1

Balança comercial brasileira registra superávit de
US$ 3,284 bilhões para o mês de agosto (valor
23,7% superior, pela média diária, ao alcançado em
igual período de 2018, US$ 2,775 bilhões). No mês,
a exportação alcançou a cifra de US$ 18,853
bilhões. Em relação a agosto de 2018, as
exportações registraram retração de 8,5% e, em
relação a julho de 2019, queda de 1,7% pela média
diária. As importações totalizaram US$ 15,569
bilhões, sobre igual período do ano anterior,
apresentaram queda de 13,3%, e sobre julho de
2019, queda de 8,4%, pela média diária. No
acumulado janeiro/agosto o saldo comercial foi o
pior desde 2015, com superávit de US$ 31,759
bilhões, valor 12,9% inferior, pela média diária, ao
alcançado em igual período de 2018, que foi de
US$ 36,665 bilhões.
Nesse período as exportações reduziram 5,2% pela média diária e as importações, 2,8%. No mês de agosto as exportações por
fator agregado apresentaram crescimento de produtos semimanufaturados (+14,4%) e básicos (+2,5%). Por outro lado,
reduziram as exportações de produtos manufaturados (-25,8%). Dentro dos manufaturados o subsecretário lembrou que as
vendas de automóveis caíram, afetadas pela crise na Argentina. A redução nas vendas de automóveis de passageiros foi de
47,7%, para US$ 253 milhões. Brandão também pontuou sobre a redução nos embarques de soja (-38,3% em relação ao
mesmo período do ano anterior) volume exportado menor, diante de menor demanda mundial pelo grão em função de
problema sanitário no rebanho suíno chinês. Na comparação entre agosto de 2019 e agosto 2018 as commodities que
apresentaram redução nas exportações foram: Carne Bovina (-6,3%), Carne de Frango (-7,4%), Farelo de soja (-19,3%), Óleo de
Soja em bruto (-53,8%) e Couros e Peles (-22,1%).

No mês de agosto o Dólar se valorizou de
forma sólida e consistente perante o Real. A
guerra comercial entre EUA e China tem
abalado a expectativa de crescimento da
economia mundial, influenciando de
maneira direta o mercado cambial. Dentre
as economias emergentes o Real foi um dos
que mais se desvalorizou. A expectativa de
uma nova redução do Fed também colabora
para o fortalecimento da moeda norteamericana.
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