MDIC divulga resultado da balança nas
duas primeiras semanas de fevereiro /2018

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
divulgou o resultado da balança comercial brasileira nas duas
primeiras semanas de fevereiro. No período, que totalizou sete dias
úteis, as exportações somaram US$ 7,326 bilhões e as importações
US$ 4,696 bilhões, resultando em um superávit de US$ 2,631
bilhões. A partir do próximo dia 19, a divulgação da balança comercial
semanal voltará à sua rotina: às segundas-feiras, às 15h.
No acumulado do ano até a segunda semana de fevereiro, as vendas
externas foram de US$ 24,294 bilhões e as compras de US$ 18,895
bilhões, o que gerou um saldo positivo de US$ 5,399 bilhões.

Exportações
No mês, até a segunda semana, as exportações apresentam média
diária de US$ 1,047 bilhão, desempenho 21,8% maior do que o
registrado no mês de fevereiro do ano passado (US$ 859,4 milhões).
Nessa comparação, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do
MDIC verificou que houve aumento de 87% nas vendas de
manufaturados, puxado por uma plataforma para extração de
petróleo. O índice também contou com as exportações de pisos e
revestimentos cerâmicos, gasolina, suco de laranja congelado, tubos
flexíveis de ferro/aço, tratores, tubos de ferro fundido.
Também houve incremento nas exportações de semimanufaturados
(4,5%), devido aos embarques de celulose, óleo de soja em bruto,
semimanufaturados de ferro e aço, óleo de dendê em bruto, madeira
serrada ou fendida, catodos de cobre. Entretanto, caíram as
exportações de produtos básicos (-21,2%), provocada por redução
nas vendas, principalmente, de petróleo em bruto, soja em grão,
minério de ferro, carnes de frango e suína, café em grão.

Na comparação com janeiro de 2018, quando a média diária das
exportações foi de US$ 771,3 milhões, o crescimento foi de 35,7%,
em virtude do aumento das vendas de manufaturados (100,3%) e
semimanufaturados (7,3%), enquanto caíram as exportações de
produtos básicos (-5,9%).

Importações
Nas importações, a média diária no mês, até a segunda semana, foi
de US$ 670,8 milhões, resultado 10,6% acima da média verificada
em fevereiro de 2017 (US$ 606,3 milhões). Nesse comparativo,
cresceram os gastos, principalmente, com químicos orgânicos e
inorgânicos (39,6%), automóveis e partes (29,5%), instrumentos de
ótica e precisão (26,2%), produtos plásticos (25,8%) e equipamentos
eletroeletrônicos (25,1%).
Em relação a janeiro de 2018 (média diária de US$ 645,4 milhões),
houve crescimento de 3,9%, puxado por farmacêuticos (38,5%),
adubos e fertilizantes (23,3%), instrumentos de ótica e precisão
(20,1%), equipamentos mecânicos (11,1%), combustíveis e
lubrificantes (2,6%).
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