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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste relatório é mostrar o desempenho das transações 

comerciais via balança comercial da região da Amrec – Associação dos 

municípios da região carbonífera, a fim de destacar os principais produtos 

exportados e importados no primeiro semestre de 2012 pelos 111 municípios 

associados à AMREC. Os dados são coletados através do Alice Web2, banco 

de dados este controlado pelo MDIC3– Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. 

2. BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA 

 
No primeiro semestre deste ano, as exportações tiveram o segundo 

maior resultado da série histórica para o período, com vendas de US$ 117,2 

bilhões, ficando abaixo apenas do verificado em 2011 (US$ 118,3 bilhões), com 

retração de 0,9%. Houve recorde para as importações (US$ 110,1 bilhões), 

com crescimento de 4,6% sobre o primeiro semestre do ano passado (US$ 

105,3 bilhões). O saldo balança comercial brasileira está em US$ 7,06 bilhões. 

 

                                                           
1
 Lauro Muller e Treviso não apresentaram registros de relações comerciais internacionais. 

 
2
 É um Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, que foi desenvolvido com vistas a 

modernizar as formas de acesso e a sistemática de disseminação dos dados estatísticos das exportações 
e importações brasileiras. 
 
3
 Originalmente denominado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, teve a finalidade de concentrar 

a direção dos complexos e prementes assuntos que diziam respeito ao capital e ao trabalho. Atualmente 
é um órgão que regula a Indústria e o Comércio Exterior, visando o desenvolvimento do país. 

TABELA 1 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

US$ MILHÕES - FOB

Período Exportação Importação Saldo

Janeiro á Junho - 2012 117.214 110.144 7.069

Janeiro á Junho - 2011 118.304 105.344 12.959

Fonte: Ipese a partir de dados do MDIC/Secex
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3. BALANÇA COMERCIAL CATARINENSE 

 
As exportações catarinenses chegaram ao valor de US$ 4,56 bilhões 

no primeiro semestre deste ano, apresentando crescimento de 5,65% em 

relação ao mesmo período do ano passado. Verificou-se um aumento também 

nas importações catarinenses no primeiro semestre deste ano, atingindo o 

valor de (US$ 7,17 bilhões), com crescimento de 4,97% frente aos resultados 

do primeiro semestre de 2011. Contudo, o saldo da balança comercial 

catarinense fechou o primeiro semestre deste ano com déficit de US$ 2,6 

bilhões, sendo este maior que o verificado no mesmo período do ano passado 

(US$ 2,5 bilhões).  

 

4. BALANÇA COMERCIAL DA AMREC 

 
A balança comercial da região encerrou o primeiro semestre de 2012 

com saldo superavitário, no valor de US$ 78,73 milhões. Registrando queda de 

31,2% em comparação com o saldo da balança comercial do primeiro semestre 

de 2011. No primeiro semestre de 2012, as exportações totalizaram US$ 

173,31 milhões, tendo uma retração de 13,3% em relação ao total exportado no 

primeiro semestre de 2011. Com estes resultados as exportações na Amrec 

representaram no primeiro semestre deste ano, 3,8% do total das exportações 

catarinenses e 0,15% das exportações brasileiras.      

       As importações da região neste primeiro semestre atingiram o valor 

de US$ 94,57 milhões, apresentando crescimento de 10,7% em relação ao 

total importado no mesmo período do ano passado. A partir destes resultados, 

TABELA 2 - BALANÇA COMERCIAL DE SANTA CATARINA

US$ MILHÕES - FOB

Período Exportação Importação Saldo

Janeiro á Junho - 2012 4.565 7.172 -2.607

Janeiro á Junho - 2011 4.321 6.832 -2.512

Fonte: Ipese a partir de dados do MDIC/Secex
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verificou-se que as importações da região representaram 1,31% do total que 

Santa Catarina importou no primeiro semestre deste ano e 0,08% do total das 

importações brasileiras no mesmo período.  

 

4.1 PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 

 

Na Amrec, os cinco principais produtos exportados somaram no 

primeiro semestre de 2012 o equivalente a US$ 143,1 milhões. Representando 

82,6% do total exportado pela região. Verificam-se abaixo os principais 

produtos exportados e sua representatividade no total de exportações.   

 Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados – 53,9%; 

 Outros ladrilhos de cerâmica, vidrados e esmaltados – 19,2%; 

 Carnes de outros animais, salgadas, secas – 5,0%; 

 Outras composições vitrificáveis e preparações semelhantes – 2,8%; 

 Outras máquinas e aparelhos para avicultura – 1,5%. 

 

Conforme o gráfico se verifica que os produtos mais exportados pela 

região foram “Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados” 

atingindo o valor de US$ 93,50 milhões no primeiro semestre deste ano. 

Grande parte da sua produção dirige-se ao continente asiático, sendo Japão 

(27,2%), Coréia do Sul (9,8%) e China (8,3%) os maiores consumidores.  

 

 

TABELA 3 - BALANÇA COMERCIAL DA AMREC

US$ MILHÕES - FOB

Período Exportação Importação Saldo

Janeiro á Junho - 2012 173,31 94,57 78,73

Janeiro á Junho - 2011 199,97 85,47 114,50

Fonte: Ipese a partir de dados do MDIC/Secex
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Gráfico 1 – Principais produtos exportados pela Amrec no primeiro 
semestre de 2012 

 
Fonte: Ipese a partir dos dados do MDIC/Secex 

4.1.1 Principais países de destino 

 

No primeiro semestre deste ano, o principal país de destino das 

exportações da região foi o Japão, atingindo os valores de US$ 25,62 milhões. 

O principal produto que a Amrec exportou para o Japão foi “Pedaços e 

miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados”. Para a Argentina foram 

exportados pela região no primeiro semestre deste ano US$ 17,08 milhões, 

sendo “Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados” e 

“Outros ladrilhos de cerâmica, vidrados e esmaltados” os principais produtos 

comprados pelo país. Na tabela 3, se verifica os cincos principais países de 

destino das exportações na Amrec e suas representatividades no total da 

exportação no primeiro semestre de 2012. 
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4.2 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 

 
No primeiro semestre de 2012 os cinco principais produtos 

importados alcançaram o valor de US$ 48,64 milhões, com uma 

representatividade de 51,43% da importação total da região. Verificam-se 

abaixo os principais produtos importados e sua representatividade no total de 

exportações.   

 Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes de plásticos – 25,46%; 

 Hulha betuminosa não aglomerada – 11,52%;  

 Areias de zircônio p/ preparação de esmaltes cerâmicos – 6,56%; 

 Partes de máquinas e aparelhos para avicultura – 4,19%; 

 Óxido de zinco (branco de zinco) – 3,71%. 

Conforme o gráfico se verifica que os produtos mais importados pela 

região foram “Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes de plásticos” 

alcançando o valor de US$ 24,08 milhões no primeiro semestre deste ano. As 

importações destes produtos originam-se de países vizinhos, sendo (82%) do 

Uruguai e (18%) da Argentina.  

 

(US$ Milhões - FOB)

Países Exportação (%) 

Japão 25,62 14,78

Argentina 17,08 9,86

Coréia do Sul 9,18 5,30

Bolívia 7,93 4,57

China 7,76 4,48

Outros 105,73 61,01

Total 173,31 100,00

TABELA 3 - PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DA AMREC 

(Janeiro á junho de 2012)

Fonte: Ipese a partir dos dados do MDIC/Secex
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Gráfico 1 – Principais produtos importados pela Amrec no primeiro 
semestre de 2012 

Fonte: Ipese a partir dos dados do MDIC/Secex 

4.2.1 Principais países de origem 

 
No primeiro semestre de 2012 a região importou do Uruguai        

US$ 20,20 milhões, aproximadamente 21,36% do total das importações da 

região. Conforme citado anteriormente, os produtos mais importados deste país 

foram “Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes de plásticos”. A região 

importou da China US$ 18,03 milhões no primeiro semestre de 2012, sendo 

“Outros ladrilhos de cerâmica, não vidrados e não esmaltados” o produto mais 

importado do país asiático. Dos Estados Unidos a região comprou US$ 15,10 

milhões no primeiro semestre deste ano, o produto deste país mais importado 

pela região foi “Areias de zircônio para a preparação de esmaltes cerâmicos”.  
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4.3 MUNICIPÍOS 

 

Dos nove municípios da região que apresentaram relações 

comerciais internacionais no primeiro semestre de 2012, apenas três 

registraram déficit em suas balanças comerciais. Foram eles;  

 Criciúma (- US$ 33,08 milhões);  

 Içara (- US$ 11,54 milhões) e; 

 Orleans (- US$ 420 mil).  

 

No primeiro semestre deste ano, os dois municípios que 

apresentaram os melhores saldos comerciais foram;  

 

 Forquilhinha US$ 57,85 milhões e;  

 Nova Veneza com US$ 46,70 milhões.  

 
Sustentando deste modo, o superávit da balança comercial da 

região. Destaque também para Cocal do Sul, que apresentou superávit de US$ 

15,26 milhões.  

 

(US$ Milhões - FOB)

Países Importação (%) 

Uruguai 20,20 21,36

China 18,03 19,07

Estados Unidos 15,10 15,97

Argentina 10,65 11,26

Espanha 5,11 5,41

Outros 25,48 26,94

Total 94,57 100,00

Fonte: Ipese a partir dos dados do MDIC/Secex

TABELA 4 - PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA AMREC 

(Janeiro á junho de 2012)
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4.3.1 Produtos mais exportados e importados 

 

Abaixo segue a relação dos produtos que foram mais exportados e 

importados no primeiro semestre de 2012, por município.  

 Cocal do Sul: exportou US$ 14,20 milhões de “Outros ladrilhos de 

cerâmica, não vidrados e não esmaltados” e importou US$ 70.947 mil de 

“Outras máquinas e aparelhos de elevação de carga e descarga”. 

 Criciúma: exportou US$ 15,52 milhões de “Outros ladrilhos de cerâmica, 

não vidrados e não esmaltados” e importou US$ 10,89 milhões de “Hulha 

betuminosa, não aglomerada”. 

 Forquilhinha: exportou US$ 58,98 milhões de “Pedaços e miudezas, 

comestíveis de galos/galinhas, congelados” e importou US$ 3,50 milhões 

de “Óxido de zinco”.  

 Içara: exportou US$ 3,83 milhões de “Outras composições vitrificáveis e 

preparações semelhantes” e importou US$ 24,07 milhões de “Garrafões, 

garrafas, frascos, artigos semelhantes de plásticos”.  

Município Exportação Importação Saldo

Forquilhinha 61,42 3,57 57,85

Nova Veneza 46,93 0,24 46,70

Criciúma 28,68 61,76 -33,08 

Cocal do Sul 15,34 0,08 15,26

Içara 13,55 25,09 -11,54 

Morro da Fumaça 4,67 1,84 2,83

Urussanga 1,51 1,04 0,47

Siderópolis 0,87 0,20 0,67

Orleans 0,32 0,75 -0,42 

AMREC 173,31 94,57 78,73

Fonte: Ipese a partir dos dados do MDIC/Secex

TABELA 5 - BALANÇA COMERCIAL DA AMREC - 1º Semestre de 2012

(US$ milhões - FOB)
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 Morro da Fumaça: exportou US$ 2,89 milhões de “Outros ladrilhos de 

cerâmica, não vidrados e não esmaltados” e importou US$ 1 milhão de 

“Máquinas e aparelhos para impressão de jornais, alimentado por 

bobinas”.  

 Nova Veneza: exportou US$ 34,51 milhões de “Pedaços e miudezas, 

comestíveis de galos/galinhas, congelados” e importou US$ 147 mil de 

“Outras máquinas para tingir ou branquear fios ou tecidos”. 

 Orleans: exportou US$ 192 mil de “Outros reboques e semirreboques 

para transporte de mercadorias” e importou US$ 689 mil de “Máquinas e 

ferramentas a laser para corte de chapa metal > 8mm”. 

 Siderópolis: exportou US$ 517 mil de “Tintas de outros polímeros 

sintéticos não aquosos” e importou US$ 92 mil de “Pigmentos e suas 

preparações”.  

 Urussanga: exportou US$ 697 mil de “Outros ladrilhos de cerâmica, não 

vidrados e não esmaltados” e importou US$ 400 mil de “Outros pneus de 

borracha”.  

 

 


