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Os bens de consumo lideraram o aumento das importações no primeiro semestre. 
De janeiro a junho, as importações desses produtos saltaram 36,6%, beneficiadas 
pela baixa cotação do dólar. Os automóveis foram os produtos cujas compras mais 
cresceram no período, 109%. Já o total das importações subiu 21,6%, acima dos 
13,5% das exportações. 
 
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, todos os resultados dos seis 
primeiros meses do ano são recordes históricos para o comércio exterior brasileiro, 
com exceção do saldo comercial. As exportações somaram US$ 60,9 bilhões, e as 
importações, US$ 41,3 bilhões, o que gerou um saldo comercial de US$ 19,5 
bilhões no semestre -redução de 0,57% em relação ao primeiro semestre de 2005 
e a primeira queda da cifra desde 2001. 
 
O governo já contava com a inversão da tendência do ano passado, quando as 
vendas externas cresceram mais que as compras. Para o governo, essa mudança 
reflete o preço do dólar em queda, mas também o aquecimento da economia. 
As importações de bens de capital (máquinas e equipamentos), que sinalizam mais 
investimentos, cresceram 25,6%. As importações de combustíveis e lubrificantes 
aumentaram ainda mais, 33,7%, mas o crescimento está relacionado à alta do 
petróleo. 
 
Na avaliação do secretário de Comércio Exterior, Armando Meziat, os bens de 
consumo lideraram o aumento das importações porque havia "uma demanda 
deprimida" por eles, e a desvalorização do dólar ajudou a aumentar o consumo. 
"Com o câmbio baixo, ficou mais barato importar, mas o aumento das importações 
de bens de capital demonstra que há tendência de aumento de investimentos por 
parte das empresas", disse. 
 
Segundo ele, os automóveis são um exemplo de produtos importados que ficaram 
mais baratos por causa do câmbio. A maior parte dos automóveis veio da Argentina 
e do México, países com quem o Brasil possui acordos comerciais que permitem 
reduzir a tarifa de importação. "Neste ano, novos modelos fabricados nesses países 
começaram a ser consumidos no Brasil", afirmou. 
 
De acordo com a Anfavea, o dólar baixo vem estimulando o consumo de carros 
importados desde 2004. Naquele ano, 3,9% dos carros comprados no Brasil eram 
importados. Em 2005 a participação dos importados cresceu para 5,1% e, de 
janeiro a maio deste ano, para 5,4%. Apesar do aumento, o Brasil ainda tem saldo 
positivo no comércio de automóveis. Neste ano, exportou US$ 2,2 bilhões e 
importou US$ 710 milhões. 
 
A corrente de comércio (exportações mais importações) cresceu 16,6% no 
semestre em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
A meta do governo é chegar ao fim do ano com saldo comercial de US$ 40 bilhões, 
abaixo dos US$ 45 bilhões registrados em 2005. Mas, segundo Meziat, o ministério 
ainda poderá rever a meta, porque até junho as exportações ficaram em US$ 60,9 
bilhões, e o segundo semestre costuma ser mais dinâmico. A meta de exportações 
no ano é de US$ 132 bilhões. 
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