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Desvalorização cambial e redução da atividade econômica trazem 

importações da região de Campinas a um novo patamar 

Este relatório tem como objetivo analisar os resultados de comércio 

exterior dos 19 municípios1 atendidos pelo CIESP entre janeiro e outubro de 

2015. Para estabelecer uma base de comparação também serão apresentados 

os resultados da balança comercial do Estado de São Paulo e do Brasil. 

A balança comercial brasileira no acumulado de 2015 até outubro 

apresentou US$ 144,5 bilhões de exportação e US$ 134,3 bilhões de 

importação – reduções de 16,8% e 23,0% contra 2014, respectivamente. Com 

esses resultados, o saldo no ano corrente é positivo em US$ 10,2 bilhões, 

enquanto no mesmo período de 2014 acumulava-se um déficit de US$ 0,7 

bilhão. Já as contas do Estado de São Paulo compreenderam nesse período 

exportações de US$ 33,7 bilhões e importações de US$ 49,5 bilhões, enquanto 

esses valores em 2014 eram de US$ 38,5 bilhões para exportações e US$ 65,0 

bilhões para importações (ou seja, redução de 12,5% para exportações e 

23,9% para importações, respectivamente). Em função da significativa 

diminuição das importações, o saldo da balança comercial também apresentou 

melhora, passando de um déficit de US$ 26,5 bilhões em 2014 para US$ 15,8 

bilhões em 2015. 

Passando a analisar as contas dos 19 Ciesp, verificamos um montante 

de US$ 2,55 bilhões exportados e US$ 8,37 bilhões importados. Com relação a 

2014, com US$ 2,91 bilhões para exportações e US$ 9,81 bilhões para 

importações, houve queda de 12,2% e 14,7%, respectivamente. Chama 

atenção que a redução das importações foi menor na região de Campinas do 

que nas outras regiões, o que mostra uma maior dependência da estrutura 

produtiva de Campinas às importações relativamente a outras regiões.  

Tais resultados se manifestaram em uma redução do déficit comercial, 

passando de -US$ 6,90 bilhões para -US$ 5,18 bilhões. Considerando a 

                                            
1
 
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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participação da região em questão nas contas do estado, verificamos que suas 

exportações tiveram movimentos bastante similares, mantendo uma 

participação de 6,8% na comparação dos dados acumulados entre os anos. 

Por outro lado, enquanto as importações da região representavam 13,6% das 

do estado de São Paulo em 2014, no ano corrente passaram a 15,2%, visto 

que sua taxa de variação foi menor do que a do Estado de São Paulo. 

 

Tabela 1 – Balança Comercial, Brasil São Paulo e 19 CIESP, Acumulado – Janeiro a 

Outubro, US$ Bilhões 

Região 
jan/14 - out/14 jan/15 - out/15 Variações (%) 

Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente Exp Imp Saldo Corrente 

Brasil 192,0 193,9 -1,9 385,8 160,5 148,3 12,2 308,9 -16,4 -23,5 -742,8 -20,0 

São Paulo 43,1 72,3 -29,2 115,4 37,7 55,0 -17,3 92,8 -12,3 -23,9 -40,9 -19,6 

19 CIESP 2,91 9,81 -6,90 12,71 2,55 8,37 -5,81 10,92 -12,2 -14,7 -15,7 -14,1 

% em SP 6,8 13,6 23,6 11,0 6,8 15,2 33,6 11,8         
FONTE: Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP, a partir de dados do Aliceweb – 

SECEX 

 

 Passando a análise da pauta exportadora desses municípios da região 

de Campinas, a categoria de Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 

desponta como a mais representativa. Com US$ 446,3 milhões exportados 

frente a US$ 478,2 milhões em 2014 (retração de 6,7%) compreendeu 17,5% 

de representatividade. Em seguida, temos a categoria de Máquinas e 

aparelhos eletroeletrônicos, com US$ 234,0 milhões em 2015 contra US$ 247,4 

milhões no ano anterior (retração de 5,4%). A categoria de Veículos e suas 

partes teve a queda mais expressiva da pauta, com retração de 26,6%, 

saltando da segunda para a terceira mais representativa. 

 Analisando a pauta de forma agregada é crucial destacar que, dentre as 

dez categorias mais representativas, houve uma concentração nas duas 

primeiras. Ainda que essas últimas tenham se retraído, enquanto 

representavam 24,9% de toda a pauta em 2014, passaram a compreender 

26,7% do total das exportações. Por outro lado, podemos destacar que o 

agregado de Outros também aumentou sua participação (27,6% em 2014 para 

28,6% em 2015). Ou seja, são as oito categorias intermediárias que viram seu 
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valor exportado perder peso na pauta: detinham 47,5% de toda a pauta no 

acumulado de 2014 até outubro, passando a 44,8% em 2015. É importante 

notar também que dos dez produtos mais representativos considerados na 

análise acumulada, apenas Produtos de papel e celulose variou positivamente, 

com 1,9%. 

Tabela 2 – Principais Grupos de Produtos Exportados (Sistema Harmonizado) pelos 19 

municípios atendidos pelo CIESP – Regional de Campinas (classificados a partir de 2015), 

Acumulado Janeiro-Outubro, 2014 e 2015 

Descrição 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 478,2 446,3 16,4 17,5 -6,7 

Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 247,4 234,0 8,5 9,2 -5,4 

Veículos e suas partes 247,8 182,0 8,5 7,1 -26,6 

Produtos de papel e celulose 176,6 180,0 6,1 7,0 1,9 

Produtos farmacêuticos 231,3 177,3 8,0 6,9 -23,3 

Produtos plásticos e derivados 174,9 128,3 6,0 5,0 -26,6 

Ferro, aço e fundidos 141,4 125,7 4,9 4,9 -11,1 

Produtos de borracha 138,2 123,4 4,8 4,8 -10,7 

Produtos químicos 137,8 122,1 4,7 4,8 -11,4 

Produtos químicos orgânicos 133,0 104,2 4,6 4,1 -21,6 

Outros 801,3 730,3 27,6 28,6 -8,9 

Total 2.907,9 2.553,6 100,0 100,0 -12,2 

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

SECEX 

 

Em relação às importações, a categoria de Máquinas e aparelhos eletro 

eletrônicos é a mais representativa, com 30,5% de participação na pauta. Em 

relação ao ano anterior, variou negativamente em 17,3%, compreendendo US$ 

2,5 bilhões em 2015 contra US$ 3,1 bilhões em 2014. A segunda categoria 

mais representativa é a de Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes – 

15,4% de participação. Com US$ 1,3 bilhão contra US$ 1,5 bilhão em 2014, 

teve uma queda de 16,5%. Finalmente, os Produtos químicos ocupam a 

terceira posição, com 12,9% de representatividade. Tal categoria teve uma 

retração de 2,9%, com US$ 1,1 bilhão de importações em 2015. 

Apesar das duas categorias mais representativas terem perdido 

participação, a terceira acabou compensando tal redução. Além disso, 
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analisando as sete subsequentes, a variação na sua participação foi mínima, 

de apenas 1,3 ponto percentual. Por outro lado, o agregado de Outros variou 

positivamente 1,0 ponto percentual. Portanto, de maneira geral, a pauta 

importadora não sofreu alterações substanciais quanto à distribuição entre as 

categorias. Por outro lado, salta à vista que, com exceção da categoria de 

Fertilizantes (alta de 10,5%), todas as outras decresceram. Também vale 

destacar que a categoria de Veículos e suas partes se retraiu em 32,2% e a 

categoria Aparelho de precisão ópticos, cinematografia, fotografia, médico-

cirúrgicos com redução de 21,9%. 

Tabela 3 – Principais Grupos de Produtos Importados (Sistema Harmonizado) pelos 19 

municípios atendidos pelo CIESP – Regional de Campinas (classificados a partir de 2015), 

Acumulado Janeiro-Outubro, 2014 e 2015 

Descrição 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Máquinas e aparelhos eletro eletrônicos 3087,1 2551,8 31,4 30,5 -17,3 

Máquinas, aparelhos mecânicos e suas partes 1540,8 1286,4 15,7 15,4 -16,5 

Produtos químicos 1109,9 1077,5 11,3 12,9 -2,9 

Produtos químicos orgânicos 1213,8 1031,4 12,4 12,3 -15,0 

Veículos e suas partes 662,1 448,7 6,7 5,4 -32,2 

Produtos plásticos e derivados 336,0 287,3 3,4 3,4 -14,5 

Aparelho de precisão ópticos, cinematografia, 
fotografia, médico-cirúrgicos 

312,7 244,4 3,2 2,9 -21,9 

Produtos farmacêuticos 252,4 227,6 2,6 2,7 -9,8 

Ferro, aço e fundidos 216,1 174,4 2,2 2,1 -19,3 

Fertilizantes 135,3 149,6 1,4 1,8 10,5 

Outros 952,2 895,8 9,7 10,7 -5,9 

Total 9818,4 8374,9 100,0 100,0 -14,7 

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

SECEX 

 

Com relação aos principais destinos das exportações dos 19 Ciesp 

acumulados no ano (janeiro a outubro), os Estados Unidos assumiram posição 

como categoria mais representativa (17,2%). Com US$ 440,4 milhões, sofreu 

uma retração de 7,6% do ano anterior para o ano corrente. A Argentina, até 

então mais representativa, passou à segunda colocação, com 16,8% de 

participação. O montante exportado até outubro desse ano foi de US$ 428,8 

milhões, uma retração de 13,3%. Na terceira colocação, o México subiu três 
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posições como destino das exportações (superou China, Chile e Alemanha), 

com 5,7% de participação e alta de 2,5% em relação ao ano anterior. 

De maneira geral, a taxa de variação das exportações, segundo os 

países de destino, apresentou valores bastante díspares. Ainda assim, houve 

um aumento da representatividade dos três principais destinos de 1,4 ponto 

percentual. Nas sete categorias subsequentes, sua participação agregada 

subiu 1,1 ponto percentual, em detrimento do agregado de Outros. Além da já 

discorrida situação precária da Argentina, salta aos olhos a retração das 

exportações para a China: queda de 18,3%, passando da terceira à sexta 

posição. Em contrapartida, a Alemanha teve a variação positiva mais 

expressiva dos principais países, com 23,7%. 

Tabela 4 – Principais destino das Exportações (Sistema Harmonizado) dos 19 municípios 

atendidos pelo CIESP – Regional de Campinas (classificados a partir de 2015), Acumulado 

Janeiro-Outubro, 2014 e 2015 

Descrição 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

Estados Unidos 476,8 440,4 16,4 17,2 -7,6 

Argentina 494,8 428,8 17,0 16,8 -13,3 

México 142,8 146,4 4,9 5,7 2,5 

Alemanha 110,1 136,2 3,8 5,3 23,7 

Chile 138,7 129,4 4,8 5,1 -6,7 

China 156,7 128,0 5,4 5,0 -18,3 

Bolívia 82,6 89,1 2,8 3,5 7,9 

Paraguai 77,8 72,0 2,7 2,8 -7,4 

Colômbia 96,9 64,9 3,3 2,5 -33,1 

Peru 79,6 61,4 2,7 2,4 -22,9 

Outros 1051,2 857,1 36,1 33,6 -18,5 

Total 2907,9 2553,6 100,0 100,0 -12,2 

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

SECEX 

 

A China consta como principal origem das importações dos 19 Ciesp no 

acumulado do ano, com 23,6% e variação negativa 17,3%. Em seguida, temos 

os Estados Unidos, ainda que tenha se retraído 19,6%, com uma participação 

de 15,7%. Finalmente, a terceira posição é ocupada pela Alemanha, com 

participação de 5,7% e retração de 22,4% frente ao acumulado do ano anterior. 
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Podemos notar uma leve desconcentração nos três países mais 

representativos, com uma queda de 2,3 pontos percentuais (de 47,2% para 

44,9%). Por outro lado, os sete países subsequentes tiveram um aumento de 

representatividade de 1,9 ponto percentual. De maneira geral, destacamos que 

dos dez países cujas importações são mais representativas, apenas dois 

tiveram variação positiva no acumulado do ano: Vietnã (23,7%) e Suíça (2,0%). 

Tabela 5 – Principais origens das Importações (Sistema Harmonizado) dos 19 municípios 

atendidos pelo CIESP – Regional de Campinas (classificados a partir de 2015), Acumulado 

Janeiro-Outubro, 2014 e 2015 

Descrição 
US$ Milhões Participação (%) 

Variação (%) 
2014 2015 2014 2015 

China 2386,1 1973,1 24,3 23,6 -17,3 

Estados Unidos 1634,6 1314,3 16,6 15,7 -19,6 

Alemanha 614,4 477,0 6,3 5,7 -22,4 

França 496,4 441,7 5,1 5,3 -11,0 

Coreia do Sul 459,7 403,6 4,7 4,8 -12,2 

Vietnã 308,7 382,0 3,1 4,6 23,7 

Japão 449,5 368,7 4,6 4,4 -18,0 

Reino Unido 396,6 336,1 4,0 4,0 -15,2 

Suíça 308,1 314,3 3,1 3,8 2,0 

México 352,0 274,0 3,6 3,3 -22,2 

Outros 2412,3 2090,2 24,6 25,0 -13,4 

Total 9818,4 8374,9 100,0 100,0 -14,7 

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

SECEX 

 

Para avaliar a evolução das exportações e importações da região em 

questão dos últimos 24 meses, separamos a análise em dois grandes períodos: 

outubro/13 e outubro/14 contra outubro/14 e outubro/15. Podemos notar que no 

primeiro período a taxa de câmbio real efetiva começou a se valorizar a partir 

de fevereiro/14, mantendo-se em um patamar abaixo de 90 até setembro/14. 

Como consequência, as importações responderam com uma forte alta 

(crescimento acumulado de 28,0%), enquanto as exportações mantiveram-se 

no mesmo patamar. Com isso, o déficit da balança comercial se acentuou, 

alcançando o ponto máximo da série em questão de agosto/14.  
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No segundo período em questão tem início um ciclo de desvalorização 

da taxa de câmbio real efetiva, com um crescimento acumulado entre 

outubro/14 e outubro/15 de 37,4%. Conforme já apontado nos dados 

acumulados do ano atual em comparação com 2014, o impacto nas 

importações foi imediato – as importações se retraíram e passaram a um 

patamar mais baixo. Por outro lado, não houve efeito contraposto com as 

exportações; mais que isso, chegou inclusive a se retrair. 

Gráfico 1 – Exportação, Importação e Saldo, 19 municípios atendidos pelo CIESP – 

Regional de Campinas, US$ Milhões  

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

SECEX 

 

 Frente à análise dos dados apresentados neste relatório, podemos notar 

com bastante clareza o ajuste no setor externo em processo e seus impactos 

nas contas externas dos 19 Ciesp. Com um histórico de taxa de câmbio efetiva 

real supervalorizada as importações vinham sendo favorecidas em detrimento 

das exportações. Frente ao ciclo de desvalorização cambial iniciado no último 

trimestre de 2014 visando retomar o superávit na balança comercial brasileira, 

que vinha prejudicado pela queda dos preços de commodities, o impacto 
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imediato se deu nas importações, conforme já apontado. Além disso, podemos 

apontar que o ajuste fiscal em curso também teve bastante influência para essa 

retração: o baixo nível de atividade reduziu a compra de produtos importados. 

Com relação às exportações, para compreendermos sua falta de 

reatividade frente a um câmbio mais favorável, são necessárias duas 

constatações. Em primeiro lugar, o contexto externo não favorece uma possível 

expansão de mercado. Diversos países estão atravessando graves crises 

econômicas, tanto na Europa quanto na América Latina. Por outro lado, 

Estados Unidos e China vêm ajustando suas contas externas, o que dificulta 

ainda mais o avanço das exportações brasileiras. Em segundo lugar, é 

conhecida a diferente temporalidade de resposta das importações e 

exportações. Enquanto a primeira, conforme ilustram os dados, responde no 

curto prazo às variações cambiais, a segunda tem um tempo mais longo de 

maturação. Tal fato se dá pela dificuldade em fechar acordos internacionais, 

logística, etc. 

 Dito isso, há fortes indícios de que o comércio exterior da região pode 

passar por mudanças significativas e em 2016 poderá revelar que a estrutura 

produtiva de Campinas estará menos dependente das importações, caso um 

processo de substituição de importações seja eficaz. Podemos inferir também 

que, caso o câmbio seja mantido nesse novo patamar, as importações tendem 

a se manter nesse patamar mais baixo em comparação com 2014. Quanto às 

exportações, o contexto é mais complexo, visto que além de incentivos do 

governo buscando facilitar o comércio (redução da burocracia, incentivos 

fiscais, etc.) dependerá da manutenção do câmbio em um patamar estável. 

Além disso, a condição econômica de nossos parceiros comerciais também é 

crucial e bastante incerta. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Evolução das Exportações e Importações dos Municípios Atendidos pelo CIESP – 

Regional Campinas, Mensal, US$ Milhões 

  Exportação Importação Saldo 

  
2014 2015 Variação (%) 2014 2015 

Variação 
(%) 

2014 2015 

Jan 242,4 197,9 -18,3 959,1 772,7 -19,4 -716,8 -574,8 

Fev 287,3 219,8 -23,5 778,6 791,7 1,7 -491,3 -571,9 

Mar 278,3 273,3 -1,8 858,8 853,1 -0,7 -580,5 -579,8 

Abr 272,9 252,9 -7,4 877,5 884,2 0,8 -604,6 -631,3 

Mai 323,1 248,5 -23,1 980,6 753,5 -23,2 -657,5 -505,0 

Jun 278,8 285,2 2,3 1009,5 813,9 -19,4 -730,8 -528,7 

Jul 341,4 290,6 -14,9 1037,9 1005,1 -3,2 -696,5 -714,4 

Ago 293,9 261,5 -11,0 1199,1 870,2 -27,4 -905,2 -608,8 

Set 297,6 257,7 -13,4 996,6 727,5 -27,0 -699,0 -469,8 

Out 292,3 266,3 -8,9 1109,1 896,4 -19,2 -816,8 -630,1 

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

SECEX 

 

 

Evolução das Exportações e Importações dos Municípios Atendidos pelo CIESP – 

Regional Campinas, Acumulado, US$ Milhões 

  Exportação Importação Saldo 

  
2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%) 2014 2015 

  

Jan 242,4 197,9 -18,3 959,1 772,7 -19,4 -716,8 -574,8 

Fev 529,7 417,7 -21,1 1737,7 1564,4 -10,0 -1208,0 -1146,7 

Mar 808,0 691,0 -14,5 2596,6 2417,5 -6,9 -1788,5 -1726,5 

Abr 1081,0 943,9 -12,7 3474,1 3301,7 -5,0 -2393,1 -2357,8 

Mai 1404,1 1192,4 -15,1 4454,7 4055,2 -9,0 -3050,6 -2862,8 

Jun 1682,8 1477,6 -12,2 5464,2 4869,0 -10,9 -3781,4 -3391,5 

Jul 2024,2 1768,2 -12,6 6502,1 5874,1 -9,7 -4477,9 -4105,9 

Ago 2318,1 2029,7 -12,4 7701,2 6744,3 -12,4 -5383,1 -4714,7 

Set 2615,7 2287,3 -12,6 8697,8 7471,8 -14,1 -6082,2 -5184,5 

Out 2907,9 2553,6 -12,2 9806,9 8368,2 -14,7 -6899,0 -5814,7 

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

SECEX 
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DESCRIÇÕES ATUALIZADAS 

Descrição SH2 Descrição Atualizada 
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 

Aparelhos de precisão ópticos, 
cinematografia, fotografia, 
médico-cirúrgicos 

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua 
destilação; matérias betuminosas; ceras minerais 

Combustíveis, óleos e 
derivados minerais 

Ferro fundido, ferro e aço Ferro, aço e fundidos 

Adubos (fertilizantes) Fertilizantes 

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 

Máquinas e aparelhos eletro 
eletrônicos 

Borracha e suas obras Produtos de borracha 

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão Produtos de papel e celulose 

Plásticos e suas obras Produtos plásticos e derivados 

Produtos diversos das indústrias químicas Produtos químicos 

Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas 
partes; aparelhos mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de 
sinalização para vias de comunicação 

Veículos e equipamentos 
ferroviários 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, 
suas partes e acessórios 

Veículos e suas partes 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos, e suas partes 

Máquinas, aparelhos 
mecânicos e suas partes 
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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. 

EXPEDIENTE: CIESP-CAMPINAS 

Diretoria Regional: José Nunes Filho, José Henrique Toledo Corrêa e Natal 

Martins 

Gerência Regional: Paula Carvalho 

Coordenador Departamento de Estatística: Thiset Xavier  

Contato: Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim CEP: 13070-277 

Campinas - SP – Telefone: (19) 3743-2200 (ramal 2221) 

Assessoria de Imprensa: Edécio Roncon e Vera Graça (Roncon & Graça 

Comunicações – rongra@terra.com.br) 

Fone: 19-3231-2635 / 3233-4984 

 

CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DA FACAMP 

Coordenador: Rodrigo Sabbatini (sabbatini@facamp.com.br) 

Professores: José Augusto Ruas e Daniela Gorayeb 

Assistente de Pesquisa: Felipe Da Roz 

Estagiário: Márcio Ferreira Rocha 

Contato: Estrada Municipal UNICAMP – Telebrás Km 1, s/n – Cidade 

Universitária, Cep: 13083-970 – Campinas/SP – Telefone: (19) 3754-8500 

(cepefacamp@gmail.com) 


