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O boletim de comércio exterior do mês de
novembro de 2016 traz informações sobre a
evolução da balança comercial do Brasil, estado de
São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo
com dados coletados a partir do site AliceWeb.
Além disso, comparam-se as exportações e
importações do município de Ribeirão Preto com
as exportações e importações da Região
Administrativa de Ribeirão Preto. Por fim, analisase o destino das exportações da Região
Administrativa de Ribeirão Preto (RARP) nos
ultimos anos.
Na Figura 1, encontra-se a evolução do saldo
da balança comercial para o Brasil, Região
Metropolitana de São Paulo e para o estado de São
Paulo no acumulado de 12 meses. A partir do
gráfico pode-se observar que a balança comercial

do Brasil manteve-se praticamente positiva em
todo o período analisado, mostrando-se negativa
apenas no ano de 2014. Atualmente se vê uma
recuperação da queda sofrida há dois anos da
balança comercial do Brasil, apresentando seu
maior valor em oito anos. Essa recuperação pode
ser explicada pela depreciação do Real, que
desincentivou (como também o fez a queda na
renda nacional) as importações, além de
impulsionar o setor exportador. Já no estado de
São Paulo e na Região Metropolitana de São Paulo,
o saldo da balança comercial tem sido negativo
desde o ano de 2008. Apesar dos resultados
negativos, observa-se uma melhora no cenário e
ambas balanças comerciais também apresentam o
maior valor em oito anos.
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Figura 1: Evolução da Balança Comercial
Acumulado 12 meses - Valores de 2013
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Na Figura 2, encontra-se a evolução das
exportações e importações do município de
Ribeirão Preto e da Região Administrativa de
Ribeirão Preto no acumulado em 12 meses. Podese notar que o saldo da balança comercial da
Região Administrativa de Ribeirão Preto é postivo

em todo o período analisado, apesar das
exportações apresentarem queda no ano de 2011
até início de 2015. Já para o município de Ribeirão
Preto, as exportações e importações apresentaram
quase o mesmo volume desde Out./10, mostrando
assim uma balança comercial praticamente nula.
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Na Figura 3 apresentam-se os principais
países importadores da Região Administrativa de
Ribeirão Preto (RARP). Pode-se observar que os
principais destinos das exportações da Região
Administrativa são China, Estados Unidos e Nigéria.
Os Estados Unidos eram o maior destino das
exportações da RARP em 2014, mas em 2015 e 2016

a China se tornou o principal parceiro comercial do
Brasil. Tal fato pode ser explicado como um maior
interesse da China na importação de commodities.
O Reino Unido perdeu o terceiro lugar das
exportações da RARP para a Nigéria em 2016, que
vem aumentando o seu interesse pela região.
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Figura 3: Exportações RARP
(em milhões US$)
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