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A balança comercial do setor automotivo acendeu a luz amarela na equipe econômica. Desde a 

abertura comercial, no início da década de 1990, o país nunca importou tantos veículos de 

passageiros e, por isso, seu déficit nunca foi tão alto. Fontes do governo admitem que o 

aumento da renda e o real valorizado explicam em boa medida o fenômeno, que levou o 

Ministério do Desenvolvimento a segurar a entrada de veículos no Brasil. De janeiro a abril 

deste ano, US$ 3,38 bilhões em automóveis estrangeiros cruzaram as fronteiras brasileiras, 

55,8% mais do que os US$ 2,17 bilhões do mesmo período do ano passado.  

Somente em abril, as importações praticamente dobraram sobre 2010, crescendo de US$ 592 

milhões para US$ 1,101 bilhão. Não se trata apenas da nova classe média indo às compras, 

disparando as vendas de modelos populares, mas também da classe A. O país está importando 

a marca inédita de 4.500 BMWs por mês.  

De acordo com Mozart Castro, gerente Comercial da Agulhas Negras, maior revendedora da 

marca alemã no país, o aumento se justifica pelo aumento da renda, pela adaptação dos 
modelos trazidos para o Brasil e, claro, pelo dólar barato.  

- Carros que custavam R$ 150 mil passaram para cerca de R$ 90 mil. A marca trouxe veículos 

mais interessantes. Além disso, com o aumento da renda como um todo no país, esta é uma 

forma das classes A e B se diferenciarem - disse Castro.  

Importação de veículos chineses teve alta de 988%  

As importações da Alemanha deram um salto de 123% de janeiro a abril deste ano, em 

comparação com o mesmo período do ano passado. Só em abril, o país mandou para o Brasil 

US$ 116 milhões em veículos, o que é quase o mesmo montante que exportou para cá de 

janeiro a abril do ano passado: US$ 136 milhões. É da Alemanha que vêm os principais 

modelos de luxo da Volkswagen.  

Na onda do boom das importações de veículos, os chineses já surfam com tranquilidade. 

Embora seus automóveis ainda não tenham peso significativo na pauta total, o gigante asiático 

já conseguiu vender ao Brasil 988% a mais do que nos primeiros quatro meses do ano 

passado. Em seguida vêm a Bélgica, com 131%, e a Alemanha, com 123%.  

O México aparece em quarto lugar, com 69% de aumento. Só em abril deste ano, as vendas 

de automóveis vindos daquele país foram de US$ 479 milhões, bem mais do que os US$ 283 

milhões do ano passado. Atribui-se este resultado, em sua maior parte, ao fato de a 

Volkswagen, que tem fábrica no país, estar importando veículos. Como outras montadoras, a 

empresa complementa sua linha com veículos produzidos lá fora.  

País faz acordo de conveniência com Argentina  

As vendas dos coreanos também tiveram um aumento expressivo de 46%, passando de US$ 

556 milhões para US$ 812 milhões.  

A balança negativa dos automóveis explica a falta de um acordo entre Brasil e Argentina sobre 

o controle da entrada de importados em seus mercados. Diante das dificuldades dos dois 

lados, os países resolveram fazer um acordo de conveniência, cuja regra básica será a 

tolerância.  

O Brasil vai manter os licenciamentos não automáticos (liberação em até 60 dias), que 

atingem os argentinos, mas têm por objetivo sobretudo reduzir o ritmo das importações de 

carros de outros países. E os argentinos, por sua vez, manterão a operação padrão na 

fronteira envolvendo outros itens manufaturados brasileiros para tentar garantir sua 

competitividade.  



Especialistas garantem que o câmbio é o grande vilão de toda esta história, e que o aumento 

do mercado interno brasileiro, com um poder aquisitivo mais alto, só colocou lenha na 
fogueira.  

- Nós nunca importamos tanto veículos. E, mais uma vez, o câmbio é o maior responsável por 

isso - afirmou José Augusto de Castro, vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB).  
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