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Após registro de alta no início do segundo semestre, a balança comercial do município
de Araraquara voltou a registrar queda no mês de Julho, apresentando em seu saldo
uma diferença de 40,8% em relação a Junho deste ano.
Quando se observam os dados a partir de uma comparação entre Julho com Janeiro,
em relação às importações de produtos para Araraquara, houve queda de 63,75%,
com principal representatividade nos setores de industrializados e manufaturados.
Porém, se analisados os termos através dos dados das exportações, temos um saldo
positivo, representado por 6,36% de aumento, explicado pelo crescimento
principalmente da exportação de produtos básicos e em menor escala dos demais
produtos e um saldo global de crescimento de 58,57%.
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Julho 2017:
Em Julho a balança comercial do município de Araraquara teve uma queda de 40,85%
em relação ao mês de anterior, por conta de queda nas exportações não compensada
pelas importações, que tiveram um leve aumento, cerca de 8,23%. Dada uma
perspectiva anual da balança comercial, observa-se um decréscimo de 9,78%, causado
principalmente nas exportações dos produtos industrializados, 23,46%.
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Exportações:
Depois de aumento expressivo após três meses consecutivos de queda registrados
anteriormente, o mês corrente voltou a registrar queda de 36,67% em relação a junho,
fato esse explicado por conta principalmente de redução nas exportações do setor
industrial, de cerca de 41,64%.
A respeito dos demais setores, somente a seção dos básicos teve variação positiva no
mês, totalizando um aumento de 77% em comparação com o mês de junho. Os demais
campos apresentados na pesquisa (semimanufaturados, manufaturados e indústria)
também registraram queda no período, de 89,25%, 34,76% e 41,6% respectivamente.
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Importações:
Na pauta importadora, houve um aumento de 8,23% em relação ao mês de Junho. A
principal diferença está vinculada a um aumento de 17,4% nos produtos
industrializados, apesar de queda global de 25,66% quando observadas as quantidades
importadas por semestre em 2016 e 2017.
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Principais Produtos e Parceiros Comerciais:
Na lista dos principais produtos exportados por Araraquara no mês ainda vigoram
principalmente sumos de frutas, óleos essenciais e açúcares de cana ou beterraba,
seguidos de leite e completando os cinco principais aparecem as matérias vegetais,
produto que superou em números a exportação de álcool etílico no período em
análise. Estas cinco principais categorias somam mais de 90% do total da balança
estudada, atestando a representatividade dos mesmos na economia da cidade.
Quanto aos principais parceiros comerciais, os destinos continuam os mesmos, sendo
representados por Holanda, Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Em destaque
na lista, aparece a China, que aumentou suas exportações dos produtos
araraquarenses em 29,5%, comparando-se com o mês anterior. O Reino Unido
registrou queda de 4% em relação a Junho, entretanto ainda mantém seu posto dentre
os cinco principais países.
Já na pauta importadora, os principais produtos destinados a Araraquara prosseguem
sendo partes de veículos para vias férreas, filés de Peixe e aparelhos elétricos de
sinalização, conjunto que condiz a 43,2% da pauta total. A origem desses produtos
prossegue sendo Coréia do Sul, China e Vietnã.

