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RESUMO 

Para ampliar o entendimento da dinâmica regional brasileira e dar maior abrangência a seus 
estudos, é indispensável melhor entendimento não apenas do comércio externo (esforço que 
está contemplado nesta iniciação científica), mas, também, do comércio interregional no país.  

Infelizmente, este segundo ponto tem sido negligenciado e  talvez por isso tenha propiciado 
inúmeras interpretações sobre o papel crescente do mercado externo como alternativa para o 
desenvolvimento das regiões do país. Em parte esse vazio no estudo do comércio interregional 
deve-se ao longo período em que se deixou de coletar informações sobre a matriz de fluxo de 
comércio interestadual de bens e serviços.  

Este trabalho analisa o comércio interestadual de São Paulo que corresponde a 
aproximadamente 40% do brasileiro o que ajuda, a partir de informações levantadas em 
convênio com a Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ, a minorar as lacunas no 
entendimento da dinâmica regional brasileira decorrentes da falta de estudos sobre o tema,  
especialmente porque, após o processo de desconcentração produtiva regional, novos laços 
comerciais se estabeleceram entre as áreas beneficiadas pela localização de novas atividades e o 
núcleo da indústria brasileira (o estado de São Paulo), exigindo novos esforços de pesquisa e de 
reflexão. 
 

MÉTODO 
A partir de uma revisão de literatura, estudou-se a economia de São Paulo, seu processo 
histórico de formação econômica que culminou com a constituição de sua estrutura produtiva - 
a maior e mais diversificada do país. Posteriormente, foram levantadas informações relativas ao 
comércio interestadual de São Paulo, na primeira década do século XXI. Como os dados da SEFAZ 
estavam por mercadoria, foram reclassificados segundo Classificação Nacional das Atividades 
Econômicas – CNAE 2.0, a dois dígitos. Também foram trabalhadas a estatística de comércio 
exterior da SECEX/MDIC, adotando o mesmo procedimento. Infelizmente, os dados tratam 
exclusivamente do comércio interestadual de São Paulo, pois não foi possível obter base de 
dados similar das outras unidades federativas. 
 

RESULTADOS 
As tabelas abaixo apresentam a distribuição do comércio interestadual de São Paulo, no que se 
refere a suas vendas (saídas) quanto as suas compras (entradas). A principal mudança observada 
refere-se ao crescimento da participação da região Sul que passa de 25,9% em 2002 para 34,7% 
em 2010 no total das compras de São Paulo. Isso se deve em razão do uso de incentivo fiscal por 
parte de Santa Catarina para atrair importações que entravam pelo Porto de Santos-SP e que 
passaram a entrar pelo Porto de Itajaí–SC. Com isso, essas importações que foram 
artificialmente deslocadas para Santa Catarina entram no estado de São Paulo como 
mercadorias compradas por este estado daquele, inflando as transações de seu comércio 
interestadual. 
 
 
 
 
 
  

Entre 2001 e 2010, São Paulo apresentou saldo positivo no comércio interestadual com todas 
as unidades federativas, a exceção do Amazonas e, em alguns anos, com os estados do Espírito 
Santo e de Santa Catarina. Em relação ao primeiro, a explicação encontra-se na Zona Franca de 
Manaus, cuja produção industrial incentivada tem no mercado interno, especialmente em São 
Paulo, seu principal destino. Os outros dois estados apresentam saldos positivos com São Paulo 
em decorrência dos incentivos fiscais para importações que são deslocadas do porto de Santos 
para seus portos mas que tem seu mercado consumidor no estado paulista. 
 

Quando comparado o peso do comércio externo das unidades federativas com as vendas e 
compras que realizam com os estado paulista, observa-se que apesar do crescimento do 
comércio exterior brasileiro, a importância de São Paulo é maior do que a do mercado 
internacional estados brasileiros, tanto no que se refere a mercado de destino da produção 
(vendas para São Paulo) quanto ao abastecimento de seus mercados locais (compras oriundas 
de São Paulo). Para se chegar a essa conclusão foi divido o valor das compras que São Paulo 
realizou com cada UF pelas exportações (X) da respectiva UF. Quando esse valor é maior que 1 
significa que SP é um mercado mais importante para aquele estado do que o mercado externo; 
quando menor que 1, significa que o mercado externo é mais importante que São Paulo; igual a 
1, ambos têm a mesma importância para aquela economia estadual. Tomando a média entre 
2001 e 2011, das 27 unidades federativas, para 20 a economia paulista é mais importante como 
mercado de destino do que a economia internacional; para 7 (AP, PA, MA, PI, AL e MT) o peso 
do mercado externo é maior; para o ES o mercado paulista e o externo se equivalem. 
 
O mesmo vale se dividirmos as vendas de São Paulo para cada Uf pelas importações (M) dessa 
respectiva UF. Com isso é possível identificar que São Paulo é muito mais importante no 
abastecimento dos estados brasileiros do que o mercado internacional (relação >1), embora 
este indicador, tomado agregadamente, venha caindo rapidamente nos últimos anos indicando 
substituição de produtos paulistas pelas importações (Gráfico 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: SEFAZ/MDIC. Elaboração própria. 

 
 

CONCLUSÃO 

Os dados comprovaram a hipótese inicial de que a economia de São Paulo – dado o peso de 
sua indústria que é a maior e a mais diversificada do país – tem um papel importante no 
escoamento das produções regionais dado o peso de seu mercado de consumo. Neste termos, 
apesar do aumento das importações, a dinâmica regional do país ainda sofre grande influência 
do crescimento da economia paulista. 
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Região 
Compras de São Paulo (%) – origem 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Norte 6,8 6,5 6,5 6,9 7,6 7,8 7,6 7,7 7,6 

Nordeste 10,3 10,3 10,8 11,1 11,2 10,7 10,1 10,2 9,1 

Sudeste 43,7 43,7 37,7 40,6 39,8 39,7 38,8 37,1 36,4 

Sul 25,9 25,5 25,1 27,8 28,7 29,8 30,9 32,0 34,7 

Centro-Oeste 13,4 13,9 19,9 13,7 12,7 12,0 12,6 13,1 12,1 

Fonte: SEFAZ. Elaboração própria. 

Região 
Vendas de São Paulo (%) – destino 

  2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 

Norte 5,4 5,4 5,6 5,8 5,6 5,8 6,0 5,9 6,0 

Nordeste 14,9 14,4 14,6 15,3 15,5 15,3 15,1 15,9 16,0 

Sudeste 36,4 36,2 34,6 35,6 36,3 36,0 36,0 36,3 36,0 

Sul 26,5 26,8 28,1 27,3 26,8 27,4 26,8 26,1 26,7 

Centro-Oeste 16,7 17,2 17,0 16,1 15,8 15,4 16,1 15,8 15,2 

Fonte: SEFAZ. Elaboração própria. 
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Gráfico 1 - Relação entres as Vendas de SP para os estados brasileiros e o 
total das importações dos estados brasileiros (exclusive SP) 


