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O boletim de comércio exterior do mês de
abril de 2016, com informações coletadas a partir
do site AliceWeb e disponíveis até março de 2016,
traz informações sobre os principais produtos
exportados pelo Brasil, pelo estado de São Paulo,
pela Região Administrativa de Ribeirão Preto
(RARP) e pelo município de Ribeirão Preto, no
período de 2011 e 2016.
A Figura 1 traz informações dos cinco
principais produtos exportados pelo Brasil. Nela,
observa-se que os principais produtos exportados
foram os produtos minerais, ultrapassando os
U$S70 bilhões em Mar./12.

A seção compreendida por alimentos,
bebidas e tabaco foi a segunda maior exportada
pelo Brasil entre 2011 e 2013. A partir de 2014, os
produtos do reino vegetal que compreendem
produtos como frutas, cereais e sementes
assumiram a segunda posição de principais
produtos exportados pelo Brasil.
Nos dados apresentados na Figura 1 fica
evidente a especialização da pauta de exportações
nos produtos básicos e de menor valor agregado.

Figura 1: Principais Produtos Exportados - Brasil
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Fonte: AliceWeb/Período: Abr./10 a Mar.16.

Os principais produtos exportados pelo
estado de São Paulo se encontram na Figura 2.
Pode-se ver que, diferentemente do que acontecem
com as exportações do país, os principais produtos
exportados pelo estado, entre os anos de 2011 e
2015, foram alimentos, bebidas e tabaco,
ultrapassando mais de US$15 bilhões em Mar./11.
Nesse período, o segundo maior tipo de
produto exportado foi material de transporte, como

veículos automóveis e aeronaves, atingindo quase
US$14 bilhões em Mar./11.
Nos últimos 12 meses finalizados em
Mar./16, a seção material de transporte assumiu a
posição de principal produto exportado pelo estado,
ultrapassando os US$7 bilhões. O problema é que
essa mudança de posição ocorreu pela grande
retração nas exportações de alimentos e bebidas e
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não por um bom desempenho do segmento de
material de transportes.
De uma forma geral, os dados mostram que
as exportações do estado de São Paulo que
possuem uma base maior em produtos
industrializados vêm sofrendo com um cenário
internacional fraco e, até 2014, com o real
apreciado.

A depreciação do real, que ocorreu
sobretudo a partir de 2014, não tem sido suficiente
para estimular as exportações industriais do estado
que, aliado a um cenário de crise interna e queda de
demanda, vem castigando duramente esse setor e,
consequentemente, a economia paulista.

Figura 2: Principais Produtos Exportados - SP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Na Figura 3, econtram-se as evoluções dos
principais produtos exportados pela RARP, entre os
anos de 2011 e 2016.
Nela, observa-se que, assim como no
estado de São Paulo, o principal tipo de produto
exportado são os alimentos, bebidas e tabaco. Em
Mar./11, o saldo exportado desse tipo de produto
ultrapassou os US$1,2 bilhões.
No entanto, a produção e exportação na
região é muito concentrada nos derivados da canade-açúcar, sobretudo na produção e exportação do
açúcar. Apesar de o valor exportado dessse
produto ter diminuído consideravelmente entre os
anos de 2012 e 2015, nos últimos 12 meses
terminados em Mar./16 ocorreu uma recuperação,
como se pode verificar na Figura 3.

Esse comportamento é decorrente da
melhora no preço internacional do açúcar, que
juntamente com o aumento do preço do etanol e
depreciação do real trouxerem um certo alívio ao
setor sucroalcooleiro, apesar da situação desse
segmento ainda estar longe do ideal.
As expectativas são de melhoras gradativas
para o setor visto que hoje existe um déficit na
produção de açúcar na safra global 2015/16, que
se encerra em 30 de setembro, o que deve manter
o processo de elevação do preço dessa commodity
em dólares.
A manutenção do câmbio entre 3,50 e 4,00
também é um elemento importante para estimular
o segmento e toda a economia da RARP.
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Figura 3: Principais Produtos Exportados - RARP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Fonte: AliceWeb/Período: Abr./10 a Mar.16.

Os principais produtos exportados pelo
município de Ribeirão Preto, como mostra a Figura
4, foram metais comuns e suas obras que abrangem
obras de ferro fundido, alumínio, chumbo e outros
metais comuns.
Em Mar./14, o saldo exportado desse tipo de
produto pelo município ultrapassou os US$55
milhões. Já em nos últimos 12 meses finalizados em
Mar./16, ocorreu uma queda considerável no valor
exportado, totalizando US$20 milhões.
O segundo tipo de produto mais exportado
variou entre material de transporte entre Mar./11 e

Mar./14 e gorduras, óleos e ceras em 12 meses
finalizados em Mar/15 e Mar./16.
Importante ressaltar que apesar das
exportações não serem importantes para dinamizar
a dinâmica econômica de Ribeirão Preto, a melhora
das exportações em sua região é fundamental para
alavancar a economia de alguns importantes
municípios vizinho como, por exemplo, Sertãozinho.
Um bom desempenho dos municípios
próximos acaba tendo efeitos relevantes na
economia ribeirão pretana visto que é importante
mercado de serviços e comércio de toda a região.

Figura 4: Principais Produtos Exportados - RP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Fonte: AliceWeb/Período: Abr./10 a Mar.16.
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Na Figura 5, pode-se observar que o principal
produto exportado por Sertaõzinho variou entre
alimentos, bebidas e tabaco que ultrapassou os
US$500 milhões em Mar./11 e US$400 milhões em
Mar./16 e máquinas e equipamentos que foram os
principais produtos exportados em Mar./12 e
Mar./13.

Nota-se, ainda a grande recuperação de
alimentos e bebidas, sendo esse comportamento
fundamental visto a sua importância da pauta de
exportações de Sertãozinho e como importante
dinamizador de sua economia.

Figura 5: Principais Produtos Exportados - Sertãozinho
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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