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Saldo Comercial Brasileiro – Valores Mensais – US$ milhões FOB
Janeiro-2017 a Julho-2019

Com superávit de US$ 2,3 bilhões balança
comercial brasileira registra o pior saldo dos
últimos 5 anos para o mês de julho (valor 43,4%
inferior, pela média diária, ao alcançado em
igual período de 2018, US$ 3,874 bilhões). No
mês, a exportação alcançou cifra de US$ 20,054
bilhões. Em relação a julho de 2018, as
exportações registraram retração de 14,8% e,
em relação a junho de 2019, queda de 8,1%
pela média diária. As importações totalizaram
US$ 17,761 bilhões, sobre igual período do ano
anterior, apresentaram queda de 8,9%, e sobre
junho de 2019, aumento de 12,6%, pela média
diária.

No acumulado janeiro/julho o saldo comercial foi o pior em 3 anos, com superávit de US$ 28,369 bilhões, valor 16,3% inferior,
pela média diária, ao alcançado em igual período de 2018, que foi de US$ 33,891 bilhões. Nesse período as exportações
reduziram 4,7% pela média diária e as importações, 0,9%. O subsecretário Herlon Brandão destaca que a queda das
exportações em julho, comparado com mesmo período do ano anterior, é explicada em grande parte pela baixa nas vendas de
produtos básicos, como petróleo em bruto (-61,2%) e da soja em grão (-34,6%). Os dois produtos respondem por 57% da
queda das exportações no mês. Brandão apontou que a demanda por petróleo é afetada pela desaceleração da economia
mundial, com reflexo nas cotações internacionais do produto. Já as vendas de soja têm sido impactadas pelos problemas
sanitários da China. A soja comprada do Brasil é utilizada principalmente na alimentação de porcos, mas a produção suína no
gigante asiático sofreu forte redução em função do surto de peste suína africana no país. O destaque de julho fica com a
exportação do milho grão, que atingiu uma máxima histórica mensal de 6,317 milhões de toneladas. O recorde anterior havia
sido registrado em dezembro de 2015, quando
as exportações mensais tinham somado 6,268
Variação Mensal - R$/US$
milhões de toneladas. No mês de julho o
R$3,87
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câmbio apresentou tendência de baixa,
R$3,85
precificando de forma gradual a divulgação de R$3,83
eventos econômicos importantes da economia R$3,81
doméstica e internacional. A reforma da R$3,79
previdência avançou mais uma etapa no R$3,77
R$3,76
Congresso, com a aprovação do texto principal R$3,75
R$3,74
pelo plenário da Câmara dos Deputados R$3,73
(10/07/19), o que contribuiu para uma
valorização do Real perante o Dólar. Os
reflexos das reduções das taxas de juros do
FED e BC serão melhor observadas no próximo
mês.
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