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Em janeiro, saldo negativo foi de US$ 166 milhões. Com real forte e demanda interna, 
importado para consumo sobe 37% 
 
Com déficit de US$ 166 milhões, correspondente à diferença entre US$ 11,305 bilhões em 
exportações e US$ 11,471 bilhões em importações, a balança comercial do mês passado 
apresentou a maior média diária importada para meses de janeiro da História, de US$ 573,6 
milhões. Influenciadas, principalmente, pelo aumento do consumo interno e o dólar 
desvalorizado ante o real, as importações de bens de consumo em geral cresceram de 37,2% 
em relação a igual período de 2009. 
 
O destaque coube aos automóveis, cujas aquisições no exterior tiveram alta de 83,8%, índice 
considerado surpreendente pelo secretário de Comércio Exterior, Welber Barral. 
 
As compras de veículos são oriundas, principalmente, de Argentina, México e Coreia. 
 
As importações aumentaram 16,8% em relação a janeiro de 2009 e 2,7% sobre dezembro. O 
real valorizado frente ao dólar também pesou no aumento dos gastos no exterior de matérias 
primas e produtos intermediários, de 21,3%. 
 
O fato de o mercado interno estar aquecido colocou o Brasil no foco dos fornecedores 
estrangeiros — afirmou Barral. 
 
EUA voltam a liderar destino de exportações 
 
A recuperação do preço do petróleo no mercado externo de janeiro de 2009 até o mês passado 
evitou que a balança comercial registrasse saldo negativo ainda maior. As vendas do produto 
no exterior aumentaram 228,1%: o Brasil exportou US$ 1 bilhão em petróleo, contra US$ 325 
milhões registrados em janeiro de 2009. O resultado contribuiu para que a média diária de 
exportações, no último mês, fosse de US$ 565,3 milhões. 
 
Com a crise, a cotação do petróleo foi ao fundo do poço. 
 
Já as exportações de manufaturados reagiram com acréscimo de 26,2% em comparação a 
janeiro de 2009, o que colocou os EUA, maiores compradores de industrializados do Brasil, de 
volta à primeira posição na lista de mercados consumidores de bens brasileiros, passando 
novamente a China. Os EUA também passaram à frente dos chineses na lista de países 
fornecedores de produtos para o Brasil. 
 
Janeiro de 2009 foi um mês horrível para o comércio exterior, o auge da crise. Agora estamos 
voltando à normalidade, com uma importante retomada das vendas, especialmente, para o 
Mercosul — disse Barral. 
 
Governo avalia medidas de estímulo a exportador 
 
Segundo ele, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo continua 
estudando medidas para estimular as exportações que, ante janeiro de 2009, tiveram alta de 
21,3%, mas caíram 14% em relação a dezembro. Ele ponderou, no entanto, que não há como 
fazer milagres. 
 
Não existe “sebastianismo”, nem “coelho na cartola” entre as medidas de incentivo às 
exportações que serão adotadas pelo governo — disse o secretário, referindo-se a um 
movimento que ocorreu em Portugal, na segunda metade do século XVI, em que se esperava a 
ressurreição de Dom Sebastião, para que todos os problemas do país fossem resolvidos. 
 
Uma das grandes preocupações é com o acúmulo de créditos de ICMS na exportação nas mãos 
dos governos estaduais. 



 
Barral adiantou que as medidas se concentrarão em simplificação e desburocratização de 
exportações, financiamento, tributação, câmbio e logística. 
 
A ampliação das linhas de financiamento para médias empresas pode ser uma boa alternativa. 
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