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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O comércio internacional sempre foi muito importante para a cidade 

de Sorocaba que conta com grandes empresas importadoras e exportadoras, 

algumas entre as maiores do Brasil. Ao longo da última década, o crescimento 

econômico e as transformações ocorridas na economia sorocabana, como a 

instalação de grandes empresas e a expansão do setor de serviços, aliado à crise 

econômica por qual passa os principais parceiros comerciais de Sorocaba nos 

últimos anos, como EUA e Argentina, Alemanha, China podem ter levado a grandes 

mudanças no padrão de comércio internacional da cidade. OBJETIVOS: Analisar se 

houve mudanças significativas no comércio exterior de Sorocaba, entre os anos de 

2006 a 2015. Mas especificamente, pretende-se analisar a evolução das 

exportações e importações, saldo comercial, corrente de comércio, principais 

destinos das exportações, principais origens das importações, e principais empresas 

exportadoras e importadoras de Sorocaba.  Além disso, pretende-se analisar 

também se houve grandes mudanças nas características dos produtos importados e 

exportados, ou seja, analisar os dados desagregados por categoria de uso, fator 

agregado e tipo de produto. MÉTODO: Para tanto, o trabalho se utilizará do método 

documental e descritivo, apoiando se no referencial teórico e empírico sobre 

comércio internacional, e nos dados disponíveis pela Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX), disponível no site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MIDC). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ocorrendo uma mudança no 

padrão de comércio internacional sorocabano, sobretudo após a crise internacional 

de 2008/2009 e após a forte desaceleração recente da economia brasileira nos anos 

de 2014/2015.  

Palavras Chaves: Comércio Internacional. Exportações. Importações. Cidade de 

Sorocaba. 

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos a economia Sorocabana vem passando por 

grandes transformações. Entre elas podemos citar: a vinda de grandes empresas 

industriais decorrente do processo de desconcentração industrial por qual vem 

passando a indústria de São Paulo; o dinamismo e crescimento do setor de 

comércio e serviços, como a construção de novos condomínios, grandes mercados 

e shoppings centers, impulsionados pelo crescimento da renda; a instalação da 

Toyota, e suas sistemistas, com o objetivo de se tornar uma plataforma exportadora 



    
 

 
 

para América Latina; a criação do Parque Tecnológico com o objetivo de transformar 

Sorocaba também em uma cidade tecnológica, atraindo novos investimentos e 

ajudando a aumentar a competitividade. 

Todas essas e outras intensas transformações por quais vêm passando 

Sorocaba é refletida também no comércio internacional Sorocabano. Para se ter 

uma ideia, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) de 

Sorocaba saltou de R$ 2,3 bilhões em 2006, para R$ 4,3 bilhões em 2014, um 

aumento de 87%.  

Embora haja extensa literatura teórica que trata da importância do comércio 

internacional para um país/região e as variáveis que o influenciam (ver Carvalho e 

Silva (2000); Marinho e Pires (2002)), o objetivo desse trabalho não é desenvolver 

uma pesquisa explicativa, ou seja, não visa identificar fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por outro lado, a literatura empírica 

encontrada que busca analisar a evolução do comércio internacional em dado 

período (ver Cavalcanti e Ribeiro (1998); Ribeiro (2009)), como o proposto aqui, 

costuma se concentrar nos dados da economia brasileira e dos estados brasileiros. 

Esse tipo de estudo com dados municipais não é frequente, e se tratando da cidade 

de Sorocaba não foi encontrado nenhum.  

Dessa forma, dado às transformações econômicas por qual Sorocaba vem 

passando ultimamente, aliada a escassez de estudos sobre o tema numa 

perspectiva temporal, com os dados mais desagregados possíveis, foram os 

principais motivos para se estudar o assunto. 

OBJETIVOS: O objetivo do trabalho é analisar a evolução e as mudanças 

significativas nas características do comércio internacional sorocabano entre os 

anos de 2006 a 2015. 

METODOLOGIA 

Delineamento do estudo: O estudo é observacional, quantitativa consistindo em 

uma pesquisa descritiva quanto aos objetivos, já que busca apenas observar os 

fatos, registrá-los e interpretá-los. Por meio de pesquisa documental, pois visa, 

assim, selecionar, tratar e interpretar a informação bruta.  



    
 

 
 

Coleta de dados: Os dados são secundários e foram obtidos pela Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX), disponível no site do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MIDC).  

Critério de elegibilidade: Os dados do comércio exterior de Sorocaba entre 2006 a 

2015. 

Análise de dados: Os dados foram sistematizados em planilha eletrônica no 

software Excel® versão 2013 e as variáveis apresentadas em frequência absolutas e 

relativas.  Para tanto, foram utilizadas tabelas e gráficos. A amostra foi dividida entre 

corrente de comércio, saldo comercial, exportação, importação, principais destinos 

das exportações, principais origens das importações, principais empresas 

exportadoras e importadoras de Sorocaba, dados desagregados por categoria de 

uso, fator agregado e tipo de produto, no período de 2006 a 2015.  

RESULTADO 

Entre os anos de 2006 a 2015 a cidade de Sorocaba aprofundou a sua 

inserção no comércio internacional, saindo de uma corrente de comércio de 

aproximadamente US$ 2,25 bilhões em 2006 e atingindo o valor de US$ 3,44 

bilhões em 2015, um crescimento de 55% em dez anos. Contudo, esse forte 

crescimento não ocorreu de modo linear, inclusive apresentou queda em alguns 

anos como no ano de 2009 quando houve uma queda de 39,5% em relação ao ano 

anterior, posteriormente em 2010 ocorrendo uma rápida recuperação de 30% e 39% 

em 2011, quando atingiu o seu auge (US$ 4,8 bilhões), Gráfico 1. 

 

O saldo da balança comercial sorocabana na ultima década é caracterizado 

por apresentar sistemáticos déficits comerciais, o ano de 2010 parece ser um ponto 

a partir do qual tal padrão passa a se intensificar, gráfico 2. O ano de 2009 é um ano 

 

Gráfico 2: Balança comercial de Sorocaba 

 

Gráfico 1: Corrente de comércio de Sorocaba 



    
 

 
 

importante para se entender esse processo, pois esse é o ano que interrompe um 

período de crescimento tanto das exportações quanto das importações. Enquanto as 

exportações caem 31%, as importações caem 45%. Essa queda mais acentuada 

das importações em relação às exportações permitiu que houvesse uma redução 

temporária do déficit comercial em 2009. Porém, a partir do o ano seguinte (2010) 

um novo padrão emergi, os saldo negativos crescem fortemente. Isso se deve ao 

fato das importações voltarem a crescer rapidamente, enquanto que as exportações 

praticamente se estabilizam.  

Vale destacar que apesar do saldo comercial deficitário em 2015 ainda ser 

bem superior aos anos anteriores a 2010, ele apresentou em relação a 2014 uma 

significativa redução (-45%), indicando possivelmente que nos próximos anos esse 

alto padrão deficitários poderá se reverter.    

IMPORTAÇÕES 

Ao longo de dez anos as importações sorocabanas saíram de US$1,187 

bilhão em 2006, atingindo o seu valor máximo de U$$ 3,169 bilhões em 2011, para 

posteriormente apresentar queda até fechar o ano de 2015 com o valor de U$$ 

2,167 bilhões. Mesmo com essa queda nos últimos anos, ainda assim o valor das 

importações em 2015 é 83% superior ao de 2006.  

Ao longo de 2006 a 2015 não houve uma mudança significativa na 

participação das importações por fator agregado. Observou-se que 

aproximadamente os bens manufaturados representam (98,5%), seguido dos bens 

semimanufaturados (1,4%) e, por último, os bens básicos (0,1%). Em relação aos 

bens básicos eles já chegaram a atingir 0,96% das importações em 2007, mas 

desde então passaram a perder participação e, atualmente (2015), representam 

apenas 0,06%.   

Entre os principais países de origens das importações de Sorocaba no 

período analisado encontram-se: China, Japão, Estados Unidos e Alemanha. Tais 

países estão sempre entre os quatro primeiros colocados e representam quase 60% 

das origens das importações sorocabanas. O destaque fica com a China que 

representou em todos os anos analisados pouco mais de 20% das importações e 

que, exceto o ano de 2006, foi a primeira colocada em todos os anos. Enquanto 

isso, Japão, Estados Unidos e Alemanha alternaram de posição. Contudo, ao longo 

dos últimos três anos alguns países emergentes passaram a figurar entre os dez 



    
 

 
 

principais países de origem das importações, são eles: Índia, Vietnã, México e 

Argentina. Por outro lado, países desenvolvidos como França e Suécia que sempre 

estiveram entre as dez principais origens das importações, nos últimos dois anos 

perderam posição e passaram a não figurar mais entre os dez primeiros colocados, 

(SECEX/MDIC 2016c). 

Através da análise feita das principais empresas importadoras foi possível 

verificar a ocorrência da predominância de empresas que produzem bens 

manufaturados, como Schaeffler e ZF que sempre estiveram entre as 5 principais 

importadoras, a partir do ano de 2010 passaram a não figurar mais entre elas, entre 

tanto de 2010 a empresa Huawei passou a estar entre as cinco principais.  Mas o 

grande destaque foi a Toyota, passando a operar a partir de 2012, se tornou 

rapidamente segunda maior importadora da cidade. Por sua vez, a Flextronics 

manteve em todos os anos analisados o primeiro lugar, (SECEX/MDIC 2016d). 

Por meio da análise feita dos dados desagregados segundo os setores das 

contas nacionais, tal estrutura praticamente não se alterou ao longo dos últimos 10 

anos. Os dados do ano de 2015, que como já foi dito não são muito diferentes dos 

outros anos, demonstra o grande predomínio dos Bens de Capital (58,48%), seguido 

dos Bens Intermediários (39,13%), Bens de Consumo (2,36%), Combustíveis e 

Lubrificantes (0,03%), (SECEX/MDIC 2016e). 

Análise dos principais produtos de importados não indica a predominância ao 

longo dos anos de nenhum produto específico, inviabilizando, assim, verificar se 

houve uma mudança de padrão. 

EXPORTAÇÕES 

A exportação é basicamente a saída da mercadoria do território aduaneiro, 

decorrente de um contrato de compra e venda internacional, que pode ou não 

resultar na entrada de divisas. As Exportações em 2006 que foram US$ 1,065 

bilhão, atingiram o seu valor máximo de U$$ 1,851 bilhão em 2008, mas 

posteriormente apresentou queda fechando o ano de 2015 em U$$ 1,279 bilhão (ver 

gráfico 2), ou seja, depois de uma década as exportações sorocabanas 

apresentaram um crescimento de apenas 20%.  

Analisando os dados das exportações sorocabanas por fator agregada há dê-

se destacar a predominância da participação dos produtos industrializados que 

chegam a pouco mais de 99%. Entretanto, destes produtos industrializados os 



    
 

 
 

produtos manufaturados representam quase a totalidade. Para se ter uma ideia em 

2015 os produtos manufaturados representaram 99,05%, enquanto os produtos 

semimanufaturados 0,24%. Já os produtos básicos não tem tanta ênfase na pauta 

exportadora sorocabana, representando pouco menos de 1%. Por fim, ao longo 

deste período analisado (2006 2015) não houve uma mudança significativa no 

padrão das exportação de manufaturados, semimanufaturados e básicos.  

 Sorocaba destaca-se em produtos manufaturados representando 99,34% das 

exportações, ocorrendo em 2008 um pico nos produtos manufaturados seguido de 

queda por dois anos consecutivos e alta no terceiro manteve-se constante no ano 

seguinte, porém no ano posterior teve queda. Os produtos básicos representam 

0,50% das exportações ocorrendo uma elevação em 2008 seguido de queda no ano 

posterior, no ano seguinte alta, no posterior queda, no seguinte constante aumento. 

Os principais destinos das exportações de Sorocaba entre os anos de 2006 a 

são respectivamente: Estados Unidos e Argentina, ambos alterando as suas 

posições entre primeiro e segundo lugar ao longo dos anos, seguido de Alemanha e 

Chile exceto o ano de 2006, onde as posições de ambos os países alternaram de 

posição. 

Outro ponto que chama a atenção é que as exportações são concentradas 

em praticamente dois países, Estados Unidos e Argentina. E que ao longo do 

período analisado houve aumento desta concentração, que passou de cerca de 40% 

das exportações totais para em torno de 55%. Além disso, durante estes anos 

enquanto a Argentina ganhou participação nas exportações totais, saltando de 19% 

em 2006 para 36% em 2015 e com isso saído a segunda posição para a primeira, o 

Estados Unidos apresentou uma perda de participação nas exportações totais, de 

28% em 2006 para 23% em 2015 e com isso deixou de ser o primeiro colocado no 

ranking das exportações para se tornar o segundo colocado, (SECEX/MDIC 2016f). 

Em relação às principais empresas exportadoras, no período de 2006 a 2015, 

foi possível verificar uma mudança significativa: o surgimento da Toyota como a 

principal exportadora nos últimos anos, e saída da ZF, após 2013, do ranking das 5 

principais empresas exportadoras da cidade de Sorocaba, (SECEX/MDIC 2016g).  

Os dados de exportação desagregados segundo os setores das contas 

nacionais demonstram mudanças significativas ao longo dos anos. Entre tais 

mudanças está a perda de participação dos Bens de Capital, em 2006 ele 



    
 

 
 

representava cerca de 65% das exportações, reduziu para 60% em 2010, e 

atualmente representa aproximadamente 45%. Por outro lado, os Bens de Consumo 

que representava uma pequena participação (1,95% em 2006 e 2,85% em 2010) a 

partir de 2013 começa a ganhar participação de forma bem acentuada, 

representando em 2015 aproximadamente 25% das exportações, (SECEX/MDIC 

2016h).  

Análise dos principais produtos de exportados não indica a predominância ao 

longo dos anos de nenhum produto específico, inviabilizando, assim, verificar se 

houve uma mudança de padrão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo realizado buscou identificar mudanças significativas no padrão de 

comércio internacional sorocabano entre os anos de 2006 e 2015, dado as 

profundas mudanças ocorridas na economia da cidade nesse período.  

Os resultados encontrados demonstram mudanças significativas em alguns 

padrões, como: o aprofundamento do déficit do saldo da balança comercial a partir 

de 2010; a presença ao longo dos últimos três anos de alguns países emergentes 

como Índia, Vietnã, México e Argentina entre os dez principais países de origem das 

importações sorocabanas e, por outro lado, a saída de  países desenvolvidos como 

França e Suécia desse mesmo ranking;  a saída da Schaeffler e ZF, a partir do ano 

de 2010, do ranking das 5 principais empresas importadoras; a presença, a partir de 

2010, da empresa Huawei entre as 5 principais empresas importadoras e a presença 

da Toyota, a partir de 2013, como a segunda maior importadora da cidade; o 

aumento da concentração das exportações em apenas dois países, Estados Unidos 

e Argentina, que passou de cerca de 40% em 2006 para aproximadamente 55% das 

exportações totais em 2015; o aumento da participação das exportações para a 

Argentina em relação as exportações totais que saltaram de 19% em 2006 para 36% 

em 2015, levando a Argentina desde 2010 (exceto o ano de 2012) a ser o principal 

destino das exportações sorocabanas;  perda de participação dos Bens de Capital 

na pauta exportadora, em 2006 tais bens representavam cerca de 65% das 

exportações, reduziu-se para 60% em 2010 e, atualmente, representa 

aproximadamente 45%; e aumento da participação  dos Bens de Consumo nas 

exportações totais, tais bens representavam apenas 1,95% em 2006 chegando a 

representar 25% das exportações em 2015.  



    
 

 
 

Por fim, as demais características não tiveram alteração significativa de 

padrão no período relatado. E os motivos os quais levaram as alterações 

significativas em algumas características do comércio internacional sorocabano no 

período analisado não foram objeto de estudo desse trabalho, deixando aqui um 

ponto de partida para investigação em futuros trabalhos.   
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