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No primeiro semestre de 2017, a balança comercial do município de Araraquara teve
uma redução de 34,59% no seu saldo em comparação com o primeiro semestre de
2016, principalmente influenciada pela queda nos meses de Março a Maio. Nesse
período, as exportações caíram 30,41% e as importações também apresentaram
variação negativa de 13,13%.
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Fonte: Secex/Midic. Elaboração: Sincomércio

As reduções nas exportações são motivadas principalmente por quedas observadas na
exportação de bens básicos (-67,11%), originadas por recuos nas exportações de leite,
carne e óleos essenciais, que por razões de concorrência interno-externa de preços e

também por fatores políticos (como o caso da carne, alvo da operação carne fraca)
diminuíram sua porcentagem total de mercado na pauta exportadora. A categoria de
“bens industriais” também apresentou trajetória negativa (-24,87%). Tais fatores
aliados a um aumento das importações de bens básicos no mesmo período
favoreceram a diminuição do saldo da balança. Apesar disso, os índices de importação
permaneceram semelhantes aos resultados de 2016, enquanto as exportações tiveram
maior participação na queda.
Variação Semestral: Saldos de Exportação e Importação (2016 e 2017):
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O quadro de produtos importados não sofreu alterações, mantendo como principais
produtos: partes de veículos para vias férreas, filés de peixe, aparelhos elétricos de
sinalização, transformadores, e aparelhos para interrupção, com participação total de
64,17%.
As exportações, ao contrário sofreram mais modificações. Os produtos “açúcar e o
álcool etílico” substituíram a carne bovina e o material vegetal dentre os cinco
produtos mais relevantes. Os principais produtos presentes na pauta exportadora do
município continuam sendo: sumos de frutas, óleos essenciais, açúcar de cana ou de
beterraba, leite e álcool etílico, sendo que esses são responsáveis por 90,17% das
exportações.

