
ODÓLAR BARATO :NÃO ESTÁ ESTIMU-
lando apenas as viagens de brasi-
leiros ao exterior. As importações,

de acordo com os dados divulgados pelo
Banco Central (BC) na semana passada,
bateram recorde em novembro. Alcan-
çaram uma média diária de US$ 603
milhões. É o maior resultado mensal de
todos os tempos, 40% superior ao re-
gistrado em novembro do ano passado.
Com isso, as importações devem fechar
o ano em US$ 115,9 bilhões, segundo
estimativas do BC - 31 % acima de 2006.
Nunca se importou tanto no Brasil. E isso
- pode acreditar - é bom para o país.

Ao contrário do que acontecia no passa-
do, as importações não estão aumentando
por causa do consumo. Embora a compra
de carros e de eletroeletrônicos importa-

dos tenha crescido, o que está provocan-
do esse aumento é sobretudo a compra de
matéria-prima e bens de capital por parte
das empresas. As importações de máqui-
nas e equipamentos cresceram 47% em
novembro em relação ao mesmo período
de 2006. No acumulado do ano, o cresci-
mento já alcança 22% (leia o quadro).

'Tradicionalmente, as importações
funcionaram como um gargalo para o
crescimento brasileiro. Desde o Plano

'Cruzado, fala-se que há dificuldade em
aumentar a produção e que a economia
brasileira não está preparada para o
crescimento do consumo de massa. "O
grande desafio do Brasil é aumentar sua
capacidade produtiva", afirma Henrique
Meirelles, presidente do BC.

Na semana passada, a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) divulgou uma

pesquisa revelando que o setor opera em
níveis recordes, com 82,8% da capacida-
de instalada, 1,7 ponto porcentual acima
do mesmo período do ano passado. Só
ampliando a produção será possível incor-
porar novos consumidores ao mercado
sem que o aumento da demanda provo-
que inflação. Daí a importância de impor-
tar máquinas e equipamentos. "Chamo
essa importação de importação do bem",
diz Miguel Jorge, ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior.
"Ela estimula a atividade industrial e ajuda
a aumentar a produtividade."

Até POUCO tempo atrás, o crês
cimento de importações acendia um sinal
amarelo no mercado. Como o Brasil precisa
pagar periodicamente os juros e as amorti-
zações da dívida externa, os credores sempre
se preocupam com qualquer indício de que
o país possa ficar sem dólares para pagá-los
- e a elevação das importações tem impacto
negativo nas reservas de moeda forte.

No passado, as reservas cambiais brasilei-
ras eram pouco expressivas. As exportações,
relativamente baixas. O país tinha também
um déficit crônico em suas transações
com o exterior, principalmente na conta
de serviços, que inclui seguros, viagens in-
ternacionais e comunicações. Uma brusca
elevação nas importações era suficiente



para gerar dúvidas nos investidores sobre
a capacidade do Brasil de honrar seus com-
promissos em dólar. Restava pouco espaço
para importar os bens de capital necessá-
rios para a expansão da economia.Temia-se
que o país ficasse na dependência do capital
especulativo, que vinha atrás dos ganhos
oferecidos no mercado financeiro local.
Quase sempre, só de antever dificuldades,
esse capital já voava para lon-
ge. Resultado: o dólar subia,
com o aumento da demanda,
e o Banco Central elevava os
juros, para tentar manter os
investidores estrangeiros por
aqui. Não raro, o governo au-
mentava os impostos de im-
portação de bens de consumo
e impunha restrições ao cré-
dito, para tentar frear o ritmo
de crescimento. A economia
vivia aos solavancos.

Agora, a situação é diferente. O Brasil de-
verá fechar o ano com um total de US$ 160
bilhões em exportações, mais que o dobro
de 2003. As reservas cambiais estão perto de
US$ 180 bilhões - eram US$ 28 bilhões em
2000. Os investimentos estrangeiros dire-
tos bateram recorde histórico. Alcançaram
US$ 33,5 bilhões até novembro, mais que a
receita obtida no auge das privatizações em
2000. No atual cenário, com o dólar abaixo

de R$ 1,80, os estrangeiros estão investindo
fortunas no mercado acionário. Compra-
ram 76% das ofertas públicas de ações na
Bolsa de Valores de São Paulo, o equivalente
a R$ 44 bilhões. Com tanto dólar em caixa,
o temor de crises cambiais no país se dissi-
pou. Cedeu lugar a uni otimismo que parece
passar ao largo da anunciada retração da
economia americana. Em 2007, o Brasil

deverá crescer 4,7%, ainda
aquém de sua capacidade,
mas acima dos resultados
sofríveis dos últimos anos.

Desde a década de 80, os
empresários foram caute-
losos, mas agora estão
mais dispostos a ousar. Na
indústria automobilística,
a Volkswagen anunciou
que está avaliando a con-
tratação dos serviços de
uma montadora indepen-

dente no país, como já faz no exterior,
para poder ampliar a produção assim
que possível. "O quadro atual é fruto
do amadurecimento da economia bra-
sileira", diz Octavio Augusto Camargo
Conceição, diretor-técnico da Funda-
ção Economia e Estatística e professor
de Economia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS). "As em-
presas estão ganhando confiança para

investir", afirma o economista Luiz Car-
los Mendonça de Barros, ex-presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e sócio da
Quest Investimentos.

Com o dólar em queda, já se estima que
as exportações terão, em 2008, o menor
crescimento em cinco anos - prevê-se
que elas cheguem a US$ 172 bilhões. As
importações deverão alcançar US$ 135 bi-
lhões. Isso reduzirá o superávit comercial
dos US$ 40 bilhões deste ano para US$ 37
bilhões. Nos anos seguintes, a tendência de
queda no superávit deverá se acentuar, de
acordo com as previsões dos analistas.

No longo prazo, um descompasso nas
contas externas do país não será sustentá-
vel. Mas Meirelles, do BC, não se mostra
preocupado. "É normal que o Brasil pos-
sa ter um pequeno déficit na balança de
pagamentos, mas isso não envolve maio-
res problemas, pelo dinamismo atual da
economia. Temos um volume de reservas
significativo e adotamos um regime de
câmbio flutuante, que ajusta as cotações
de acordo com as expectativas de fluxo",
diz. "O Brasil tinha uma história de inter-
venções, arrancadas e freadas do governo
e planos econômicos que, durante anos,
atrapalharam o desenvolvimento. Agora,
estamos vivendo um ciclo virtuoso que
favorece o crescimento."
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