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MAIOR DÉFICIT COMERCIAL É REGISTRADO NA REGIÃO CARBONÍFERA EM 2020 

Os dados referem-se às diferenças entre as exportações e importações realizadas pelos municípios da região 
carbonífera. Em 2020, o déficit comercial foi de aproximadamente US$ 95,6 milhões, o maior da série histórica desde 
1997. Nem a alta da taxa de câmbio e a queda do Produto Interno Bruto, observados na economia brasileira, foram 
suficientes para melhorar o saldo da balança comercial da AMREC. As justificativas para tal resultado podem ser 
explicadas pela pauta comercial, pelas velocidades de ajuste dos preços e quantidades dos insumos e produtos 
comercializados e, ainda, pela estrutura produtiva da região. O déficit comercial, no primeiro bimestre de 2021, também 
é o maior quando os resultados são comparados com a mesma base de anos anteriores. Por exemplo, no primeiro 
bimestre de 2021, o déficit comercial foi de quase US$ 45 milhões, um aumento de mais de 210% quando comparado 
ao primeiro bimestre de 2020.    
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Fonte: : Ministério de Economia (2021) – Sistematizado pelo Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico e Inovação da Unesc  

Os principais destinos dos produtos fabricados na região carbonífera são, em sua ordem de importância, Estados Unidos, 

Argentina e China que juntos respondem por pouco mais de 45% das exportações da AMREC. Por outro lado, os insumos 

utilizados pelas empresas locais têm como origem, também por sua ordem de importância, a China, Argentina e Espanha. 

Esses países representam pouco mais de 45% das importações dos municípios da região carbonífera. 
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Fonte: : Ministério de Economia (2021) – Sistematizado pelo Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico e Inovação da Unesc  

Os principais produtos exportados em 2020 pela região estão relacionados ao setor cerâmico, carnes, indústria química, 

máquinas para agricultura e mel. Já, os cinco principais produtos importados estão ligados aos setores químicos, 

cerâmico, derivados do leite e metal mecânico. Os principais produtos exportados e importados são apresentados na 

figura abaixo. 
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