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Vendas. Exportações
superaram US$ 1,14 bilhão
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Ano. Vale chegou a mais de US$
3 bilhões em exportações

Saldo. Superávit foi de US$ 787
milhões neste ano

Cidades. Principais
exportadoras tiveram alta

ILHABELA
Xandu Alves
@xandualves10

Após quatro meses de queda
consecutiva nas exportações,
o Vale do Paraíba registra em
maio a primeira alta do ano no
montante vendido ao exterior,
segundo dados oficiais do Ministério da Economia.
As empresas da região exportaram US$ 1,14 bilhão em
maio, o dobro do mês anterior
(US$ 574 milhões) e 141,6% de
aumento na comparação com
maio do ano passado, quando
as exportações ficaram em
US$ 472,2 milhões.
Em 2020, maio foi o mês mais
afetado pela crise econômica
derivada da pandemia do coronavírus. O período registrou
o mais baixo montante de exportações da região em 2020.
O resultado de maio deste
ano pode sinalizar para uma
tendência de aumento nas exportações nos próximos meses. O principal motivo é que
os principais países importadores da região, como Estados
Unidos, China e nações europeias, já estão em trajetória de
controlar a pandemia em seus
territórios.
“Para a economia retornar é
preciso primeiro controlar a
pandemia. A vacinação é a chave para a recuperação econômica”, salienta Edson Trajano,
economista e pesquisador do
Nupes (Núcleo de Pesquisas
Econômico-Sociais), da Unitau
(Universidade de Taubaté).
A exportação de US$ 1,14
bilhão em maio de 2021 é o
maior valor para um único
mês desde abril de 2019, quando a região vendeu ao exterior
US$ 1,37 bilhão.

Divulgação

Boa notícia. Maior exportadora da região, Ilhabela teve aumento de 52% nas vendas para o exterior
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3,58 bilhões nas exportações,
10% a mais do resultado do
mesmo período do ano passado, de US$ 3,25 bilhões.
As empresas ainda importaram US$ 2,79 bilhões de janeiro
a maio deste ano, resultando
em um superávit de US$ 787
milhões no ano. O valor ainda
ficou abaixo (-37,7%) do desempenho de 2020, quando a
região fechou os cinco primeiros meses com superávit de
US$ 1,26 bilhão.
A boa notícia é que o superávit de maio foi 193% superior
ao resultado de 2020: US$ 447,5
milhões contra US$ 152,4 milhões. Foi ainda o primeiro mês
do ano com superávit maior do
que o mesmo mês de 2020.
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SALDO.

Com o resultado, a RMVale
fechou os cinco primeiros meses do ano com saldo de US$

3,58

BILHÕES
de dólares é o total das
exportações no Vale do
Paraíba em 2021, entre
janeiro e maio

MUNICÍPIOS

Mais exportadoras, São José e Ilhabela
têm resultados diferentes em 2021
RMVALE. Segunda maior
exportadora da região, São
José dos Campos vendeu US$
873 milhões de janeiro a maio
de 2021 e importou US$ 812
milhões, gerando um superávit
de US$ 60,7 milhões. O mon-

tante é 66% mais baixo do que
o superávit de janeiro a maio
do ano passado, que foi de US$
178,9 milhões. Ilhabela exportou
US$ 1,16 bilhão nos cinco meses
de 2021 e superou em 52% o
montante de 2020.
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BALANÇA COMERCIAL
EXPORTAÇÕES

vinha registrando
B Vale
queda nas exportações
neste ano ante 2020:
-34%, -9%, -4% e -1,4%
e maio virou para
aumento: 141%.
SUPERÁVIT

também tem sido
B Saldo
menor em 2021 do que
no ano passado: -107%,
-47%, -64% e -98% e
maio também teve alta:
193%.
MAIO

em maio
B Exportações
foram de US$ 1,14
bilhão, maior montante
desde abril de 2019,
quando foram de US$
1,37 bilhão.

787

MILHÕES
de dólares é o valor do
superávit da região em
2021, 37% menor do que o
montante de 2020

