
Taubaté é 11ª em ranking do Ciesp sobre as exportações de 39 regiões do Estado no 
ano de 2011 

 
Exportações estáveis e aumento das importações levam a aumento do déficit da 

balança comercial em 2011 
 

A Diretoria Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em 
Taubaté ocupa a 11ª posição no ranking sobre a participação das exportações das 39 
regiões paulistas. A pauta exportadora estadual encerrou o ano de 2011 em US$ 65,2 
bilhões, que corresponde por 25,5% do montante vendido pelo Brasil no mercado 
global no mesmo período de análise. 
 
A lista foi elaborada pelo Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas 
(Depecon) em conjunto com Departamento de Relações Exteriores (Derex) do Ciesp e 
da Fiesp, a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). 
 
A remessa de produtos ao exterior pelos 28 municípios que compõem a Regional do 
Ciesp Taubaté ampliou-se apenas em 0,3%, em relação a 2010, passando de US$ 2,07 
bilhões para US$ 2,08 bilhões. 
 
A corrente de comércio exterior da região aumentou 6,0% na comparação entre 2010 
e 2011, saindo de US$ 5,5 bilhões em 2010 para US$ 5,9 bilhões em 2011. As 
importações tiveram aumento de 9,4%, que em montante representa uma variação 
de US$ 3,5 bilhões para US$ 3,8 bilhões.  
 
O déficit comercial avançou de U$ 1,4 bilhão, no ano de 2010, para US$ 1,7 bilhão em 
2011. 
 
O município de Taubaté concentrou 58,3% das exportações regionais, com destaque 
para: automóveis, camionetas e utilitários (US$ 862,2 milhões); tratores e máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária (US$ 86,4 milhões) e motores, bombas, 
compressores e equipamentos de transmissão (US$ 80,6 milhões). Os principais 
destinos das exportações da cidade foram: Argentina (48,2% do total); México (26,3%) 
e Holanda (5,8%). 
 
No que tange as importações, a cidade respondeu por 63,9% das importações, 
principalmente em: aeronaves (US$ 722,8 milhões); componentes eletrônicos (US$ 
285,0 milhões) e tratores e máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
(US$ 167,8 milhões). As principais origens dos produtos importados pela cidade 
foram: Estados Unidos (19,0% do total); China (14,7%) e Coréia do Sul (14,3%). 
 



 

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.  

 

 


