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Depois de 14 anos, o Brasil voltou a registrar um déficit significativo na balança de veículos. 
Em janeiro, o país licenciou 16 mil veículos importados a mais do que exportou. Um resultado 
negativo dessa magnitude não ocorria desde março de 1995, auge das importações do Plano 
Real, quando o déficit chegou a 24,7 mil veículos. Em janeiro de 2001, o Brasil já havia 
registrado saldo negativo, mas o volume foi insignificante: 646 unidades.   
 
A mudança no sinal da balança brasileira de carros é resultado da crise global, que derrubou 
as exportações brasileiras para os mercados vizinhos, como a Argentina, e da estratégia das 
montadoras, que estão promovendo as vendas de carros de médio e grande porte importados, 
trazidos principalmente do México, e do aumento da importação de marcas estrangeiras, como 
a coreana Hyundai.   
 
As exportações brasileiras de veículos sofreram um golpe brutal em janeiro e ficaram em 22,6 
mil unidades, 60% a menos que no mesmo mês de 2008, conforme a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em valores, as vendas somaram US$ 350,6 
milhões, 43,5% a menos que janeiro de 2008. Já o licenciamento de veículos importados 
chegou a 38,6 mil unidades em janeiro, quase 30% a mais que os 29,8 mil de janeiro de 2008. 
A Anfavea não divulga as importações em valores.   
 
Em volume, as exportações brasileiras de carros já vinham caindo desde o fim de 2007. Com o 
crescimento da demanda interna, as fábricas instaladas no Brasil chegaram ao limite de sua 
capacidade produtiva e deram prioridade ao mercado local. A valorização do real também 
provocou a perda de contratos para outras filiais mais competitivas. A crise global agravou o 
quadro, porque derrubou a demanda externa por veículos brasileiros. A perda de valor do real, 
que tornou as exportações mais competitivas, não compensou esse efeito.   
 
As vendas de carros na Argentina não reagiram aos estímulos do governo para combater a 
crise e recuaram 14% em janeiro de 2009 e 20% em dezembro. "No Brasil, as vendas foram 
afetadas pela falta de crédito. Na Argentina, mudou a expectativa da população, que teme os 
efeitos crise", disse Dante Sica, diretor da Abeceb.com. O Brasil é diretamente prejudicado, 
porque responde por metade do mercado argentino, superando os 40% da indústria local.   
 
Para o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, o resultado de janeiro é pouco para definir a 
tendência. "A importação pode ter aumentado, mas a exportação caiu muito mais", destaca o 
dirigente. "Vamos ter de esperar um período um pouco maior para ver qual é a tendência, mas 
se a importação continuar crescendo teremos de olhar isso com atenção", completou.   
 
O problema é que a tendência de déficit na balança apareceu já no ano passado. Na francesa 
Renault, enquanto as exportações caíram 49,6% em 2008, as importações cresceram 126%. 
Na General Motors , no ano passado, as importações aumentaram 14,6% e as exportações 
diminuíram 17,5%. Os dados são da própria indústria, não confirmados por cada fabricante.   
 
As exportações devem cair mais ainda, segundo os próprios executivos do setor. Os volumes 
de exportação de veículos haviam recuado de 789,4 mil unidades em 2007 para 727, 3 mil 
unidades em 2008. Com base nos pedidos das montadoras, na indústria de autopeças já se 
fala que este ano serão pouco mais de 400 mil carros.   
 
A queda das exportações responde por boa parte do déficit de janeiro, mas o forte crescimento 
das importações também ajuda a explicar a mudança no sinal da balança. Acompanhando o 
bom desempenho da economia brasileira antes da crise, as importações de veículos subiram 
de US$ 1,5 bilhão em 2005 para US$ 6,9 bilhão em 2008, conforme a Fundação Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (Funcex). Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a soma das 
importações de veículos, autopeças, máquinas agrícolas e rodoviárias aumentou de US$ 14,4 
bilhões em 2007 para US$ 21,6 bilhões em 2008.   
 



Os economistas, no entanto, ficaram surpreendidos com o licenciamento recorde de 38,6 
veículos importados em janeiro, quando o Brasil já havia sido atingido pela crise, reduzindo a 
demanda. Esse montante superou os 31 mil de dezembro e até os 37,4 mil de setembro, 
quando as vendas ainda estavam a todo vapor. Parte desse resultado pode ser atribuído ao 
emplacamento de carros importados que já estavam nos estoques.   
 
"O Brasil estava se firmando como um exportador líquido de carros e perder simultaneamente 
os mercados externo e interno depois de um longo ciclo de investimentos e contratações é 
pesado", disse Fernando Montero, economista-chefe da corretora Convenção. Ele recorda que 
períodos anteriores de déficit correspondiam a um forte aquecimento do mercado interno. 
Dessa vez, com a produção em queda, as montadoras concederam férias coletivas e 
demitiram.   
 
A CSM /Worlwide, consultoria especializada no acompanhamento do setor automotivo mundial, 
prevê queda de 20% nas importações de veículos este ano. "O crescimento recente pode ser 
um efeito de desembarques de veículos comprados com o dólar a  
 
R$ 1,60, mas agora não há como sustentar essa tendência porque as empresas estão tendo 
que pagar R$ 2,30", afirma Paulo Cardamone, diretor da CSM /Worlwide.   
 
Esse raciocínio pode ser constatado no desempenho das importadoras independentes, que 
representam 5% dos total dos veículos comprados em outros países. As vendas desse grupo 
declinaram 15% em janeiro em comparação com dezembro. Segundo a Abeiva, entidade que 
representa os importadores independentes, o ambiente cético da crise financeira internacional 
influenciou o consumidor.   
 
Em contraste com esse segmento de mercado, o grosso da importação cresceu. As 
montadoras são responsáveis por 95% das importações e, no caso, segundo cálculos da 
CSM/Worlwide, entre 75% e 80% desse volume vem das fábricas que essas mesmas empresas 
têm na Argentina e México.   
 
Os fabricantes de veículos do Brasil se beneficiam hoje dos acordos de intercâmbio comercial 
com esses dois países, que os isenta do Imposto de Importação. O México viu seu mercado 
interno cair 6,8% em 2008 e seu principal destino de exportações, os Estados Unidos, amargar 
uma retração de vendas de 18%.   
 
O quadro propicia o aumento de lançamentos de carros mexicanos de médio porte e de luxo 
no Brasil. Em agosto, a GM começou a importar da sua fábrica no México o utilitário esportivo 
Captiva. A ação deu tão certo que a partir deste mês começou a ser vendida uma nova versão 
do mesmo modelo. A Ford também investe muito nos modelos mexicanos e argentinos e a Fiat 
decidiu no ano passado reativar a produção na fábrica da Argentina e deslocar parte das linhas 
do Brasil para o país vizinho.   
 
Os bons resultados da balança de veículos já estavam comprometidos antes da crise. 
Conforme a Funcex, o superávit do setor, que atingiu o recorde de US$ 5,4 bilhões em 2005, 
recuou para US$ 3,3 bilhões em 2007 e apenas US$ 1,1 bilhão no ano passado. Em 2005, os 
veículos contribuíram com 12% do saldo da balança comercial brasileira. Em 2008, a 
participação ficou em 4,4%.   
 
Segundo Fernando Ribeiro, economista da Funcex, a tendência não surpreende, porque os 
superávits expressivos entre 2002 e 2007 é que são "o ponto fora da curva". Ele explica que 
os resultados dessa época foram provocados por mercado interno fraco e moeda 
desvalorizada. "O padrão de especialização do Brasil, a capacidade instalada e o nível de 
consumo indicam que não era sustentável", diz.   
 
O Brasil é especializado em exportar veículos compactos, mais baratos. Com o crescimento do 
mercado interno no ano passado, as montadoras começaram a trabalhar em três turnos, o que 
evidenciou que a capacidade produtiva não é suficiente para atender mercado interno e 



externo. Segundo Ribeiro, são sinais de um setor deficitário ou equilibrado. Com a crise no 
crédito, voltaram agora a trabalhar em dois turnos.   
 
Analistas e empresários não arriscam palpitar se o déficit da balança de veículos apurado em 
janeiro vai se manter ao longo do ano. Mas é consenso que o superávit de US$ 1 bilhão 
registrado em 2008 vai diminuir. Como o mercado externo está muito fraco, a variável que vai 
definir o desempenho da balança de veículos é a demanda interna.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A6. 


