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Tabela 3 - Economia nacional - Conta das transações
do resto do mundo com a economia nacional - 2010-2011

Usos (1 000 000 R$) Operações e saldos Recursos (1 000 000 R$)

Conta 1 - Conta de bens e serviços do resto do mundo com a economia nacional

  417 270                   Exportação de bens e serviços

    Importação de bens e serviços   457 722               

  40 452                   Saldo externo de bens e serviços              

Conta 2 - Conta de distribuição primária da renda e transferências correntes do resto do mundo com a economia nacional

    Saldo externo de bens e serviços   40 452               

   995                   Remuneração dos empregados    116               

  11 154                   Rendas de propriedade   76 536               

  9 599                             Juros   21 661               

  1 555                             Dividendos   54 858               

              Rendimento de propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros    17               

  8 496                   Outras transferências correntes enviadas e recebidas do resto do mundo   3 802               

   93                              Prêmios líquidos de seguro não-vida    302               

   9                              Indenizações de seguro não-vida    218               

   225                             Cooperação internacional    557               

  8 169                             Transferências correntes diversas   2 725               

  100 261                   Saldo externo corrente

Conta 3 - Conta de acumulação do resto do mundo com a economia nacional

3.1 - Conta de capital  

    Saldo externo corrente   100 261               

  2 551                   Transferências de capital enviadas e recebidas do resto do mundo    584               

    Variações do patrimônio líquido resultantes de poupança e de transferências 

      de capital   98 294               

  98 294                   Capacidade ( + ) ou Necessidade ( - ) líquida de financiamento

Conta 1 - Conta de bens e serviços do resto do mundo com a economia nacional

  501 802                   Exportação de bens e serviços

    Importação de bens e serviços   535 473               

  33 671                   Saldo externo de bens e serviços              

Conta 2 - Conta de distribuição primária da renda e transferências correntes do resto do mundo com a economia nacional

    Saldo externo de bens e serviços   33 671               

  1 113                   Remuneração dos empregados    165               

  15 635                   Rendas de propriedade   90 576               

  12 563                             Juros   23 501               

  3 072                             Dividendos   67 056               

              Rendimento de propriedade atribuído a detentores de apólices de seguros    19               

  8 374                   Outras transferências correntes enviadas e recebidas do resto do mundo   3 922               

   120                              Prêmios líquidos de seguro não-vida    393               

   12                              Indenizações de seguro não-vida    284               

   157                             Cooperação internacional    669               

  8 085                             Transferências correntes diversas   2 576               

  103 212                   Saldo externo corrente

Conta 3 - Conta de acumulação do resto do mundo com a economia nacional

3.1 - Conta de capital  

    Saldo externo corrente   103 212               

  3 467                   Transferências de capital enviadas e recebidas do resto do mundo    818               

    Variações do patrimônio líquido resultantes de poupança e de transferências 

      de capital   100 563               

  100 563                   Capacidade ( + ) ou Necessidade ( - ) líquida de financiamento

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

(1) A revisão dos valores de importação de energia elétrica da hidrelétrica de Itaipu, provocou uma redução de R$66 milhões no total das importações de bens e serviços, em 

relação ao valor anteriormente publicado; com impacto correspondente (aumento) na capacidade de financiamento nesse ano.
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