
Araraquara é 9º em ranking do Ciesp sobre exportações de 39 regiões do Estado no 
ano de 2011 

 
Diminuição das importações em 6,3% resulta na ampliação de 8,9% do superávit 

comercia no ano de 2011. 
 

A Diretoria Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em 
Araraquara ocupa a 9ª posição em ranking sobre a participação de 39 regiões paulistas 
nos US$ 65,2 bilhões da pauta exportadora estadual, responsáveis por 25,5% do 
montante vendido pelo Brasil no mercado global em 2011. 
 
A lista foi elaborada pelo Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas (Depecon) 
em conjunto com o Departamento de Relações Exteriores (Derex) do Ciesp e da Fiesp, 
a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). 
 
Os 17 municípios que compõem a Regional do Ciesp Araraquara aumentaram em 5,7% 
a remessa de produtos ao exterior sobre o montante exportado em 2010. O volume 
passou de US$ 2,20 bilhões para US$ 2,33 bilhões em 2011. 
 
Dentre as 39 diretorias regionais, apenas quatro apresentaram redução na importação, 
e uma delas foi Araraquara com queda de 6,3%, ou seja, de US$ 460,6 milhões para 
US$ 431,4 milhões em 2011. A corrente de comércio exterior da região apresentou 
elevação de 3,7% no mesmo período, passando de US$ 2,66 bilhões em 2010 para US$ 
2,76 bilhões em 2011.   
 
O saldo da balança comercial subiu 8,9% no período, de US$ 1,74 bilhão para US$ 1,9 
bilhão.  
 
O município de Araraquara concentrou 46,9% das exportações da região. Destacam-se: 
conservas de frutas, legumes e outros vegetais (US$ 923,9 milhões); produtos e 
preparados químicos diversos (US$ 97 milhões) e lacticínios (US$ 24,5 milhões). Os 
principais destinos das mercadorias são: Países Baixos - Holanda (43,2% do total), 
Estados Unidos (22,4%) e Reino Unido (9,5%).  
 
No que tange as importações, o município de Araraquara concentra 29% dos produtos 
adquiridos pela região, com destaque para: laticínios (US$ 34,3 milhões); motores, 
bombas, compressores e equipamentos de transmissão (US$ 11,5 milhões) e máquinas 
e equipamentos de uso industrial específico (US$ 9,5 milhões). Os principais países de 
onde são originados os produtos são: Argentina (19,4%), Itália (14,8%) e Paraguai 
(7,4% do total). 
 



 

Estado de São Paulo 

Balança Comercial fechou o ano de 2011 com déficit de US$ 17,0 bilhões 

 

No acumulado do ano de 2011, o saldo da balança comercial do Estado de São Paulo 

foi deficitário em US$ 17,0 bilhões. Com uma corrente de comércio de US$ 147,4 

bilhões no período, as transações comerciais do Estado representaram 30,6% do total 

negociado pelo Brasil no mercado global. 

 

As exportações do Estado movimentaram US$ 65,2 bilhões, registrando aumento de 

14,7% em relação ao acumulado de 2010. Já o volume importado somou US$ 82,2 

bilhões, um aumento de 21,2%, nos mesmos termos. 

 

Brasil 

Saldo comercial do acumulado do ano de 2011 foi superavitário em US$ 29,8 bilhões 

 

As exportações de produtos brasileiros no ano de 2011 somaram US$ 256,0 bilhões, 

aumentando 26,8% sobre 2010. Já a entrada de importados movimentou US$ 226,2 

bilhões, um aumento de 24,5%, nos mesmos termos. 

 

Com isso, o superávit comercial do Brasil encerrou o ano de 2011 em US$ 29,8 

bilhões, enquanto que o saldo da balança comercial de 2010 foi de US$ 20,1 bilhões. 

 

Já a corrente de comércio do Brasil somou US$ 482,3 bilhões no acumulado de 2011, 

um aumento de 25,7% na comparação com 2010.  

 

 


