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O boletim deste mês analisa a recuperação
do saldo da balança comercial ao longo do segundo
trimestre deste ano e mostra os principais destinos
das exportações brasileiras, do Estado de São Paulo,
Região Administrativa de Ribeirão Preto (RARP) e
de Ribeirão Preto.
O Gráfico 1 mostra que o saldo da balança
comercial brasileira continua melhorando ao longo
do ano. Embora as exportações continuem se
reduzindo, o saldo acumulado dos últimos 12 meses
da balança, que ficou negativo entre Nov./14 e
Mai./15, continua melhorando, chegando a um
saldo positivo de US$ 2,9 bi no acumulado até
Ago./15.
Esse movimento está relacionado à
depreciação do real, levando a um processo de

substituição de produtos importados por nacionais,
além de estimular as exportações, mas os efeitos
ainda serão sentidos com mais força até o segundo
semestre de 2016. Adicionalmente, a retração da
economia brasileira a partir do final de 2014 ajuda a
entender a forte queda nas importações.
A depreciação do real ainda não se fez sentir
com mais força nas exportações devido a um
processo de queda no preço das commodities e de
piora ou estagnação de economias que são
importantes destinos das exportações brasileiras
como, por exemplo, China, Argentina, Rússia e
Europa.

Gráfico 1: Saldo da Balança Comercial
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA.

Principais Destinos dos Produtos Brasileiros
Os principais destinos de produtos do Brasil
estão apresentados no Gráfico 2. Nele, nota-se que
China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e
Alemanha são os principais destinos das
exportações brasileiras. A China foi o principal

parceiro, tendo importado um total de US$ 34,4
bilhões entre Set./14 e Ago./15. Cabe ressaltar, no
entanto, que em comparação com os 12 meses
anteriores, houve queda de quase US$ 13 bi nas
exportações para o país asiático, sendo que ela
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ocorreu, em grande medida, devido à redução do
preço de commodities exportadas para o país como,
por exemplo, o minério de ferro e soja. Apenas para
ilustrar essa situação, entre janeiro e agosto de
2014, foram exportados para a China US$ 15,6 bi

de grãos e US$ 11,6 bi de produtos minerais. Já
entre janeiro e agosto de 2015, o montante
exportado de grãos e produtos minerais foi de US$
13,5 bi de grãos e US$ 7,4 bi, respectivamente.

Gráfico 2: Principais Destinos Exportações - Brasil
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb.

Para o Estado de São Paulo, o principal
destino de suas exportações é os Estados Unidos,
sendo que o país vem elevando suas exportações do
referido estado, chegando a US$ 9,4 bi entre Set./14
e Ago./15 (Gráfico 3). Aqui, é importantes destacar
o processo de recuperação da economia americana
alavancando as exportações do estado paulista.

Outro fato que chama a atenção é que a
Argentina, importante parceiro tanto do país quanto
do estado, vem reduzindo o valor importado
consistentemente nos últimos 4 anos.
Essa tendência reflete o fraco desempenho
do nosso vizinho, assim como várias barreiras
comerciais que vem sendo adotadas, sobretudo, a
partir do governo de Cristina Kirchner.
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Gráfico 3: Principais Destinos Exportações - SP
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb.

Em relação à RARP, os principais destinos
de suas exportações são China, Estados Unidos,
Reino Unido, Marrocos e Holanda. O que mais
chama a atenção no Gráfico 4 é o salto do valor
exportado para a China entre Ago./14 e Ago./15. Já
as exportações para os EUA vêm diminuindo nos
últimos 3 anos, com tendência semelhante no Reino
Unido.
Marrocos é um país cujas exportações da
região são voláteis, mas o montante exportado para

o país foi bastante expressivo, fazendo o país
ocupar a quarta posição entre os principais destinos,
no acumulado de Set/14 a Ago./15.
O aumento das exportações para a China se
deve, em grande medida, ao desempenho de
Sertãozinho que tem elevada participação nas
exportações da RARP, sendo o principal destino a
China, sendo que Marrocos também é um
importante destino de suas exportações.

Gráfico 4: Principais Destinos Exportações - RARP
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb.
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No Gráfico 5 mostramos os principais
destinos das exportações no município de Ribeirão
Preto. Assim como na RARP, Estados Unidos é o
principal destinos das exportações do município.

Porém, o valor exportado no acumulado de Set./14
a Ago./15 é, aproximadamente, sete vezes menor
que o da RARP.

Gráfico 5: Principais Destinos Exportações - RP
Em milhões de US$ de 2013 - acum. 12 meses
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AliceWeb.
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