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O conceeito de baalança com
mercial está associado as trocas de bens entre
deterrminados paaíses num intervalo
i
dee tempo deffinido. De acordo
a
com
m Flaviano et.
e al.
(20044) a balannça comerccial de um
m determin
nado país ou região correspon
nde a
contaabilização do
d total de produtos
p
exxportados e importados, num deterrminado perríodo.
Quanndo as expportações superam
s
ass importaçõ
ões, tem-see saldo com
mercial positivo
(supeerávit), ao passo qu
ue quando os volum
mes importaados são m
maiores qu
ue os
expoortados, obsserva-se défficit comerrcial. A ballança comeercial integrra o balançço de
pagaamentos, quue correspo
onde ao rregistro con
ntábil das transaçõess econômiccas e
finannceiras dos países.
p
De acorddo com a Tabela
T
1, a balança co
omercial do Estado de Alagoas, para
p
o
prim
meiro trimestre de 2016
6, mostra oos valores para
p
as exportações, im
mportações e do
saldoo da balançaa comerciall em US$. O
Observa-se,, Para o perríodo em quuestão, um saldo
negaativo (défictt) de US$ 22.657.4266, uma vez que o vollume de im
mportações (US$
155.5523.562) superou
s
o das expportações, que totalizzaram USS$ 309.230
0.527.
Com
mparando esse resultado
o com o salldo da balan
nça comercial no prim
meiro trimesttre de
20155, em que essta registrou
u um superrávit de US$
$ 46.606.25
51, verifica--se um déficit de
148,661% em rellação a 201
15. Este fatto pode ser explicado pela piora ddas exportaações,
ondee esta apreseentou uma variação neegativa de 41,26%,
4
qu
uando compparada com igual
períoodo de 20155.
Essa pioora no desem
mpenho dass exportaçõ
ões, para o primeiro
p
triimestre de 2016,
2
podee ser atribuíída ao choq
que de ofertta, provocad
do pela ausêência de chhuva nos caampos
da inndústria succroalcooleiraa, bem com
mo a falta dee incentivo do governoo, aliados à crise
econnômica e innstabilidade política, coorroboraram
m para redu
uzir a receiita das emp
presas
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deviddo à quedaa na vendass e, conseqquentementee, impactar negativam
mente na baalança
comeercial alagoana.
Taabela 1. Balança Comerrcial de Alaagoas para o Primeiro Trimestre,
T
R
Referente ao
os
An
nos de 20155 e 2016, em
m US$ (FOB
B)
PERÍOD
DO

EXPORTA
AÇÃO

IMPORTAÇ
ÇÃO

SALDO

1º trimestre - 2015

226.1955.522

179.589.271

46.606.251

1º trimestre - 2016

132.8666.136

155.523.562

-22.657.426
6

Variação (%)

- 41,266%

- 13,40%
%

- 148,61%

Fonnte: MDIC. Elaaboração: SEP
PLAG/ SINC..

Cabe resssaltar que, como o esstado é altaamente depeendente dass exportaçõ
ões de
açúcaar e produttos derivad
dos da canaa, a crise no
n setor acaaba por afeetar, de maaneira
acenttuada, a baalança comeercial. A faalta de inveestimentos na industriaa sucroeneg
gértia
cujo peso na pauuta de expo
ortações cheegou a 83%
% do total do
o estado em
m 2016, con
ntribui
para a piora neste índice – as exportaçções caíram 40% em reelação ao me
mesmo período do
ano dde 2015.
Dessa foorma, a queeda no voluume de exp
portações em
e magnituude maior que
q o
descrréscimo obbservado naas importaç ões, viabiliizaram o reesultado obbtido no peeríodo
analiisado. Para um nível maior
m
de dettalhamento sobre os prrodutos expportados, ob
bserve
a tabbela 2, ondee se enconttram os 10 produtos da
d pauta dee exportaçõ es do Estad
do de
Alaggoas, que maais contribu
uíram no priimeiro trimeestre de 201
16.
Pelo Grááfico 1 é po
ossível notaar que o priincipal prod
duto da pauuta exportad
dora é
“outrros açucarees de cana” que corressponde a 80
0,76% do to
otal de expportações, para
p
o
períoodo em queestão. Esse fato
f
corroboora com as consideraçções tecidass anteriormeente a
respeeito da moonocultura da
d cana-de--açúcar, cuj
ujo impacto
o negativo sobre este setor
acabaa fragilizanndo toda a economia do estado. Cabe destacar que pprodutos de base
tecnoológica, com
mo é o caso do “Policlooreto de vin
nila” (12,16%), que se eelevou 565%
% em
relaçção ao primeeiro trimesttre de 2015,, onde sua participação
p
o nas exporttações do esstado,
saiu de 2,15% do
d total expo
ortado em 22015 para 12
2,16% em 2016,
2
ganhaaram destaq
que na
pautaa em questãão. É percep
ptível de moodo geral, fora
fo o surgim
mento do noovo produto
o, que
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a paauta exportaadora de Alagoas
A
se concentra em torno dos produt
utos da indústria
sucrooenergética,, onde essess possuem m
maior peso no
n valor tottal das saídaas.

Ou
utros açúcares de cana
Po
oli(cloreto de vvinila)
12,16%

80,76%

2,3
30%
1,95%
1
1,14%
0,38%
0,36%
0,29%
0,18%
0,14%
0,33%
0

Meelaços de canaa
Ou
ut. açúc. de canna, beterraba,
saccarose
Taabaco n/manufa
faturado, n/desttalado
Ou
ut. ladril., etc, dde cerâmica,
vid
drados, esmaltaados
Deesperdícios e reesíduos, de alu
umínio
Deesperdícios e reesíduos, de cob
bre
Ou
utros granitos ttrabalhados
Su
ucos (sumo) dee out. frutas
Deemais produtoss exportados

Grááfico 1 - Os dez princip
pais produtoos da pauta exportadora
e
a alagoana, ppara o prim
meiro
trimestrre de 2016, em US$
Fonte:
F
MDIC. Elaboração: SEPLAG/ SIN
NC.

O Gráficco 2 exibe a pauta exp ortadora paara o ano de 2015, ondee constata-sse que
o pricinpal prodduto da pautta exportadoora é “outtros açucarees de cana” que corresp
ponde
a 90,12% do tootal de exportações, p ara o perío
odo em queestão. “Outrros Açúcarres de
Canaa, Beterraba, Sacarose Quimicam
amente Pura, Sol.”, conseguiu
c
ddeter 6,09%
% de
particcipação. Soomando esstas duas pprincipais categorias
c
de
d produtoos tem-se que
q a
produução de açúúcar total do
d estado ccom destino
o a exportaçção represeentou 96,21% do
volum
me exportaado, de janeeiro a marçço de 2015,, e 85,01% para o meesmo períod
do de
20166. Entretantto, mesmo com a reddução da participação relativa daa exportaçãão de
açúcaar, na com
mparação en
ntre os trim
mestres, é ev
vidente a especializaç
e
ção da econ
nomia
alagooana na proodução succroalcooleiraa. A particcipação con
njunta dos ddemais pro
odutos
correespondeu a 3,79% e 14,99%, para 2015 e 2016, respectiv
vamente.
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Outros açúccares de cana
Out. açúc. dde cana, beterraba,
sacarose
Out. álcool etílico n/desnaaturado
90,12%

6,09%

2,69%
0,53%
0,19%
0,14%
0,07%
0,04%
0,03%
0,02%
0,08%

Out. trocadoores de calor
Desperdícioos e resíduos, de
d
alumínio
Out. tabacoos n/manufaturaados,
n/destaladoss
Out. tabacoos manufaturad
dos
p/fumar
Out. obras dde pedras prec./semi,
sint./reconsttituída
Sucos (sum
mo) de out. frutaas
Out.desperddícios e resíduo
os de
ferro ou açoo
Demais proodutos exportad
dos

Grááfico 2 - Os dez princip
pais produtoos da pauta exportadora
e
a alagoana, ppara o prim
meiro
trimestrre de 2015, em US$
Fonte:
F
MDIC. Elaboração: SEPLAG/ SIN
NC.

Em relaçção a pautaa de produtoos importad
dos, é notórria a maiorr diversifiçãão em
comppração com
m a de exportação em
m Alagoas. Esta particcularidade ppode ser melhor
m
comppreendida quando
q
obseervado os ddez principaais produtoss importadoos do estado
o para
o prim
meiro trimeestre de 2015 e 2016, qque se encon
ntram na tab
bela 3.
Percebe--se que, paraa o primeiroo trimestre de
d 2016, o produto
p
impportado de maior
m
peso consistiu em “Óleos brutos
b
de peetróleo” quee obteve 41,88% do totaal, “Outros óleos
e proodutos da destilação
d
do
o alcatrão dde hulha” atingiu
a
5,56% de particcipação. “O
Outros
trigos e misturass de trigo co
om centeio,, exceto parra semeadurra” deteve uum percentu
ual de
3,12.. Os demaiss produtos expostos naa tabela 3 detiveram
d
35,87% do ttotal da pau
uta de
impoortações.
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Tabela 3. Os ddez principais prrodutos da pautaa de importações em alagoas, parra o primeiro trim
mestre de 2016 e 2015, em US$ (FOB)
IMPORTAÇÕES
S
Código
NCM
27090010
27079990
10019900

1º Trimestre de 2016

Códiigo
NCM
M

Nomenclatura Comum do
Mercosul e Produtos
P

Total

Partticipação
(%)

Óleos brutos de
d petróleo

65.139.134

441,88%

27090010

8.651.546

55,56%

27079990

4.849.436

33,12%

10019900

O
Outros óleos e produ
utos da destilação
do alcatrão de
d hulha
O
Outros trigos e mistu
uras de trigo com
centeio, exceto paara semeadura

1º Trim
mestre de 2015
Nomen
nclatura Comum do
d
Merrcosul e Produtos
Outrass naftas, exceto para
petroquímica
Óleoss brutos de petróleo
o
onetos
Outras missturas de hidrocarbo
aromáticos
os e misturas de trig
go com
Outros trigo
centeio

Total

Participação
(%)

04
19.047.30

10,61%

9.088.592

5,06%

8.937.726

4,98%

6.095.715

3,39%

4.449.663

2,48%

4.406.452

2,45%

4.055.539

2,26%

29051100

Metanol (álcoo
ol metílico)

4.478.277

22,88%

29051100

07032090

A
Alhos, frescos ou reffrigerados, exceto
para semeeadura

3.913.979

22,52%

07032090

31054000

Diidrogeno-ortofossfato de amônio

2.948.403

11,90%

31054000

03048990

Outros filés congellados, de peixes

2.909.651

11,87%

03048990

29214290

Outros derivados da
d anilina e seus
sais

2.523.206

11,62%

29214290

Poli(acrilato de sódio)

3.518.056

1,96%

31042090

Outros cloretos de potássio

2.323.326

11,49%

31042090

Poli((cloreto de vinila),

3.367.351

1,88%

62044300

V
Vestidos, de uso fem
minino, de fibras
sintéticcas

1.999.917

11,29%

62044300

p
lings, zarbo
os, etc,
Bacalhaus polares,
seco
os, não defumados

2.897.445

1,61%

-

Demais produtos exportados

55.786.687

35,87%

-

Demaiss produtos exportad
dos

113.725.428

63,33%

155.523.562

1000,00%

179.589.271

100,00%

TOTAL

A
Acetato
de vinila
Bolsas, mesmo com tiracolo,
incluindo as
a que não possuam
m alças
Outros arttefatos, com a superrfície
exterior de folhas de plásticos ou de
m
matérias
têxteis

TOT
TAL

Fonte: MDIC. Ellaboração: SEPLAG
G/ SINC.
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Para o mesmo
m
perío
odo de 20155 a pauta foii comandada por “Outrras naftas, exceto
e
para petroquímiica” (10,61%
%), “Óleos brutos de petróleo”
p
(5
5,06%), “Ouutras misturras de
hidroocarbonetoss aromático
os” (4,6988%) e os demais produtos
p
coom 63,33%
% de
particcipação nass importaçõees alagoanaas.
No tocannte as imporrtações, a ddesvalorizaçção do real frente
f
ao dóólar, assim como
a exxpectativa de mercad
do em torrno da maanutenção de uma taaxa de cââmbio
desvaalorizada, acabam
a
inflluenciando as importaçções, que se tornam m
mais caras, o que
ajudaa a reduzir as
a compras de produtoss importado
os.
Observanndo ainda a tabela 3, ppercebe-se que a pautaa importadoora para o quarto
q
trimeestre de 20116 sofreu modificações
m
s em relação
o ao mesmo
o período dde 2014, um
ma vez
que, dos 10 itenns de maio
or peso, apeenas um prroduto (Óleeos brutos dde petróleo) tem
simillaridade nass pautas do primeiro triimestre de 2015
2
e 2016
6. Este fato ppode signifficar a
inserrção de alguumas outraas atividade s produtivaas no estado
o, decorrennte entre os anos
citaddos.
Deste moodo, por meeio da preseente nota fo
oi possível analisar
a
a baalança comercial
para o estado de
d Alagoas, dentro do corte tempo
oral referen
nte ao primeeiro trimesttre de
ortações reeduziu 40%
% em relaçãão a 2015 e um déficcit na
20166, cujo salddo das expo
balannça comerciial de R$ 22
2.657.426.
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