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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA

INTRODUÇÃO

O processo de exportação faz com as empresas expandam seus negócios, destinando uma parte de sua produção para o

mercado externo, fazendo com que assegure as negociações em moeda mais forte.

O impacto é positivo na integração do mercado externo, pois as negociações possibilitam o recebimento das receitas

antecipadamente, proporcionando à maximização do capital de giro da entidade.

A integração no mercado externo, exige que a empresa possua um grau elevado de aperfeiçoamento e qualidade de seus

produtos, para satisfazer as exigências do mercado externo.

O aumento da produção para a entidade faz com que o custo da produção diminua, pois o processo de negociação de

compra de matéria prima aumenta em quantidades significativas, possibilitando a economia no setor produtivo.

CONCLUSÃO

A exportação teve um destaque nos mês de maio de 2016

onde desde 1989 não se tinha ultrapassado o valor de

venda do mesmo mês, registrado um superávit de 6,43

bilhões de dólares, superando as importações e as

exportações alcançando 17,571 bilhões de dólares.

Relativamente no mês de agosto de 2016 apresentou um

crescimento de 11,8 % comparado ao do ano anterior.

Figura 1: Exportação
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A exportação vem contribuindo para o desenvolvimento e

crescimento econômico do Brasil, essa é uma ótima

oportunidade de se destacar e colocar-se em evidência no

cenário mundial.
A exportação na segunda semana do mês de setembro de

2016 registrou na balança comercial um superávit de US$

997 milhões, resultando um valor de US$ 3,458 bilhões e

totalizando US$ 128,527 bilhões.

A média de exportação superou a primeira semana do

mês, chegando a 15,5 % acima, o principal motivo do

crescimento da exportação foram os produtos

semimanufaturados de ferro/aço, ouro, óleo de soja,

apresentado um percentual de 34,5 % superior a primeira

semana, e produtos básicos como petróleo, carne de

frango, milho apresentou um percentual de 24,6 %, sendo

que os produtos manufaturados (veículos de cargas,

autopeças, óxidos e hidróxidos de alumínio) apresentou

uma diminuição nas venda.

Figura 2: Balança comercial brasileira – setembro 2016
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