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INOVAÇÃO
Tecnológico
EE“Parque
se posiciona como
um grande distrito de
inovação”.
Marcelo Nunes
Diretor do PqTec

SUPERÁVIT.

No acumulado do ano, a região exportou o montante de
US$ 4,48 bilhões e importou
US$ 3,39 bilhões, gerando um
superávit de US$ 1,09 bilhão
para a balança comercial.
No ano passado, os resultados foram de US$ 3,88 bilhões
em exportações, US$ 2,36 bilhões em importações e saldo
de US$ 1,51 bilhão.
Comparando os dois anos, a
região tem 15,6% de aumento
nas exportações e 43,3% de
crescimento no total de importações neste ano, mas queda
de 27,7% no superávit ante o
saldo positivo do ano passado.
A retração foi impulsionada
pela queda do superávit na balança de junho, que foi apenas
9% superior ao resultado do
ano passado.
Economistas avaliam que a
baixa dos números de junho
na comparação com maio, ainda que positivos, abre dúvidas
para o restante do ano, em razão dos impactos da pandemia
e o ritmo ainda lento da vacinação no Brasil.
O que pode contribuir para
a balança comercial da região
é a superação da doença em

países da Europa e, principalmente, na China e nos Estados
Unidos, os maiores parceiros
comercias da RMVale.
CIDADES

Com alta de 60% nas exportações em 2021, comparado
ao ano passado, São José dos
Campos segue acelerado para
superar Ilhabela e recuperar o
posto de cidade mais exportadora da região.

O município fechou o semestre com US$ 1,13 bilhão em exportações, US$ 996,7 milhões
em importações e superávit
de US$ 135,9 milhões, contra
US$ 1,32 bilhão vendidos ao
exterior por Ilhabela, que teve
o mesmo índice de superávit
em razão da baixa importação.
Maior exportadora de petróleo do Vale, a cidade do Litoral Norte aumentou em 52%
a venda ao estrangeiro neste

EMPRESAS

Parque Tecnológico São José dos Campos
lança programa de internacionalização
APOIO. O Parque Tecnológico
São José dos Campos lançou
o ‘Nexus Global’, programa
para inserir e impulsionar seu
ecossistema de tecnologia e
inovação no mercado global. O
objetivo é consolidar o Parque
como hub tecnológico mundial
para novos negócios, desenvolvimento e cooperação,
facilitando o posicionamento
internacional das empresas
e instituições vinculadas. A

iniciativa visa ainda atrair talentos, investimentos e negócios
estrangeiros para o Parque.
“A empresa melhora seus processos para acessar o mercado
global e ser capaz de competir
com os principais players. Este
esforço eleva a performance,
trazendo mais resultados aos
negócios”, disse Rodrigo Mendes, coordenador de desenvolvimento de negócios internacionais do PqTec.
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ano diante de 2020, resultado
que ainda deixa a cidade na liderança do ranking de maiores
exportadores do Vale.
Taubaté exportou US$ 264,1
milhões e importou US$ 608
milhões, registrando déficit de
US$ 343,9 milhões na balança
comercial deste ano.
Jacareí vendeu US$ 268 milhões, comprou US$ 321,9 milhões e registra déficit de US$
53,8 milhões.
No geral, segundo os dados
do Ministério da Economia,
das 10 cidades mais exportadoras do Vale, oito melhoraram as vendas em 2021 na
comparação com o ano passado: São José (+60%), Ilhabela
(+52%), Taubaté (+40%), Pindamonhangaba (+25,6%), Guaratinguetá (+10,8%), Caçapava
(+35,4%) e Cruzeiro (+8%).
Dois municípios exportaram
menos neste ano: São Sebastião (-24%) e Jacareí (-37%).
Os números importam em
razão de o desempenho do comércio exterior do Vale depender de cinco cidades: São José,
Ilhabela, São Sebastião, Pindamonhangaba, Jacareí e Taubaté. Eles são responsáveis por
95% das exportações.
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BILHÃO
de dólares é o valor do
superávit da balança
comercial do Vale em 2021,
27% a menos do que 2020

