradas as transações que geram recebimento ou envio de recursos ao
exterior, como exportações, importações, fretes, seguros, juros, dividendos, investimentos,
empréstimos etc. Nessa conta, assim como na conta do leitor em seu banco, os fatos que
geram entrada de recursos são creditados (lançados com sinal positivo) e aqueles que geram
sáıdas de recursos, debitados (lançados com sinal negativo). Logo, uma exportação ou
o recebimento de um investimento internacional, que geram entrada de recursos no páıs,
são representados com sinal positivo, enquanto o pagamento de juros ou amortizações,
que geram uma sáıda de recursos do páıs, são registrados com sinal negativo.
A conta de reserva, por sua vez, funciona como o espelho da conta operacional. Nela
serão lançados os mesmos resultados da conta operacional, mas com sinal trocado - de
forma a consolidar o método das partidas dobradas explicado anteriormente. Portanto,
essa conta deve ser imaginada como uma “poupança de expectativas”, na qual todo o
dinheiro enviado ao exterior (seja por uma importação realizada, por exemplo) passa a
ser classificado como um recurso que fica à disposição do páıs para “saque” futuro - se
o recurso está à disposição do páıs, ele é registrado a crédito (com sinal positivo). Da
mesma forma, transações que geram a entrada de dinheiro no páıs, como as exportações,
diminuem a quantia de recursos dispońıveis que ainda podem ser aplicados no páıs - e,
portanto, são lançadas a débito (com sinal negativo). As contas usualmente classificadas
nessa rubrica são os haveres no exterior, ouro monetário, direitos especiais de saque (DES)
e posição de reservas no FMI.
No exemplo abaixo, retirado de Simonsen (2000, 4ª ed.), analisaremos as transações rea-
lizadas ao longo que um ano pelo páıs fict́ıcio x :

a) o páıs importa, pagando à vista, mercadorias no valor de 350 milhões
de dólares;

b) o páıs importa equipamentos no valor de 50 milhões de dólares finan-
ciados a prazo longo;

c) ingressam no páıs, sob forma de investimento direto sem cobertura
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cambial, 20 milhões de dólares em equipamentos;
d) o páıs exporta, recebendo à vista, 400 milhões de dólares de mercado-

rias;
e) o páıs paga ao exterior, à vista, 50 milhões de dólares de fretes;
f) remetem-se para o exterior, em dinheiro, 10 milhões de dólares de

lucros de companhias estrangeiras, 20 milhões de dólares de juros e 30 milhões
de dólares de amortizações;

g) o páıs recebe 10 milhões de dólares de donativos sob a forma de mer-
cadorias;

h) o páıs recebe, em moeda, um empréstimo compensatório do Fundo
Monetário Internacional, para a regularização do déficit no balanço de paga-
mentos, no valor de 30 milhões de dólares.

A contabilização dessas transações geram o seguinte gráfico do balanço de pagamentos
referente ao páıs x.

Tabela 1 Contabilização do Balanço de Pagamentos (Fonte: Simonsen, Macroeconomia
- 4ª ed., 2000)

Perceba que o item ”(g)”, referente à doação, possui uma classificação espećıfica, na qual
não é feita nenhuma contrapartida na conta de reservas (no exemplo: empréstimos do
FMI e haveres no exterior). Isso ocorre pois, uma vez que o páıs x recebeu os donativos
em formato de mercadorias, e não de dinheiro, deve-se proceder primeiro registrando a
transação como se houvesse sido feita uma doação em dinheiro (investimento) e, posteri-
ormente, como se o páıs x tivesse utilizado esse dinheiro para realizar uma importação.
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1.5 Estrutura do Balanço de Pagamentos

Uma vez trabalhados os prinćıpios indispensáveis ao entendimento correto da essência do
balanço de pagamentos, parte-se para o estudo de sua estrutura de fato. A organização
do balanço segue uma divisão geralmente feita em forma de tabela com colunas e itens,
subdivididos entre uma conta chamada conta corrente e uma outra chamada conta total
de capital.

Conta Corrente (T)
Conta Total de Capital (K)

A conta corrente (T) é utilizada para se registrar as transações relacionadas a bens e
serviços e à remuneração de produção. A conta total de capital (K), por sua vez, é subdi-
vidida em três demais contas: a conta de capitais autônomos, a conta de erros e omissões
e a conta de capitais compensatórios.

Conta Corrente (T)
Conta Total de Capital (K)

Conta de Capitais Autônomos (ou conta de capital e financeira) (Ka)
Conta de Erros e Omissões (Ka)
Conta de Capitais Compensatórios (Kc)

A primeira, chamada conta de capital e financeira, é destinada ao movimento autônomo de
capital (créditos e t́ıtulos de investimentos etc.) que não tem por objetivo o financiamento
do balanço de pagamento. A conta de erros e omissões é uma conta residual que corrige
pequenas diferenças no balanço, que ocorrem devido a alguma falta de rigor na coleta das
informações do balanço. Por último, a conta de capitais compensatórios inclui a conta de
reservas (definida anteriormente), os empréstimos de regularização e os atrasados1.
Observe que por se tratar de um balanço contábil cuja soma resultante é igual a zero, é
importante perceber que caso se trace uma linha imaginária em qualquer ponto do ba-
lanço, o saldo obtido na região acima da linha deve se equivaler ao saldo da região abaixo
dessa linha, com o sinal trocado. Devido a essa observação, convencionou-se chamar os
itens do “espelhamento” de “abaixo da linha”, por não possúırem significância intŕınseca.

1quando um empréstimo vence e não é pago, debita-se a conta de amortizações (como se pago fosse),
creditando-se a de atrasados comerciais.” A esse fato damos o nome corrente de “calote”.
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saldo = +5
região “acima da linha”

5
-3
8
4
-4
-5

3
-8

saldo = -5
região “abaixo da linha”

Na prática contábil, essa observação é utilizada para designar os itens que não represen-
tam, de fato, transações entre residentes e não residentes de uma nação. Normalmente,
esses itens são utilizados a fim de se manter o espelhamento requerido pelo método das
partidas dobradas. Dessa forma, costuma-se dizer que o item “conta de capitais compen-
satórios (Kc)” está “abaixo da linha” já que, subtráıdos os empréstimos de regularização
e os atrasados, este é o espelhamento do saldo do balanço de pagamentos - que se con-
vencionou chamar de “B”.
De posse dessas informações, o leitor agora é capaz de entrar em contato com a estrutura de
um balanço de pagamentos em sua ı́ntegra e construir o restante do racioćınio utilizando-
a como base. Assim, pivotaremos nosso método didático e a partir de agora faremos
observações pontuais tendo como base a estrutura integral de um balanço de pagamentos,
com seus itens e subitens.
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Aplicando o mesmo exemplo do páıs x utilizado anteriormente, temos o seguinte resultado
do balanço:

I) Balanço comercial: – 30
Exportações: +400
Importações: – 430

II) Balanço de Serviços e Rendas: – 80
Fretes: –50
Lucros: –10
Juros: –20

III) Transferências unilaterais: +10
IV) Balanço em conta corrente (I + II + III): –100

V) Movimento autônomo de capitais: +40
Financiamentos: +50
Investimentos: +20
Amortizações: – 30

VI) Saldo total do balanço de pagamentos (IV + V): – 60
VII) Movimentos de capitais compensatórios (–VI): +60

Empréstimos do FMI: +30
Haveres no exterior: +30

No qual I+II+III+V+VII=0;
ou VI = - VII.

1.6 Demonstrações

Por fim, explicitados todos os conceitos que constituem o balanço de pagamentos, pas-
samos agora à demonstração matemática do conceito para o leitor interessado. Nesta
subseção mostramos que a conta total de capital (K) pode ser vista como o “espelho” da
conta corrente (T) do balanço de pagamentos e que, da mesma forma, a conta de capitais
compensatórios pode ser vista como o “espelho” do saldo do balanço de pagamentos (B).
Façamos:

T = saldo em conta corrente;
K = saldo da conta total de capital;
KA = saldo da conta de capitais autônomos (ou Conta Capital e Financeira)
mais o saldo da conta de erros e omissões;
KC = saldo da conta de capitais compensatórios
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Primeiramente, temos que, pelo prinćıpio das partidas dobradas:

T+ K = 0

e

K = Ka + Kc

logo:

T + K = T + Ka + Kc = 0

Por convenção, dá-se o nome do saldo do balanço de pagamentos (constitúıdo pela conta
corrente, conta de capitais autônomos e pelos erros e omissões) de “B”.
Logo:

T + KA + KC = 0 B + Kc Kc = – B

Assim, fica expĺıcito a demonstração matemática da aplicação do método das partidas
dobradas para a construção do conceito de balanço de pagamentos.

1.7 Conclusão

Esperamos que o presente artigo possa ter devidamente explicado de forma simples o con-
ceito de balanço de pagamentos, que discorre sobre as trocas comerciais entre os residentes
de um páıs e aqueles de outra nação. Também é esperado do leitor a compreensão do
método das partidas dobradas, bem como a divisão da estrutura do balanço de pagamen-
tos e suas aplicações. Para um aprofundamento a respeito do tema, o leitor deve fazê-lo
em livros que tratem de macroeconomia ou especificamente de balanços de pagamentos.
Por fim, gostaria de invitar o leitor para buscar aplicações reais para a consolidação do
conhecimento teórico recém adquirido. Baixe as tabelas referentes ao balanço de paga-
mentos do Brasil e de outros páıses e compare-as. Busque not́ıcias que tratem do tema.
Não deixe que o conhecimento tenha fins puramente acadêmicos.
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