Dezembro/2018

Números divulgados pela balança comercial apontam um superávit de US$ 58,6 bilhões no acumulado de jan-dez/18.
O relatório destaca um aumento de 10,7% nas exportações e 20,2% nas importações. De acordo com publicação
do MDIC o crescimento das exportações é consequência tanto do aumento dos volumes embarcados (4,1% no
índice de quantum), quanto dos preços (5,1%). As exportações de produtos básicos influenciaram o desempenho do
índice quantum. Somente essa categoria de produtos cresceu 9,8% no volume embarcado, de acordo com o índice.
Pelo mesmo critério, os produtos manufaturados aumentaram 2,6% e os semimanufaturados recuaram 4,6%. Os
principais mercados de destino das exportações brasileiras tiveram desempenho positivo: China (US$ 66,6 bilhões,
com alta de 32,2%); União Europeia (US$ 42,1 bilhões, +20,1%); e Estados Unidos (US$ 28,8 bilhões, +6,6%). Para a China,
os destaques foram as exportações de commodities agrícolas e minerais: soja, petróleo em bruto, minério de ferro,
celulose, carne bovina, ferro ligas, carne de frango, algodão em bruto, entre outros. Para a União Europeia também
houve destaque para produtos básicos: farelo de soja, minério de ferro, celulose, café em grão, petróleo em bruto,
soja, minério de cobre, entre outros. Já para os Estados Unidos, o aumento de 6,6% das exportações foi influenciado
pelo crescimento das vendas de aço semimanufaturado, petróleo bruto, partes de motores de aviões, máquinas e
aparelhos para terraplanagem. Em 2018, houve aumento de importações em todas as grandes categorias
econômicas: bens de capital (US$ 28,6 bilhões, +76,5%); bens intermediários (US$ 104,9 bilhões, +11,6%); bens de
consumo (US$ 25,5 bilhões, +9,1%); e combustíveis e lubrificantes (US$ 22,0 bilhões, +24,9%). No ano, as importações
foram majoritariamente (85%) compostas por combustíveis, insumos e bens de capital. Os principais parceiros
comerciais brasileiros nas importações correspondem aos das exportações: China (US$ 35,5 bilhões, +26,6%); União
Europeia (US$ 34,8 bilhões, +7,9%); Estados Unidos (US$ 28,9 bilhões, +16,1%); e Argentina (US$ 11,1 bilhões, +16,7%).
As cotações da moeda norte-americana
apresentaram fortes oscilações em
relação ao real durante o mês de
dezembro. Variações essas, provenientes
de decisões como a alta da taxa de juros
pelo Fed, contrariando as expectativas
do mercado mundial e do próprio
Donald Trump. E fatores internos ficam
por conta das declarações feitas pela
nova equipe do governo brasileiro.
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