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O boletim de comércio exterior do mês de
setembro, com informações coletadas a partir do
site AliceWeb, traz informações sobre a evolução
da balança comercial do Brasil, estado de São Paulo
e Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Além
disso, comparam-se as exportações e importações
do município de Ribeirão Preto com as exportações
e importações da Região Administrativa de
Ribeirão Preto (RARP). Por fim, analisa-se o saldo
da balança comercial, acumulado 12 meses para o
município de Ribeirão Preto e Sertãozinho.
Na Figura 1, encontra-se a evolução do saldo
da balança comercial para o Brasil, estado de São
Paulo e RMSP, no acumulado de 12 meses.
Observa-se que o saldo da balança comercial do
país se manteve positivo na maior parte do período

considerado, sofrendo forte declínio a partir do fim
de 2011 até maio de 2015, permanecendo negativo
em alguns períodos. A partir de junho de 2015, o
saldo da balança comercial do Brasil voltou a ser
positivo e tem crescido consideravelmente desde
então.
Já no estado de São Paulo e na RMSP, o saldo
da balança comercial tem permanecido negativo
desde 2008, com redução do déficit a partir de
meados de 2015, considerando o acumulado nos
últimos 12 meses.
A melhora no saldo da balança comercial tem
sido influenciada fortemente pela depreciação do
real frente ao dólar, além da crise enfrentada pela
economia brasileira que reduz suas importações.
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Figura 1: Evolução da Balança Comercial
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Fonte: AliceWeb/Período: Ago.04 a Ago.16.

Na Figura 2, encontram-se as evoluções das
exportações e importações do município de
Ribeirão Preto e da RARP, considerando o

acumulado nos últimos 12 meses. Nela, percebe-se
que, em todo período, as exportações da RARP
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superaram as suas importações, gerando um
considerável superávit em sua balança comercial.
Em Ribeirão Preto, as exportações tendem a
ficar próximas das importações, o que reflete a
força do município em bens que não são
comercializáveis internacionalmente.
Esse aspecto não é negativo, pois apenas
reflete a especialização da economia ribeirãopretana no comércio e serviços, sendo que estes

não tendem a ser transacionados com o resto do
mundo.
O que é relevante para determinação do
dinamismo e capacidade de geração de bens e
serviços é a produtividade existente, o que
depende, entre outras coisas, no nível de capital
humano dos trabalhadores.
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Figura 2: Exportações x Importações
Acumulado 12 meses - US$ de 2013
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Fonte: AliceWeb: Período: Ago.05 a Ago.16.

Os saldos da balança comercial dos
municípios de Ribeirão Preto e de Sertãozinho, no
acumulado em 12 meses, são apresentados na
Figura 3. Nela, observa-se que o saldo da balança
comercial do município de Ribeirão Preto, apesar
das oscilações, no período considerado, tem um
comportamento crescente.
Em contrapartida, o saldo da balança
comercial do município de Sertãozinho oscilou
menos até início de 2015, tendo uma forte queda

no primeiro trimestre de 2016, mas recuperando
nos meses subsequentes, o que representa
problemas de contabilidade, ou seja, mudança de
contabilização, por razões técnicas, dos produtos
que são exportados por Sertãozinho.
O ponto importante é que Sertãozinho tem
mantido um elevado superávit em sua balança
comercial mesmo com a queda do preço das
commodities nos últimos anos. Adicionalmente, o
saldo de sua balança comercial foi muito superior
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Fonte: AliceWeb/Período: Jan.13 a Jul.16.
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agroindustriais, que tendem a
competitivos internacionalmente.

Saldo da balança comercial de Ribeirão Preto e Sertãozinho
US$ de 2013
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ao de Ribeirão, no período analisado, evidenciando
a especialização de Sertãozinho em produtos

