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Neste boletim de comércio exterior,
destacam-se os principais itens exportados por
Brasil, estado de São Paulo, Região Administrativa
de Ribeirão Preto (RARP) e pelos municípios
Ribeirão Preto, Araraquara e Sertãozinho, nos
períodos compreendidos entre Out./2015 a
Set./2016 e Out./2016 a Set./2017. Os dados são
do portal AliceWeb e os valores do primeiro
período foram trazidos a valor presente utilizandose o CPI (índice americano de preços ao
consumidor).
A Tabela 1 mostra os principais itens
exportados pelo Brasil. Nela, nota-se que em
ambos os períodos analisados os principais itens

foram os mesmos e todos eles. Além disso, nota-se
expressivo aumento nos valores exportados de
todos os itens, no período mais recente, com
exceção de carne, cujo valor exportado se manteve
praticamente no mesmo patamar.
O aumento do valor exportado de soja se
deve quase que exclusivamente às variações em
sua quantidade. Já o aumento de óleos brutos de
petróleo é atribuído tanto ao preço quanto à
quantidade. Nos casos do minério de ferro e
açúcar, as elevações são decorrentes do
comportamento de seus preços no mercado
internacional.

Tabela 1 – Principais itens exportados: Brasil
Exportação
Out./2015 a Set./2016

Out./2016 a Set./2017

Item
U$
Item
Soja, mesmo triturada
20.680.516.166 Soja, mesmo triturada
Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas
Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas
12.698.073.065
as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)
as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betu9.815.979.648
quimicamente pura, no estado sólido
minosos
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuAçúcares de cana ou de beterraba e sacarose
9.733.982.882
minosos
quimicamente pura, no estado sólido
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeCarnes e miudezas comestíveis, frescas, refrige6.332.903.009
radas ou congeladas, de aves
radas ou congeladas, de aves

U$
23.867.947.738
18.290.390.987
16.299.716.885
11.951.848.520
6.453.541.764

Fonte: AliceWeb. Deflator: CPI. Preços trazidos a valor presente.

Também no estado de São Paulo (Tabela 2) os
itens mais exportados nos últimos doze meses em
termos de valor continuaram os mesmos do período
imediatamente anterior. Destaca-se o grande
aumento do valor exportado de óleos brutos de
petróleo (42%).
Açúcar e automóveis também apresentaram
variações positivas (18% e 22%, respectivamente).
O aumento das exportações de automóveis reflete
a recuperação econômica de importantes
importadores do item, como a Argentina, sendo

uma ótima notícia devido à importância da indústria
automobilística no estado.
Veículos aéreos e sumos de frutas
apresentaram reduções de 11% e 8%,
respectivamente. A queda das exportações de
veículos aéreos ocorreu devido à diminuição do
número de aeronaves exportadas pela Embraer. A
queda registrada para sumos de fruta no âmbito
estadual decorreu, em grande medida, da queda da
quantidade exportada por Araraquara que, em
média, representa 35% do valor exportado do item
no estado.
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Tabela 2 – Principais itens exportados: estado de São Paulo
Exportação
Out./2015 a Set./2016

Out./2016 a Set./2017

Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido
Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais e satélites.

U$

Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
6.562.292.160
quimicamente pura, no estado sólido
Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópte4.154.315.486
ros, aviões); veículos espaciais e satélites.

Automóveis de passageiros e outros automóveis
principalmente para o transporte de pessoas.

1.984.011.876

Automóveis de passageiros e outros automóveis
principalmente para o transporte de pessoas.

2.420.136.843

Sumos de frutas ou de produtos hortícolas, não
fermentados, sem adição de álcool, com ou sem
adição de açúcar ou de outros edulcorantes.

1.879.638.683

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

2.281.791.550

Sumos de frutas ou de produtos hortícolas, não
1.605.939.231 fermentados, sem adição de álcool, com ou sem
adição de açúcar ou de outros edulcorantes.
Fonte: AliceWeb. Deflator: CPI. Preços trazidos a valor presente.

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

O item mais exportado na RARP continua
sendo o açúcar – bem a frente dos demais. Nos últimos doze meses o valor exportado do item aumentou aproximadamente 10% na comparação com os
doze meses imediatamente anteriores (ver Tabela
3). Esta alta está associada ao seu preço visto que,

U$
7.777.212.321
3.691.353.432

1.724.444.845

nos últimos doze meses, houve queda de quase 7%
do peso exportado relação aos doze imediatamente
anteriores. O preço internacional do açúcar atingiu
os maiores níveis entre Jun./2016 e Mar./2017,
sendo.

Tabela 3 – Principais itens exportados: Região Administrativa de Ribeirão Preto
Exportação
Out./2015 a Set./2016
Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido.
Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados
para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e
papel e cartão para fabricar cartões ou tiras.
Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico
igual ou superior a 80 %; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico

Out./2016 a Set./2017
U$

Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose qui773.106.492
micamente pura, no estado sólido.
187.914.588 Soja, mesmo triturada.

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados
152.193.593 para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e
papel e cartão para fabricar cartões ou tiras.
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeraSoja, mesmo triturada.
119.652.582
das ou congeladas, de aves
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do
Amendoins não torrados nem de outro modo cozi92.700.035
óleo de soja
dos, mesmo descascados ou triturados.
Fonte: AliceWeb. Deflator: CPI. Preços trazidos a valor presente.

A Tabelas 4 apresenta os principais itens exportados por Ribeirão Preto. Soja e derivados,

U$
850.495.986
249.642.044

194.179.384
73.919.330
62.717.741

minérios de estanho e derivados e itens relacionados à alimentação de animais continuam como os
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seus principais itens exportados. Além destes, destaca-se a exportação de instrumentos e equipamentos de saúde humana e animal que, apesar de ter
perdido posição no ranqueamento de exportações

de Ribeirão Preto no período mais recente devido à
queda do seu valor exportado e ao avanço de outros
itens, continua sendo um dos cinco itens mais relevantes nas exportações do município.

Tabela 4 – Principais itens exportados: Ribeirão Preto
Exportação
Out./2015 a Set./2016
Item
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do
óleo de soja
Estanho em formas brutas
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia,
odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de
cintilografia e outros aparelhos.
Preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais

Out./2016 a Set./2017
U$

Item

U$

30.728.863 Estanho em formas brutas

25.819.959

20.959.691 Minérios de estanho e seus concentrados

21.485.007

13.754.208

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais

12.674.339 Soja, mesmo triturada

Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia,
9.343.682 odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de
cintilografia e outros aparelhos.
Fonte: AliceWeb. Deflator: CPI. Preços trazidos a valor presente.

Minérios de estanho e seus concentrados

Para Sertãozinho (Tabela 5), município com
a maior participação nas exportações da RARP, o
açúcar de cana continua sendo o item de destaque.
Em relação aos demais itens exportados por

19.718.672
15.677.789
12.180.012

Sertãozinho, cabe destacar a forte queda de 84% do
valor exportado de álcool etílico. Esta queda é explicada pela diminuição da quantidade de álcool exportada.

Tabela 5 – Principais itens exportados: Sertãozinho
Exportação
Out./2015 a Set./2016

Out./2016 a Set./2017

Item
U$
Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimiAçúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimi402.671.882
camente pura, no estado sólido
camente pura, no estado sólido
Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico
igual ou superior a 80%; álcool etílico e aguarden129.598.150 Soja, mesmo triturada
tes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo
Soja, mesmo triturada
82.067.700
de soja
Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo
50.008.910 igual ou superior a 80%; álcool etílico e aguardentes,
de soja
desnaturados, com qualquer teor alcoólico
Caldeiras de vapor, excluídas aquelas para aqueciÓleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinamento central para produção de água quente e de
28.904.751
dos, mas não quimicamente modificados
baixa pressão; caldeiras de água sobreaquecida
Fonte: AliceWeb. Deflator: CPI. Preços trazidos a valor presente.

U$
398.239.967
219.765.284
27.929.217
20.278.409

18.795.652

