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Objetivos

Objetivo geral
Expor a nova metodologia e seus impactos nas estatísticas do 

setor externo. 

Objetivos específicos
- Explicar a necessidade de definir padrões metodológicos em estatísticas.

- Apresentar o processo prático de compilação das estatísticas do setor externo 

brasileiro. 

- Comparar a metodologia recém implantada com a anterior e apresentar as 

principais mudanças nos números das contas externas brasileiras.

- Mostrar quais estatísticas de setor externo estão disponíveis e onde encontrá-las.

- Discutir dúvidas. 



Manuais de estatísticas de setor externo

Quem edita e como são produzidos?

O FMI, a partir do STA (departamento de estatísticas macroeconômicas). O STA se reúne para discussão

com grupos de especialistas de vários países e outros organismos internacionais.

Por que padrões metodológicos internacionais?

Fornecem recomendações para a compilação e apresentação das contas macroeconômicas; asseguram a

consistência entre as várias estatísticas macroeconômicas e permitem a comparabilidade das estatísticas

entre os países, e de um mesmo país ao longo do tempo.

Histórico de versões do Manual de Balanço de Pagamentos (BPM)

- 1948: BPM1

- 1950: BPM2

- 1961: BPM3

- 1977: BPM4

- 1993: BPM5 - adotado em 2001 no Brasil

- 2009: BPM6 - adotado em abril de 2015 no Brasil

- ???? : BPM7



O BPM6
• Disponível no sítio: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

• Por que um novo manual?

- novos desenvolvimentos econômicos e financeiros da economia mundial nos últimos quinze anos;

- análise integrada de fluxos e estoques.

- necessidade de harmonização entre as estatísticas macroeconômicas (SNA 2008, BDM4, MSITS

2010, IRFCL 2013, EDS 2013, GFSM 2014, MSFM 2000, entre outros); e

- apresentação mais clara e intuitiva.

Out/2015:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm


O BPM6
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Definições básicas
Segundo o parágrafo 2.12 do BPM6:

The balance of payments is a statistical statement that summarizes 

transactions between residents and nonresidents during a period. It consists 

of the goods and services account, the primary income account, the secondary 

income account, the capital account, and the financial account. (…)

A ênfase à importância dos estoques se reflete no título do BPM6, que inclui 

Posição de Investimento Internacional (PII). Segundo o parágrafo 2.8:

The international investment position is a statistical statement that shows at a point 

in time the value of: financial assets of residents of an economy that are claims 

on nonresidents or are gold bullion held as reserve assets; and the liabilities of 

residents of an economy to nonresidents.

O nome Balanço de Pagamentos (BP), portanto, não é muito preciso: não se 

medem estoques – mas sim fluxos -, nem pagamentos – mas sim transações 

econômicas em que podem ou não ocorrer pagamentos em moeda.



Definições básicas

O manual desdobra as definições de BP e PII ao detalhar conceitos e 

recomendações, a exemplo de:

- Território econômico, 

- Residência, 

- Transação, 

- Critérios de valoração e momento de registro, 

- Princípios contábeis (partidas dobradas, por exemplo),

- Plano de contas,

- Categorias funcionais e instrumentos.

O manual não trata de questões práticas da compilação, como fontes de 

dados, processos, etc. Por definição, também não aborda questões 

específicas a países como legislação e sistemas locais de câmbio ou 

comércio exterior.



Definições básicas – Plano de Contas BPM6 (itens selecionados)

Transações correntes

Bens

Serviços

Renda primária

Renda de investimento direto

Renda de investimento em carteira

Renda de outros investimentos

Renda de ativos de reserva

Renda secundária

Transferências pessoais

Conta de capital

Ativos não financeiros não produzidos

Transferências de capital

Conta financeira

Investimento direto

Investimento direto no exterior (IDE)

Investimento direto no país (IDP)

Investimento em carteira

Ações (ativos e passivos)

Títulos de dívida (ativos e passivos)

Derivativos

Outros investimentos

Moeda e depósitos

Empréstimos

Créditos comerciais

Ativos de reserva



Compilação do BP no Brasil

Fonte principal: contratos liquidados do mercado primário de 

câmbio registrados no Sistema Câmbio do BCB. 

Essa fonte é abrangente porque operações de câmbio em geral são 

transações de BP, e transações de BP em geral passam pelo 

câmbio.

Entretanto, BP e câmbio são distintos! 

Em particular, há transações importantes de BP que não passam 

pelo câmbio, como: juros de títulos no país, lucros reinvestidos, 

quaisquer transações cursadas via contas no exterior, o fluxo físico 

da balança comercial (apenas o financeiro passa pelo câmbio, por 

definição).



Compilação do BP e PII no Brasil
Outras fontes: 

Administrativas

- MDIC (fluxo físico da balança comercial) e RFB (cobertura cambial das importações)

- COSIF – Plano Contábil das Instituições Financeiras (contrapartida para as 

operações de câmbio e estoque de linhas interbancárias)

- BCB – Departamento de Reservas Internacionais (fluxos e estoques)

- Selic (títulos no país: juros pagos a não residentes e estoques)

- Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operações Financeiras (RDE-ROF)

- CVM – Comissão de Valores Mobiliários (estoques ações e fundos de investimentos)

- Bovespa (valor de Mercado das empresas de investimento direto)

- Outras

Pesquisas

- CBE – Capitais Brasileiros no Exterior (lucros reinvestidos e estoque de ativos) 

- Censo - Capitais Estrangeiros no País (lucros reinvestidos e estoque de investimento 

direto passivo)

- Informações de grandes empresas sobre receita de exportação recebida no exterior 

- Estimativas (especialmente para transportes)

- Outras



Compilação do BP no Brasil

Produtos

Fontes de 

dados

Câmbio

Administrativas

Pesquisas

BP

DW

Estimativas Reclassificações

Nota para a imprensa

Séries temporais

Outras publicações

Solicitações ad hoc 

Tabela de 

conversão

Controle de qualidade

BP cambial diário

• Transações individuais, sem corte de valor

• Disponíveis online

• Checagem individual para operações de valor significativo

• Outros sistemas de controle – registros de capital

• Monitoramento de câmbio pela Supervisão



BPM6 e modificações no Brasil
Convenção de sinais

Contas do BP BPM6 BPM5

Transações correntes, receitas + +

Transações correntes, despesas + -

Saldo de transações correntes Receitas – despesas = +/- Receitas + despesas = +/-

Receitas de transferências de capital + +

Despesas de transferências de capital + -

Saldo da conta capital Receitas – despesas = +/- Receitas + despesas = +/-

Aquisição líquida de ativos financeiros   (no 
BPM5, saída líquida de capitais brasileiros)

+ -

Incidência líquida de passivos financeiros (no 
BPM5, entrada líquida de capitais 
estrangeiros) 

+ +

Concessões líquidas (+) / 
Captações líquidas (-)                                             
(saldo da Conta financeira)

Aquisição líquida de ativos 
financeiros – incidência líquida de 
passivos financeiros = +/–

Entrada de capital + 
saída de capital = +/-

Resumo

saldo da Conta financeira (saldo de Transações correntes + 
saldo da Conta capital + saldo da 
Conta financeira) * (–1) = Erros e 
omissões

– saldo de Transações correntes

– saldo da Conta capital

= Erros e omissões

Enquanto no BPM5 a convenção de sinais podia ser associada à saída de recursos (sinal negativo) e à entrada 

(sinal positivo), o BPM6 trabalha com redução de estoque (sinal negativo) e crescimento (sinal positivo).



BPM6 e modificações no Brasil

Transações Correntes – Visão Geral



BPM6 e modificações no Brasil
Balança Comercial

- No BPM5, a balança comercial do MDIC era fonte exclusiva para a conta de bens do BP.

- As estatísticas de comércio exterior seguem o padrão IMTS (International Merchandise Trade

Statistics), que, em seu parágrafo 14, preconiza a inclusão na BC dos bens “que adicionam ou

subtraem do estoque de recursos materiais de um país, entrando (importações) ou saindo

(exportações) de seu território econômico”.

- O BPM6, no parágrafo 10.13, define o comércio de bens a partir da mudança de propriedade: “General

merchandise on a balance of payments basis covers goods whose economic ownership is changed

between a resident and a nonresident (…)”

- Na prática, no caso brasileiro os dois conceitos coincidem na grande maioria dos casos. Entretanto, o

BPM6 reforçou a existência da balança comercial do BP que, para a maioria dos países, requer ajustes

sobre as estatísticas aduaneiras.

- Seguindo essa recomendação, o BCB tem feito os seguintes ajustes sobre a fonte primária do MDIC:

- Importações de energia elétrica sem cobertura cambial

- Exportações fictas

- Importações fictas

- Bens em triangulação (merchanting)

- Bens para processamento



BPM6 e modificações no Brasil

Saldo Comercial

- Saldo comercial sob o BPM6 situou-se em torno de US$ 2 bilhões abaixo daquele sem 

ajustes, do BPM5. Principalmente por conta das importações de energia elétrica.



BPM6 e modificações no Brasil
Renda Primária

1. Juros
- O pagamento a investidores não residentes de cupons de juros de títulos 

negociados no mercado doméstico, efetuado em reais, só era contabilizado 

quando os recursos eram efetivamente enviados ao exterior via câmbio.

- No entanto, todos os pagamentos de cupons a não residentes são transações 

de BP. A classificação de uma transação como sendo de BP independe do 

mercado e da moeda. 

- No BPM6, passamos a registrar as despesa de juros pagas em reais a não 

residentes, a partir de dados do Selic. A série incorporada ao BP se inicia em 

2007, mas o mercado de renda fixa para estrangeiros passou a crescer já a 

partir de fevereiro de 2006, com incentivos fiscais. 

- A contrapartida padrão para essas despesas de juros é uma entrada em 

passivos de títulos, na conta financeira (reinvestimento dos recursos). 



BPM6 e modificações no Brasil
Renda Primária

1. Juros

- A diferença a partir de 2007 é explicada pelos juros de títulos no país. Nesse ano, as duas séries eram 

quase iguais. Em 2014, a diferença atingiu US$ 7 bilhões. 



BPM6 e modificações no Brasil
Renda Primária

2. Lucros reinvestidos

- O lucro líquido de uma empresa de investimento direto pode ser dividido entre o lucro 

remetido e o lucro retido. 

- O lucro remetido é uma transação de BP. Como tal transação passa pelo câmbio, com 

contrapartida nos ativos dos bancos, ela é facilmente capturada e inserida no BP. 

- O lucro retido também é uma transação de BP. Economicamente, ocorre um fluxo de 

renda da empresa para o investidor, que decide reinvesti-lo na empresa, daí os lucros 

reinvestidos. 

- Essa despesa em transações correntes é financiada automaticamente. Há um lançamento 

em transações correntes - renda primária – lucros reinvestidos com contrapartida em 

conta financeira – investimento direto – ações e participações – lucros reinvestidos. 

- A apresentação de lucros reinvestidos fora interrompida em 1999 devido à falta de fontes 

adequadas, e retomada na implementação do BPM6, quando foram compilados números 

a partir de 2010. Novas fontes de dados: pesquisas do CBE (ativos) e Censo (passivos). 



BPM6 e modificações no Brasil

Renda Primária

2. Lucros Reinvestidos - Receitas



BPM6 e modificações no Brasil
Renda Primária

2. Lucros Reinvestidos - Despesas



BPM6 e modificações no Brasil

Investimento direto
- Para países emergentes, o ID é uma categoria de investimento especialmente 

importante. Em termos macro, é uma fonte estável de financiamento de déficit 

em transações correntes. Em termos micro, possibilita acesso a novas 

tecnologias e incremento do capital humano, auxiliando o processo de catch-up. 

- Segundo a metodologia, uma relação de investimento direto ocorre quando um 

investidor residente em uma economia possui mais de 10% de participação do 

capital com direito a voto de uma empresa residente em outra economia. 

- Todas as operações financeiras, de capital ou dívida (exceto derivativos), entre 

residentes e não residentes para os quais há uma relação de investimento direto 

são classificadas na conta de ID. 



BPM6 e modificações no Brasil
Investimento direto – Mudança de princípios de classificação

- Os conceitos do slide anterior já existiam em versões anteriores do manual de BP. O que 

mudou foi o princípio de classificação, que era o direcional e passou, no BPM6, para o de 

ativos e passivos. 

No princípio direcional (BPM5), a localização da matriz é essencial: 

- Sempre que a matriz for residente, a transação é de IBD
- Em geral, são ativos, mas pode haver passivos de dívida (IBD reverso)

- Sempre que a matriz for não residente, ela é de IED
- Em geral, são passivos, mas pode haver ativos de dívida (IED reverso)

No princípio de ativos e passivos (BPM6), importa apenas se o residente está no polo 

ativo ou passivo:

- Sempre que o residente detiver um ativo, a transação é de IDE
- Em geral, o residente é a matriz, mas em transações de dívida, pode ser a filial.

- Sempre que o residente detiver um passivo, a transação é de IDP
- Em geral, o residente é a filial, mas em transações de dívida, pode ser a matriz



BPM6 e modificações no Brasil
Investimento direto – Mudança de princípios de classificação

- A tendência natural é que o IDP seja maior que o IED, pois a linha azul é um ativo que reduz o passivo de IED, 

enquanto a linha vermelha é um passivo que se soma aos demais passivos de IDP. 

- No caso brasileiro, essa tendência é amplificada (a linha vermelha é bem maior que a azul), pois:

- A linha azul é de ativos “orgânicos” (e de valor baixo) de filiais para com suas matrizes no exterior.

- A linha vermelha tem sido elevada nos últimos anos por conta de emissões de subsidiárias no exterior 

de empresas residentes, repassadas às matrizes na forma de empréstimos.

- No BPM6, também são mostrados separadamente os empréstimos entre empresas irmãs, que não possuem 

uma relação de ID entre si, mas possuem um controlador comum. 

BPM5 - Princípio direcional BPM6 - Ativos e passivos

IBD Investimento direto brasileiro no exterior (ativos)

      Participação no capital         Participação no capital

      Empréstimos intercompanhias         Empréstimos intercompanhias

            Matriz no Brasil a filial no exterior             Matriz no Brasil a filial no exterior

            (-) Filial no exterior a matriz no Brasil            (+) Filial no Brasil a matriz no exterior

IED Investimento direto estrangeiro no Brasil (passivos)

        Participação no capital       Participação no capital

        Empréstimos intercompanhias       Empréstimos intercompanhias

               (-) Filial no Brasil a matriz no exterior             (+) Filial no exterior a matriz no Brasil

               Matriz no exterior a filial no Brasil             Matriz no exterior a filial no Brasil



BPM6 e modificações no Brasil
Investimento direto – Mudança de princípios de classificação



BPM6 e modificações no Brasil
Investimento direto – Mudança de princípios de classificação



BPM6 e modificações no Brasil
Investimento direto – Lucros reinvestidos

- As receitas de lucros reinvestidos geram aumentos de ativos em IDE – ações e participações

US$ bilhões ... 2010 2011 2012 2013 2014

LRs – Receitas BPM5 ... ... ... ... ... ...

LRs – Receitas BPM6 ... 9,7 11,5 -2,8 1,5 6,0 

- As despesas de lucros reinvestidos geram aumentos de passivos em IDP – ações e 

participações

US$ bilhões 1995 1996 1997 1998 ... 2010 2011 2012 2013 2014

LRs – Despesas BPM5 0,4 0,5 0,2 0,1 ... ... ... ... ... ...

LRs – Despesas BPM6 0,4 0,5 0,2 0,1 ... 34,9 29,9 11,2 -10,8 10,7 



BPM6 e modificações no Brasil
Dívida Externa e PII
- Inclusão de novos “níveis” de dívida externa

- Em reais, no mercado doméstico

- Dívida intercompanhia

- Valoração de títulos soberanos a preços de mercado, ao invés do uso de valor nominal

338 

220 
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-
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  200
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  400

  500

  600

  700

  800

jul/16

US$ bilhões Estoque de dívida externa

Nível III - Títulos no país,
denominados e liquidados em
reais

Nível II - Operações
intercompanhia - todos os
instrumentos, principalmente
empréstimos e créditos comerciais

Nível I - Dívida emitida no mercado
internacional, exceto
intercompanhia

Total: US$696 bilhões
(39% do PIB)



BPM6 e modificações no Brasil
Dívida Externa e PII
- Quadro integrado da PII, decompondo a variação da posição entre o momento t e o 

momento t+1 em transações de BP, variações de preço, paridade e outros fluxos.

Demonstrativo integrado da posição de investimento internacional
US$  milhõ es

D iscriminação Esto que em T ransaçõ es -  co nta Variaçõ es de D emais Esto que em

2013
1/ f inanceira do  B P preço  e paridades variaçõ es 2014

1/

P o sição  de invest imento  internacio nal -740 736 -101 050  119 793 -53 997 -775 989

A tivo s  759 523  82 293 -  6 086 -  69 780  765 950

   Investimento direto  300 791  26 040 ...  - 27 083  299 748

   Investimento em carteira  25 437  2 820 ...  -  16  28 241

   Derivativos financeiros   647 - 7 614 ...   7 577   609

   Outros investimentos  73 841  50 215   3 - 50 258  73 801

   Ativos de reservas  358 808  10 833 - 6 090   0  363 551

P assivo s 1 500 259  183 343 -  125 880 -  15 783 1 541 940

   Investimento direto  741 436  96 895 - 96 531 - 2 599  739 201

   Investimento em carteira  554 249  41 527 - 26 969 - 42 451  526 356

   Derivativos financeiros  6 296 - 9 182 ...   40 871  37 984

   Outros investimentos  198 279  54 103 - 2 380 - 11 603  238 399

1/  Dados preliminares.



Quais dados estão disponíveis e onde 

encontrá-los

• Página do BPM6 no sítio do BCB: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/6MANBALPGTO

• Nota para imprensa: http://www.bcb.gov.br/htms/notecon1-p.asp

• Séries temporais: 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLo

calizarSeries

• Séries temporais - Tabelas especiais: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/SERIESPEX

• Indicadores econômicos (Indeco): http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp

• Relatório de Inflação: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/RELINF

• SDDS/FMI: http://www.bcb.gov.br/pec/sdds/port/sddsp.htm?perfil=1#ext

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/6MANBALPGTO
http://www.bcb.gov.br/htms/notecon1-p.asp
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/SERIESPEX
http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/RELINF
http://www.bcb.gov.br/pec/sdds/port/sddsp.htm?perfil=1#ext


Quais dados estão disponíveis e onde 

encontrá-los
• Central de atendimento no sítio do BCB: 

http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/bcb/solicitacaoInfo.asp

• E-mails institucionais:

• Divisão de Balanço de Pagamentos:

dibap.depec@bcb.gov.br

• Thiago Vieira – Chefe da Divisão de Balanço de Pagamentos

thiago.vieira@bcb.gov.br

• Rafael Monastier – Coordenador na Divisão de Balanço de Pagamentos

rafael.monastier@bcb.gov.br

• Mariana Piola – Assessora Plena na Divisão de Balanço de Pagamentos

mariana.piola@bcb.gov.br

Muito obrigado!

http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/bcb/solicitacaoInfo.asp
mailto:dibap.depec@bcb.gov.br
mailto:thiago.vieira@bcb.gov.br
mailto:rafael.monastier@bcb.gov.br
mailto:rafael.monastier@bcb.gov.br

