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A partir dos dados coletados no site
AliceWeb e com as informações disponíveis até
julho de 2015, o boletim do mês de agosto foca nos
principais países fornecedores de bens e serviços
para o Brasil, estado de São Paulo, Região
Administrativa de Ribeirão Preto (RARP), Ribeirão
Preto e Sertãozinho.
De forma geral, Estados Unidos e China são
os dois principais fornecedores de produtos para as
regiões analisadas. Além disso, uma tendência que
pode ser observada é a redução do valor importado

de praticamente todas as regiões na comparação
entre o acumulado 12 meses de jul/15 e jul/14.
Os principais fornecedores de produtos para
o Brasil estão no Gráfico 1, no qual podemos ver
que China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e
Coréia do Sul são os principais destaques. A China
foi o principal exportador para o Brasil, com um
total de US$ 36,5 bilhões entre ago/14 e jul/15.
Também notamos que as exportações para o Brasil
dos cinco países destacados se reduziram nos
últimos doze meses, sendo resultado, em parte, da
retração da economia brasileira e da depreciação.

Bilhões

Gráfico 1: Importações - Brasil
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb
Para o estado de São Paulo, as importações
foram provenientes, principalmente, dos Estados
Unidos, China, Alemanha, Nigéria e Coréia do Sul.
De ago/12-jul/13 a ago/13-jul/14, observa-se que
esses países aumentaram o valor das suas
exportações com destino ao estado, com exceção da
Coréia do Sul.
No entanto, de a ago/13-jul/14 a ago/14jul/15, os cinco países destacados no Gráfico 2

experimentaram retração no valor de suas
exportações para o estado de São Paulo. Nos
acumulados dos últimos 12 meses até julho de
2015, o principal país fornecer de bens e serviços
para o estado de São Paulo foi a China, assim como
para o Brasil, com um total de, aproximadamente,
US$ 12,5 bilhões.
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Gráfico 2: Importações - Estado de SP
Milhões
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb

Em relação à RARP, os principais países
fornecedores de bens e serviços são China, Estados
Unidos, Alemanha, Argentina e Itália.
Com exceção dos Estados Unidos, todos os
cinco países que mais exportaram para a região
reduziram o valor exportado no último ano.

Assim como para o Brasil, a China também
foi o principal fornecedor de produtos para a RARP
no acumulado dos últimos 12 meses, apesar da
retração do valor exportado para a RARP entre
ago/13-jul/14 e ago/14-jul/15.

Gráfico 3: Importações - RARP
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb
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Já os países que mais exportaram para o
município de Ribeirão Preto foram: China, Estados
Unidos, Alemanha, Rússia e Tailândia. O padrão de
variação em cada doze meses foi semelhante ao que
ocorreu no país e no estado de São Paulo

O valor de bens e serviços fornecidos pela
Alemanha, Rússia e Tailândia vêm sofrendo queda
no período considerado.

Gráfico 4: Importações - RP
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb

Considerando o município de Sertãozinho,
no Gráfico 5, pode-se observar que os principais
países exportadores para o município são os
Estados Unidos, China, Alemanha, Holanda e Itália.
Os Estados Unidos foram os maiores
fornecedores de bens e serviços para Sertãozinho,
com crescente participação no período analisado.
O segundo maior país fornecedor no
período, foi a China, sendo que as os produtos
provenientes dos demais países são pouco
relevantes quando se compara com Estados Unidos
e China.
Os resultados apresentados no presente
boletim indicam que ocorreu retração nas
importações das diferentes regiões brasileiras no

período de aprofundamento da crise econômica, a
partir do início de 2015. Dessa forma, a retração
econômica reduziu a demanda interna e também dos
produtos provenientes de outros países.
A depreciação do real também vem
ajudando nesse processo, o que ajuda no ajuste das
contas externas, sendo necessário visto o elevado
déficit em transações correntes.
Também é interessante notar o maior
estreitamento das relações comerciais com os países
asiáticos, sobretudo com a China, apesar da
importância do comércio com os Estados Unidos.
A
Argentina
tem
importância
no
fornecimento de bens e serviços para o Brasil e
estado de São Paulo, mas a participação é pequena
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pela proximidade e pela união aduaneira existente
entre os países do Mercosul, o que indica a falta de
integração regional. Essa estratégia pode ser
importante, sobretudo para estimular a indústria

brasileira, mas os problemas de segurança
institucional são barreiras importantes nesse
processo.

Gráfico 5: Importações Sertãozinho
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb
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