BALANÇA COMERCIAL – ANÁLISE ANUAL:
O ano de 2017 foi positivo para o comércio exterior brasileiro, encerrando com saldo
recorde de US$67 bilhões de dólares. Para o comércio exterior araraquarense, o ano
terminou com um saldo de US$757.869.445 milhões, que apesar de inferior ao
resultado final de 2016, atesta o impulso de recuperação econômica nacional e
municipal.
Comparando-se os saldos finais do comércio entre 2016 e 2017, o resultado deste ano
foi 10,46% inferior ante ao computado em 2016, efeito observado também no saldo
total das exportações e importações, que no acumulado anual ficaram -13,74% e 28,58% inferiores a 2016.
Tais efeitos vistos no comércio exterior do município são resultado de um primeiro
semestre fraco para as operações em geral, destacando o desempenho ruim das
exportações, -30,4% inferior ao mesmo período de 2016.
Em contrapartida, o segundo semestre foi de extensa recuperação das exportações,
superando o déficit do primeiro semestre em relação a 2016 e alcançando um
resultado 2,19% superior ao mesmo período do ano anterior. A combinação de alto
nível de exportações com tímida movimentação das importações gerou bons
resultados, apesar de 2017 ser considerado um ano de recuperação econômica.
Pela ótica dos setores da balança comercial, o município faturou US$891.703.449
milhões com as exportações, tendo a categoria de industrializados como a mais
expressiva do ano representando 92,7% do montante total arrecadado no ano, 9,46%
a menos que em 2016. Fechando as variações, os produtos básicos recuaram -46,3%,
os semimanufaturados -39,14% e os manufaturados -7,00%.
Nas importações, observa-se um aumento de 46,55% da categoria de produtos básicos
e 69,89% dos semimanufaturados, em relação a 2016. O município reduziu em -38,5%
e -38,43% a compra de produtos manufaturados e industrializados respectivamente. O
resultado final para o ano de 2017 foi de US$133.834.004 milhões de dólares.

Para 2018, a expectativa em nível nacional é de resultados inferiores aos deste ano, já
que com a recuperação econômica, a demanda por produtos importados tende a
aumentar, resultando em saldos totais menores para 2018. O município de Araraquara
deve seguir a mesma tendência, porém mantendo em sua pauta a forte presença da
exportação de produtos básicos (principalmente o suco de laranja), que vem de um
primeiro semestre promissor para a safra 2017/2018 com uma perspectiva de
sustentar esses resultados durante 2018/1.
Variação Mensal – Saldo da balança comercial (2016/2017):
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