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Região de Campinas acompanha tendência nacional e do Estado de São 

Paulo com redução do déficit comercial 

Este relatório tem por objetivo analisar os resultados da balança 

comercial da região de Campinas no mês de Fevereiro de 2015. As principais 

análises (valores, pauta de exportações e de importação e países de origem e 

de destino do comércio exterior) são realizadas sempre com as informações no 

acumulado do ano presentes (de janeiro até o mês em análise) e comparadas 

com o mesmo período do ano anterior. Antes de observar os resultados da 

região de Campinas, apresenta-se o desempenho da balança comercial do 

Brasil e do Estado de São Paulo. 

Se tomado o saldo acumulado neste ano da balança comercial 

brasileira, observar-se-á uma redução de seu déficit em relação ao mesmo 

período do ano anterior (uma diminuição de -US$ 6,2 bilhões para -US$ 6,0 

bilhões). Esse resultado está associado a uma variação negativa de 19,3% nas 

exportações e de 16,6% nas importações. Analisando apenas o mês em 

questão, o saldo foi negativo em US$ 2,8 bilhões.  

Quando observada a variação do saldo acumulado na balança comercial 

do Estado de São Paulo, observa-se a mesma tendência: a variação das 

exportações e das importações acumuladas no ano foram negativas e da 

ordem de 19,1% e 17,6%, respectivamente. Isso explica o movimento do saldo 

para o Estado de São Paulo, que passa de um déficit de US$6,3 bilhões para 

outro de US$ 5,3 bilhões, o que equivale à variação de -15,7%. 

Especificamente no mês de fevereiro de 2015 o déficit foi de US$ 2,8 bilhões. 

As 19 cidades de cobertura do CIESP – Regional de Campinas1 tiveram 

um saldo comercial acumulado deficitário em US$ 1,1 bilhão, o que 

corresponde a uma variação de -1,8% em relação ao acumulado até fevereiro 

do ano anterior, cujo déficit era de US$ 1,2 bilhão. Os dados acumulados de 

exportação e importação em relação mesmo período do ano passado variaram 

negativamente 26,5% e 9,9%, respectivamente. Analisando apenas o dado 

                                            
1 Municípios atendidos pelo Ciesp – Regional de Campinas: Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, 

Campinas, Conchal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi-Guaçu, Mogi-
Mirim, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Sumaré e Valinhos.  
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mensal, em 2014 o déficit foi de US$ 0,5 bilhão, enquanto em 2015 obtivemos 

um déficit de US$ 0,6 bilhão. As exportações variaram -21,2% (de US$277,2 

milhões em 2014 para US$ 219,7 milhões em fevereiro de 2015), enquanto as 

importações, -10,6% (de US$777,9 milhões em 2014 para US$ 791,7 milhões 

em fevereiro de 2015).  

Em suma, o movimento de queda das exportações tanto para a 

economia brasileira, quanto para o estado de São Paulo e inclusive para as 19 

cidades de cobertura do CIESP – Regional de Campinas foi significativo para 

explicar a manutenção de um resultado negativo na balança comercial, a 

despeito das importações também terem apresentado queda. 

 

Tabela 1 – Balança Comercial, Brasil São Paulo e 19 CIESP, Mensal - Fevereiro, US$ 

Bilhões 

Região 
fev/14 fev/15 

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo 

Brasil 15,9 18,1 -2,1 12,1 14,9 -2,8 

São Paulo 3,8 6,3 -2,5 3,1 5,9 -2,8 

19 CIESP 0,3 0,8 -0,5 0,2 0,8 -0,6 
FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb – 

SECEX 

 

 

Tabela 2 - Balança Comercial – Brasil, São Paulo e 19 CIESP, Acumulado no ano (Jan-

Fev), US$ Bilhões 

Região 
fev/14 fev/15 

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo 

Brasil 32,0 38,1 -6,2 25,8 31,8 -6,0 

São Paulo 7,7 14,0 -6,3 6,2 11,6 -5,3 

19 CIESP 0,5 1,7 -1,2 0,4 1,6 -1,1 
FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb – 

SECEX 

 

No acumulado do ano de 2015 até o mês de fevereiro, as principais 

exportações dos 19 municípios– CIESP estão no grupo de produtos Reatores 

nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
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partes, com participação de 16,5% (US$ 68,9 milhões) e variação entre os 

períodos analisados de -25,2%.  

Tabela 3 – Principais Grupos de Produtos Exportados (Sistema Harmonizado) 

pelos 19 municípios atendidos pelo CIESP - Regional Campinas, classificados a 

partir de 2015, Acumulado no ano (Jan-Fev) - 2014 e 2015 

Descrição do SH2  
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes 

92,0 68,9 17,4 16,5 -25,2 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 

suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou 

de reprodução de imagens e de som em 

televisão, e suas partes e acessórios 

42,5 39,5 8,0 9,5 -7,0 

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 

papel ou de cartão 
35,8 31,5 6,8 7,5 -12,0 

Produtos farmacêuticos 34,2 24,5 6,4 5,9 -28,1 

Produtos diversos das indústrias químicas 20,7 24,4 3,9 5,9 18,1 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 

veículos terrestres, suas partes e acessórios 
42,4 23,9 8,0 5,7 -43,7 

Borracha e suas obras 28,0 22,9 5,3 5,5 -18,2 

Plásticos e suas obras 30,1 18,4 5,7 4,4 -38,8 

Transações especiais 15,7 18,2 3,0 4,3 15,4 

Produtos químicos orgânicos 32,1 15,9 6,1 3,8 -50,6 

Outros 156,1 129,4 29,5 31,0 -17,1 

Total 529,7 417,6 100,0 100,0 -21,2 

FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb – 

SECEX 

 

Em seguida, temos o grupo Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 

suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de 

gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 

acessórios, com participação de 9,5%. A variação de seu valor exportado foi 

negativa e da ordem de 7,0%. 
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A terceira maior participação ficou por conta do grupo Papel e cartão; 

obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão, com 7,5%, com uma 

diminuição de 12% na comparação com o mesmo período de 2014. 

No geral, podemos observar que dos dez principais grupos (69% do 

total), apenas Produtos diversos das indústrias químicas e Transações 

especiais apresentaram variação positiva (18,1% e 15,4%, respectivamente).  

Em relação às importações, cabe ressaltar o elevado grau de 

concentração em poucos grupos de produtos (os dez primeiros grupos 

concentram 88,3% da pauta total). Aquele com maior participação nos produtos 

importados foi o de Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; 

aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios, 

com 41,3% do total (US$ 646,5 milhões). Sua variação foi positiva em 13,2%.  

 O segundo grupo com maior participação no total de importações no 

mês em questão foi o grupo de Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes, com 16,0% do total (US$ 

250,1 milhões), correspondente a uma variação de -21,0% entre os períodos 

analisados. 

 Coube ao grupo de Produtos químicos orgânicos a terceira maior 

participação, com 8,2% do total, com redução de 30,9% com relação ao 

mesmo período do ano anterior, passando de US$ 184,9 milhões para US$ 

127,7 milhões. 

Dentre os 10 principais grupos de produtos importados, a maior variação 

negativa nesse período ocorreu no grupo Veículos automóveis, tratores, ciclos 

e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios (-40,5% entre o 

acumulado no ano de 2014 e 2015). 
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Tabela 4 - Grupo de Produtos Importados (Sistema Harmonizado) pelos 19 municípios 

atendidos pelo CIESP - Regional Campinas, Acumulado do ano (Jan-Fev) - 2014 e 2015 

Descrição do SH2 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 

suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação 

ou de reprodução de imagens e de som em 

televisão, e suas partes e acessórios 

571,3 646,5 32,9 41,3 13,2 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes 

316,5 250,1 18,2 16,0 -21,0 

Produtos químicos orgânicos 184,9 127,7 10,6 8,2 -30,9 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 

veículos terrestres, suas partes e acessórios 
137,6 81,9 7,9 5,2 -40,5 

Plásticos e suas obras 77,1 71,3 4,4 4,6 -7,5 

Produtos diversos das indústrias químicas 99,0 63,9 5,7 4,1 -35,5 

Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de 

controle ou de precisão; instrumentos e 

aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 

acessórios 

64,1 51,5 3,7 3,3 -19,7 

Produtos farmacêuticos 48,7 35,4 2,8 2,3 -27,2 

Borracha e suas obras 27,8 26,7 1,6 1,7 -3,7 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 26,4 25,6 1,5 1,6 -3,2 

Outros 184,3 183,8 10,6 11,7 -0,3 

Total 1737,8 1564,4 100,0 100,0 -10,0 

FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb – 

SECEX 

  

Em relação aos principais destinos das exportações da região, os 

Estados Unidos e Argentina permanecem no acumulado do ano em 2015 na 

primeira e segunda colocação, respectivamente, se tomado o mesmo período 

do ano anterior. Suas variações em termos de valor foram de -15,3% e -9,0%, 

respectivamente. Cabe destacar também que a China, como será visto adiante, 

é a principal origem das importações da região, mas aparece em oitavo lugar 
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como destino das exportações e com uma variação negativa de 30,2% nesse 

período.  

Tabela 5 – Principais destinos das Exportações, Participação e Variação dos municípios 

atendidos pelo CIESP - Regional Campinas, Acumulado no Ano (Jan-Fev) - 2014 e 2015 

País 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Estados Unidos 90,1 76,3 17,0 18,3 -15,3 

Argentina 80,6 73,3 15,2 17,6 -9,0 

México 33,0 20,5 6,2 4,9 -38,1 

Bolívia 18,4 19,8 3,5 4,7 7,2 

Chile 26,7 19,1 5,0 4,6 -28,5 

Alemanha 22,3 18,1 4,2 4,3 -19,1 

França 21,3 15,4 4,0 3,7 -27,9 

China 20,3 14,1 3,8 3,4 -30,2 

Paraguai 13,9 13,5 2,6 3,2 -2,2 

Colômbia 16,5 10,2 3,1 2,4 -38,4 

Outros 186,5 137,3 35,2 32,9 -26,4 

Total 529,7 417,6 100,0 100,0 -21,2 

FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb 

– SECEX 

 O principal país de origem das importações da região em questão foi a 

China, com participação de 27,2%, seguida por Estados Unidos (16,3%) e 

Japão (6,7%). No total, as importações reduziram-se nesse período, porém o 

desempenho por país de origem foi bastante heterogêneo. Por exemplo, as 

importações da China cresceram 1,3%, dos Estados Unidos caíram 21,0% e as 

do Japão aumentaram 15,6%. Nesse período, cabe destacar o crescimento das 

importações originárias da Alemanha (134,7%) 
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Tabela 6 – Principais origens das Importações, Participação e Variação dos municípios 

atendidos pelo CIESP - Regional Campinas, Acumulado no Ano (Jan-Fev) - 2014 e 2015 

País 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

China 418,9 424,3 24,0 27,2 1,3 

Estados Unidos 320,8 253,6 18,4 16,3 -21,0 

Japão 90,4 104,5 5,2 6,7 15,6 

Alemanha 34,1 80,1 2,0 5,1 134,7 

Coreia do Sul 107,9 79,5 6,2 5,1 -26,3 

Vietnã 58,1 76,5 3,3 4,9 31,7 

Argentina 129,4 70,7 7,4 4,5 -45,3 

França 39,7 42,7 2,3 2,7 7,6 

Reino Unido 49,9 39,1 2,9 2,5 -21,7 

México 30,2 32,9 1,7 2,1 9,2 

Outros 466,7 356,4 26,7 22,8 -23,6 

Total 1746,1 1560,3 100,0 100,0 -10,6 

FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb 

– SECEX 

 

Com isso, nesses dois primeiros meses do ano analisando os dados das 

19 cidades com cobertura do CIESP – Regional de Campinas, pode-se 

sublinhar a diminuição das exportações concomitante à redução das 

importações, embora essa em menor magnitude. Com relação aos principais 

parceiros comerciais, destaca-se a diminuição das exportações de forma 

generalizada. No caso das importações, apesar da redução do valor total, 

alguns países apresentaram variação positiva, com destaque para China (que 

mantém-se em primeiro lugar, com elevada participação) e Alemanha.  
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Notas 

Os dados apresentados neste boletim foram obtidos através do sistema 

Aliceweb da Secretária do Comércio Exterior (SECEX - MDIC), sistematizados 

e analisados pelos pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da 

FACAMP. 
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