
Cubatão é 17ª em ranking do Ciesp sobre as exportações de 39 regiões do Estado no 
ano de 2011. 

 

Importações na região aumentam em 38,9% no período de janeiro a dezembro de 2011 
comparado ao mesmo período de 2010. 

 

A Diretoria Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em 
Cubatão ocupa a 17ª 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 no período de janeiro a dezembro de 
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 três municípios que compõem a Regional do Ciesp Cubatão aumentaram em 2,2% a 
remessa de produtos ao exterior no ano de 2011. O volume passou de US$ 1,16 bilhão, 
de janeiro a dezembro de 2010, para US$ 1,18 bilhão no mesmo período de 2011.  

 

A corrente de comércio exterior da região cresceu 22,1% no ano de 2011 comparado 
com o ano anterior, indo de US$ 2,53 bilhões para US$ 3,09 bilhões. As importações 
aumentaram 38,9%, de US$ 1,37 bilhão para US$ 1,90 bilhão.  

 

O saldo da balança comercial apresentou ampliação do déficit de US$ 207,04 milhões 
para US$ 714,47 milhões, aumento de 245,1%.  

 

O município de Cubatão concentrou 70,0% das exportações da região, com destaque 
para: siderurgia (US$ 412,8 milhões), produtos químicos orgânicos (US$ 201,1 milhões) 
e produtos derivados do petróleo (US$ 152,0 milhões). Os principais destinos das 
mercadorias foram: Estados Unidos (15,4% do total exportado); China (8,8%) e Chile 
(7,2%). 

 

Com relação às importações, o município concentrou 86,8% do total de mercadorias 
adquiridas pela região. Destacaram-se: produtos químicos inorgânicos (US$ 665,3 
milhões), carvão mineral (US$ 514,4 milhões) e produtos derivados do petróleo (US$ 
207,9 milhões). As principais origens das mercadorias foram: Estados Unidos (34,4% do 
total importado); Rússia (12,6%) e Canadá (8,3%). 

 
 



 

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.  

 

 

 


