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RESUMO

O Brasil, apesar de ser uma economia relativamente fechada, apresenta um progresso nas exportações e importações, a qual revela grande 
importância para o crescimento econômico atual. São inúmeras as decisões empresariais que podem ser tomadas a partir de dados relacionados 
às exportações e importações. Desta forma, este trabalho de pesquisa propõe apresentar dados de comércio exterior entre os Estados Unidos e 
Brasil e relacioná-los com os dados de Pernambuco, para que seja possível analisar a influência desses números no planejamento estratégico 
empresarial. Desta forma, esta pesquisa objetivou analisar a influência dos dados de importação e exportação no processo de tomada de 
decisões. O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tem por objetivo relatar as características de determinada população ou 
fenômeno, ou então, o estabelecimento de relação entre variáveis. A coleta de dados foi realizada a partir da ferramenta computacional 
AliceWeb (Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior). Este sistema utiliza dados comuns com a base do SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior). Sendo 
assim, apresentam-se alguns resultados das análises. Segundo os dados brasileiros, de 2009 a 2013, As importações dos EUA para o Brasil 
avançaram 79,73%, totalizando cerca US$ 36 bilhões, o valor não inclui serviços – dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). Porém, houve uma queda de 7,67% no ano de 2013. O estado de Pernambuco vem se destacando nas importações, 
finalizando em 2013 com US$ 2,18 bilhões, o qual representa um aumento de 82,19% quando comparado ao ano anterior. Este crescimento 
representa a maior variação percentual em relação ao ano de 2009. Ou seja, se para o Brasil, ter os EUA como parceiro comercial é importante, 
levando em consideração a meta a ser realizada para o nosso país, no qual apresentou um crescimento de 70,23% no comércio entre esses dois 
países, para Pernambuco é ainda mais importante esta parceria, pois obteve um crescimento superior. Os dados coletados e analisados a partir 
do sistema AliceWeb podem ser um instrumento de grande importância para processo de tomada de decisões gerencial tanto para governos 
quanto para empresas que atuam, ou desejam atuar, no comércio exterior.
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