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Este trabalho apresenta as estatísticas referentes ao desempenho exportador das micro e pequenas empresas 

(MPE) de cada estado da federação brasileira e do Distrito Federal, com dados de 1998 a 2011. 

As estatísticas aqui apresentadas mostram o número de empresas, o valor total exportado e o valor médio 

exportado por tamanho de firma. Além disso, são apresentadas informações desagregadas segundo o ramo e o setor 

de atividade das firmas, as faixas de valor exportado, as classes de produtos, os principais produtos exportados e 

os principais países e regiões de destino das vendas. Apresentam-se, também, dados referentes às exportações 

efetuadas por meio do Despacho Simplificado de Exportação (DSE). Os estados são apresentados em ordem 

decrescente do valor exportado pelas MPE em 2011.

Os números apresentados neste trabalho mostram que o desempenho foi bastante diferenciado entre os diversos 

estados em 2011. De forma geral, houve maior crescimento nas regiões exportadoras de produtos básicos e 

semimanufaturados, beneficiadas pela forte alta dos preços internacionais das commodities. 

Observou-se também um crescimento mais lento das exportações das MPE em relação às vendas totais dos 

estados, tendo em vista que, na maior parte deles, as vendas das empresas de menor porte são concentradas em 

bens manufaturados. Houve também, em quase todos os estados, uma redução do número de MPE exportadoras em 

comparação com os anos anteriores.

Outro fato que merece destaque é a expressiva participação de MPE do ramo comercial nas exportações dos 

diversos estados, refletindo o importante papel desempenhado pelas empresas comerciais exportadoras. 

É grande também a importância dos países da América Latina como destino das vendas das MPE. Com efeito, 

este é o mercado mais acessível para as empresas menores, seja por questões de proximidade geográfica, seja pela 

existência de acordos de livre comércio entre o Brasil e estes países, seja ainda por serem mercados mais receptivos 

às vendas de bens manufaturados do país.
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_Rio Grande do Sul
O Estado do Rio Grande do Sul tinha em 2010 uma população de 10,7 milhões de 

pessoas, com participação de 5,8% no total da população brasileira naquele ano. O PIB 

do estado alcançou R$ 188,9 bilhões em 2009, representando 6,8% do total produzido 

no Brasil naquele ano. A indústria tem participação importante na atividade econômica 

do estado, respondendo por 29,2% do PIB, destacando-se ainda em importância a Agro-

pecuária (9,9% do PIB), notadamente o cultivo da soja e a criação de gado. O estado 

ainda conta com importantes polos industriais no setor de calçados e na produção de 

automóveis. 

No comércio exterior, o Rio Grande do Sul tem participação importante no total ex-

portado pelo Brasil. Em 2011, o estado registrou alta de 26,3% na comparação com 

2010, totalizando US$ 19,4 bilhões. Este valor representou participação de 7,6% das 

exportações do país em 2011. O valor médio exportado por empresa alcançou US$ 6,9 

milhões em 2011, alta de 25,4% frente a 2010. O estado contava, em 2011, com 2.833 

empresas exportadoras, número que teve ligeira alta de 0,7% frente ao ano anterior. O 

recorde do número de empresas exportadoras ocorreu em 2004, quando elas totalizaram 

3.282 firmas (tabela RS.1.a).

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras, em 2011, 995 pe-

quenas empresas foram responsáveis por US$ 296,6 milhões em produtos embarcados 

ao exterior, enquanto 629 foram consideradas microempresas exportadoras e registra-

ram volume de US$ 24,2 milhões em produtos exportados. Tais valores representaram, 

respectivamente, variações positivas de 18,7% e 9,0% em relação a 2010. Quanto ao 

número de firmas, o número de pequenas empresas exportadoras teve crescimento de 
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Dados Socioeconômicos

 Fonte: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex. 

0,6% frente a 2010, mas permaneceu distante do recorde ocorrido 2004, quando havia 

1.208 empresas. Quanto às microempresas exportadoras, houve redução de 3,5% em 

relação a 2010, totalizando 629 empresas na págilna 12, também muito aquém do nú-

mero recorde de 2004, com 911 firmas. 

Observa-se que o número de pequenas empresas exportadoras é maior do que o de 

microempresas exportadoras, o que está de acordo com o perfil exportador do estado 

gaúcho, baseado em empresas exportadoras de maior porte em virtude do perfil indus-

trial do estado. O gráfico a seguir exibe a evolução no número das MPE exportadoras a 

partir de 1998 até 2011 e também do valor exportado por elas no mesmo período.

O setor industrial tem papel dominante entre as MPE exportadoras do estado, tanto 

nas pequenas quanto nas microempresas. A participação das empresas exportadoras 

do ramo no total das pequenas empresas exportadoras foi de 71,3% em 2011, com 

valor exportado de US$ 211,4 milhões, valor 15,1% maior que o alcançado no ano ante-

rior. Nas microempresas exportadoras, o setor industrial teve participação de 63,7% em 

2011, com valor exportado de US$ 15,4 milhões, alta de 7,7% frente a 2010. Dada a 

População (em 2010) 10.693.929

Participação na população brasileira (em %) 5,8

PIB (em R$ bilhões - 2009) 188,9

Participação no PIB brasileiro (em %) 6,8

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 19,8

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,4

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 9,9

Indústria 29,2

Serviços 60,9

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 19.427,1

Participação nas exportações brasileiras (em %) 7,6

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 15.662,1

Participação nas importações brasileiras (em %) 6,9

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 3.765,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243
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elevada contribuição da indústria entre as MPE exportadoras gaúchas, as participações 

de produtos manufaturados nas exportações das pequenas e microempresas exportado-

ras do estado são elevadas: 76,2% e 81,8%, respectivamente, em 2011, perfil que não 

sofreu alterações importantes na comparação com os anos anteriores (tabela RS.2.b).

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011 

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Pela classificação CNAE, o setor de Comércio por atacado teve destaque entre as 

MPE exportadoras com 23,8% de participação entre as microempresas (150 empresas) 

e 20,6% entre as pequenas empresas (205 empresas) em 2011. O segundo setor mais 

importante entre as MPE exportadoras é o de Fabricação de máquinas e equipamentos, 

que teve vendas ao exterior realizadas por 80 microempresas e 132 pequenas empresas, 

em 2011 (tabela RS.3.a). 

Em relação aos principais produtos1 exportados pelas MPE exportadoras gaúchas, as 

microempresas têm como principal produto o item Calçados, suas partes e componentes, 

com US$ 2,0 milhões embarcados e participação de 8,4% do total exportado por empre-

1 Classificação da Secex que conta com 360 produtos.
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sas desse porte, em 2011. Contudo, tanto a participação nas vendas ao exterior quanto 

o valor exportado do produto registraram quedas de 30,5% e 24,3%, respectivamente, 

frente ao ano anterior. O segundo setor em importância entre as microempresas exporta-

doras foi Couros e peles, que registrou exportações de US$ 1,1 milhão em 2011, o que 

significou queda 6,0% na comparação com o ano anterior (tabela RS.6). 

Nas pequenas empresas exportadoras, o item mais exportado em 2011 foi Móveis e 

suas partes, com US$ 27,8 milhões e participação de 9,4% do total exportado. O valor 

teve variação positiva de 3,8% em relação a 2010. O segundo item mais exportado foi 

Calçados, suas partes e componentes, com valor exportado de US$ 22,1 milhões em 

2011, registrando expressiva alta de 20,2% frente a 2010. 

O Mercosul ocupou o primeiro lugar entre os blocos econômicos de destino das 

exportações das MPE gaúchas em 2011, com 31,8% do total exportado pelas microem-

presas e 33,8% das pequenas empresas. Em segundo lugar, a Aladi (exclusive Mercosul) 

registrou 23,7% do total exportado pelas microempresas e 20,2% das pequenas empre-

sas (tabela RS.7).
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_Paraná
O Estado do Paraná tinha 10,4 milhões de habitantes em 2010, o que representa-

va 5,6% do total brasileiro naquele ano, além de ter sido responsável por 6,0% do PIB 

brasileiro em 2009, com montante de R$ 166,4 bilhões. A taxa média de crescimento 

econômico entre 2005 e 2009 foi de 2,9%, abaixo da média brasileira na mesma com-

paração, de 3,7%. O estado tem participação relevante do setor agropecuário no total 

produzido, que foi de 7,7% em 2009, e o setor industrial respondeu por 28,2% do PIB. 

O estado tem um significativo grau de diversificação em suas atividades econômicas, 

onde a indústria tem polos importantes de atuação —  como o automobilístico — mas 

há também participação expressiva da agricultura, no cultivo da soja e do café.

Em relação ao setor externo, o estado apresentou constantes superávits em sua ba-

lança comercial nos últimos anos. Contudo, em 2011, foi registrado déficit da ordem de 

US$ 1,4 bilhão entre as exportações e importações realizadas.2 No ano, as exportações 

totalizaram US$ 17,4 bilhões, alta de 22,7% em relação ao ano anterior, e representaram 

6,8% do total exportado pelo país. Mesmo com o crescimento no número de empresas 

exportadoras em 2011, o valor médio exportado por empresa do estado também cres-

ceu, alcançando US$ 8,4 milhões. Este valor representou alta de 22,1% frente a 2010. O 

número total de empresas exportadoras do estado também registrou aumento em 2011, 

totalizando 2.080 empresas, número, porém, ainda inferior ao total de 2008, quando 

havia 2.206 empresas.

2  Fonte: MDIC/Secex.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 10.444.526

Participação na população brasileira (em %) 5,6

PIB (em R$ bilhões - 2009) 166,4

Participação no PIB brasileiro (em %) 6,0

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 17,8

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 2,9

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 7,7

Indústria 28,2

Serviços 64,1

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 17.394,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 6,8

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 18.767,2

Participação nas importações brasileiras (em %) 8,3

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -1.373,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Quanto à classificação por tamanho, em 2011, 649 pequenas empresas com perfil 

exportador foram responsáveis por US$ 160,6 milhões em produtos exportados — alta —

de 6,0% em relação a 2010 —, enquanto 423 foram consideradas microempresas ex-

portadoras e registraram volume de US$ 15,3 milhões, valor que significou estabilidade 

frente ao ano anterior. Quanto à evolução no número de firmas exportadoras, as peque-

nas empresas registraram crescimento de 3,5% frente a 2010, permanecendo ainda 

distante do recorde ocorrido 2005, quando havia 779 empresas. Quanto às microempre-

sas, houve redução de 7,4% em relação a 2010, totalizando 423 empresas exportadoras 

em 2011, também muito aquém do número recorde ocorrido em 2006, com 481 firmas 

(tabela PR.1.a). Na verdade, as exportações das MPE paranaenses ainda não se recu-

peraram da queda sofrida em 2009, como resultado da crise internacional, e o número 

de empresas também não mostra recuperação. 
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).

0 

35 

70 

105 

140 

175 

210 

245 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Número (eixo esq.) 

Valor (eixo dir.) 

Na classificação por ramo de atividade, as empresas do ramo industrial têm papel 

dominante entre as MPE exportadoras do estado. A participação do setor no total ex-

portado pelas pequenas empresas foi de 62,0% em 2011, com valor exportado de US$ 

99,5 milhões, valor 4,3% maior que o alcançado no ano anterior. Nas microempresas 

exportadoras, o setor industrial teve participação de 53,0% no total vendido ao exterior 

em 2011, com valor exportado de US$ 8,1 milhões, o que representou estabilidade na 

comparação com o ano anterior (tabela PR.2.b). 

Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado têm maior número de em-

presas relacionadas ao setor de Comércio por atacado, com 25,8% de participação entre 

as microempresas (109 empresas) e 29,6% entre as pequenas empresas (192 empre-

sas) em 2011. Em seguida, o segundo setor mais importante para as microempresas 

exportadoras é o de Comércio varejista, que registrou 68 firmas e 16,1% de participação 

no número total. Já para as pequenas empresas exportadoras, o setor de Fabricação 

de máquinas e equipamentos foi o segundo maior em participação no número total de 

empresas, com 79 firmas e 12,2% de participação em 2011 (tabela PR.3.a). 

Os produtos manufaturados têm elevada participação nas vendas externas das MPE 

exportadoras paranaenses, com percentuais de 84,3% no caso das microempresas e 
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77,7%, nas pequenas empresas em 2011. Em relação aos principais produtos exporta-

dos, as microempresas têm como destaque o item Madeira perfilada, com US$ 540 mil 

embarcados e participação de 3,6% do total em 2011. Tais números representaram um 

crescimento de 95,7% no valor exportado em relação ao ano anterior. Em seguida, vêm 

os itens Móveis e suas partes, Máquinas e aparelhos para uso agrícola e Madeira com-

pensada, que tiveram participações similares nas microempresas (em torno de 3,1%), 

sendo responsáveis, conjuntamente, por US$ 1,6 milhão em exportações no ano. Esse 

valor representou crescimento de 55,6% em relação a 2010 (tabela PR.6). 

Nas pequenas empresas exportadoras, o item mais exportado em 2011 foi Madeira 

compensada, com US$ 10,3 milhões e participação de 6,5% do total exportado. O valor 

teve variação positiva de 1,6% em relação a 2010. Outros itens importantes são Móveis 

e suas partes, Madeira serrada ou fendida, Soja mesmo triturada e Farelo e resíduo da 

extração de óleo de soja, com exportações conjuntas de US$ 19,9 milhões no ano, valor 

que significou alta de 14,8% frente ao ano anterior.

O principal bloco econômico de destino das exportações das MPE paranaenses em 

2011 foi o Mercosul, com 40,2% do total das vendas entre as microempresas exportado-

ras e 37,3% entre as pequenas empresas exportadoras. Em seguida, destaca-se entre as 

microempresas a Aladi (exclusive Mercosul), com 15,3% do total, e, entre as pequenas 

empresas, a União Europeia, com 18,9% do total exportado (tabela PR.7).
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_Santa Catarina
O Estado de Santa Catarina possuía em 2010 6,2 milhões de habitantes, o que 

representava 3,4% da população brasileira naquele ano. O PIB estadual em 2009 foi 

de R$ 113,3 bilhões, o equivalente a 4,3% do total brasileiro, e a taxa de crescimento 

médio do PIB real entre 2005 e 2009 foi de 2,8% a.a., menor do que a média brasileira. 

A indústria se destaca no estado, com participação de 32,8% em 2009, mas também 

se registra participação importante do setor agropecuário, de 8,2%. É, portanto, um im-

portante polo de produção tanto industrial quanto agrícola. O estado é sede de uma das 

maiores produtoras de motores elétricos do mundo, a Weg, e também reúne empresas 

voltadas para o segmento de “linha branca”, como a Consul e Brastemp. Além disso, é 

um grande produtor de celulose e erva-mate, além de possuir criações de frango e gado 

bovino. Com a linha de crédito proposta pelo governo federal para investimentos estadu-

ais em infraestrutura, o estado receberá em torno de R$ 500 milhões ainda em 2012.3

O estado teve evolução importante no volume exportado no ano de 2011 em relação 

ao anterior, alcançando US$ 9,0 bilhões, com crescimento de 19,3% em relação a 2010. 

A participação das exportações do estado frente ao total brasileiro representou 3,5%. O 

valor médio transacionado por empresa exportadora do estado foi de US$ 5,1 milhões, o 

que representou um avanço de 18,1% frente ao ano anterior. O número de empresas ex-

portadoras registrou crescimento em 2011, de 1,0%. No ano, 1.787 empresas atuaram 

como exportadoras pelo estado, o que representou um ligeiro aumento frente a 2010, 

mas ainda distante do recorde obtido em 2004 (tabela SC.1.a).

3  Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Disponível em: < http://www.sc.gov.br/>.
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Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras em 2011, 585 peque-

nas empresas foram responsáveis por US$ 157,4 milhões em produtos embarcados, 

enquanto 341 foram consideradas microempresas e registraram volume de US$ 13,1 

milhões em produtos exportados. Tais valores representaram, respectivamente, varia-

ções positivas de 1,4% e 26,8%, em relação a 2010. Quanto ao número de firmas, o 

número de pequenas empresas exportadoras registrou crescimento de 1,0% frente a 

2010 e permaneceu distante do recorde ocorrido 2004, quando havia 853 empresas. 

Quanto às microempresas exportadoras, houve ligeira redução de 0,3% em relação 

a 2010, totalizando 341 empresas em 2011, também aquém do número recorde de 

2004, com 489 firmas. 

Dados Socioeconômicos

 Fonte: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex. 

População (em 2010) 6.248.436

Participação na população brasileira (em %) 3,4

PIB (em R$ bilhões - 2009) 113,3

Participação no PIB brasileiro (em %) 4,1

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 21,2

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 2,8

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 8,2

Indústria 32,8

Serviços 59,0

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 9.051,1

Participação nas exportações brasileiras (em %) 3,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 14.844,6

Participação nas importações brasileiras (em %) 6,6

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -5.793,5

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras tem apresentado queda no estado desde 2004, ano 

recorde para a série. Somente foi registrado aumento no número de pequenas empresas 

em 2011 (seis empresas adicionais em relação a 2010), porém isto não indica neces-
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sariamente uma nova tendência de crescimento, tendo em vista as constantes quedas 

nos anos anteriores. O gráfico a seguir exibe a tendência de queda no número de MPE 

exportadoras no estado catarinense a partir de 2004, e também exibe o valor exportado 

por elas no mesmo período.

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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As MPE exportadoras do ramo industrial têm papel dominante no estado. Sua par-

ticipação no número total de pequenas empresas exportadoras foi de 67,7% em 2011 

e o valor exportado somou US$ 106,7 milhões, valor 3,53% menor que o alcançado no 

ano anterior. Entre as microempresas exportadoras, as industriais tiveram participação 

de 55,2% em 2011 no número total de firmas, com valor exportado de US$ 7,2 milhões, 

18,0% maior que o valor exportado em 2010 (tabela SC.2.b). 

Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado têm maior número de 

empresas situadas no setor de Comércio por atacado, com 26,1% de participação 

entre as microempresas (89 empresas) e 26,2% entre as pequenas empresas (153 

empresas) em 2011. O segundo setor mais importante para as microempresas é o de 

Fabricação de máquinas e equipamentos, com 39 firmas e 11,4% de participação no 
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total. Para as pequenas empresas, o mesmo setor foi também o segundo maior em 

participação no total de empresas, com 73 firmas e 12,5% de participação em 2011 

(tabela SC.3.a). 

Os produtos manufaturados preponderam nas exportações das MPE catarinenses, 

respondendo por cerca de 80% das vendas externas totais dessas empresas em 2011. 

As microempresas exportadoras têm como principal produto exportado o item Móveis e 

suas partes, com US$ 900 mil embarcados e participação de 6,7% do total em 2011. 

Tais números representaram um crescimento de 4,8% no valor exportado. Em seguida, 

os itens Calçados, suas partes e componentes e Madeira serrada tiveram participações 

similares nas vendas das microempresas exportadoras em 2011 (5,7%), sendo respon-

sáveis conjuntamente por um total de US$ 1,5 milhão em exportações no ano. Esse valor 

representou crescimento de 87,5% em relação a 2010 (tabela SC.6).

Entre as pequenas empresas exportadoras, o item Móveis e suas partes também 

registrou o maior volume de exportação em 2011, com US$ 11,8 milhões e participação 

de 7,5% do total exportado. Esse valor representou redução de 20,1% em relação a 

2010. Os itens Obras de marcenaria e Armações e cabos de ferramentas tiveram, ambos, 

participação de cerca de 6,0% em 2011 e exportações conjuntas de US$ 19,0 milhões 

no ano, valor que significou queda de 1,0% frente ao ano anterior.

O Mercosul foi o principal bloco econômico de destino das exportações realizadas 

pelas MPE catarinenses, com participações de 41,9% no total exportado pelas micro-

empresas e 31,3% das pequenas empresas. Na segunda colocação entre as microem-

presas figurou a Aladi (exclusive Mercosul), com 16,2% do total. Já entre as pequenas 

empresas o segundo principal destino foi a União Europeia, responsável por 18,1% dos 

produtos exportados por essas empresas em 2011 (tabela SC.7).
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_São Paulo
O Estado de São Paulo possui a maior população do país, com 41,3 milhões de ha-

bitantes em 2010, o que representava 22,2% do total brasileiro naquele ano. É também 

o estado de maior relevância em termos do Produto Interno Bruto (PIB), que alcançou R$ 

911,4 bilhões em 2009, com participação de 32,6% no total do país. No período 2005 

a 2009, o PIB estadual registrou uma taxa de crescimento médio anual superior à média 

brasileira, da ordem de 4,1% ao ano (a.a.). O setor industrial tem papel fundamental nas 

atividades econômicas do estado, com participação de 29,0% no produto. 

Há projetos de obras de grande porte em curso ou projetados para os próximos anos, 

como o Rodoanel, em fase de conclusão, a construção de um monotrilho entre cidades 

com atividades econômicas relevantes para o estado, a construção de arenas esportivas e 

de diversos equipamentos urbanos, além do desenvolvimento de infraestrutura logística.4

Em relação ao setor externo, São Paulo tem a maior contribuição nas exportações 

entre os estados brasileiros e suas vendas externas alcançaram US$ 59,9 bilhões em 

2011. Este valor representou 23% do total exportado pelo país e um aumento de 14,5% 

em relação ao ano anterior. Em 2011, contudo, o estado registrou um déficit expressivo 

em sua balança comercial, de US$ 22,3 bilhões, explicado, em larga medida, em virtude 

da importação de insumos para as indústrias sediadas em seu território. 

4  O projeto do Monotrilho ligando Tamanduateí a São Bernardo é orçado em R$ 4 bilhões. Fonte: Portal do Governo do 
Estado de São Paulo < http://www.planejamento.sp.gov.br/?idd=866&id=19>.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 41.262.199

Participação na população brasileira (em %) 22,2

PIB (em R$ bilhões - 2009) 911,4

Participação no PIB brasileiro (em %) 32,6

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 26,2

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,1

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 1,6

Indústria 29,0

Serviços 69,4

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 59.909,3

Participação nas exportações brasileiras (em %) 23,4

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 82.176,4

Participação nas importações brasileiras (em %) 36,3

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -22.267,1

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009)  2.794,4 

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O total exportado em 2011 ocorreu através de 9.301 empresas, número 2% menor 

que o observado em 2010. Essas empresas representaram metade do total de firmas 

exportadoras do país, e o valor médio exportado por empresa teve crescimento de 16,9% 

em relação a 2010, alcançando US$ 6,4 milhões em 2011. O número de empresas tem 

variado marginalmente desde 2004, ano recorde da série. O gráfico na página 26 mostra 

a evolução no número das MPE exportadoras a partir de 1998 até 2011, bem como do 

valor exportado por elas no mesmo período.

Em relação à classificação por tamanho, o estado contava em 2011 com 5.778 MPE 

exportadoras, sendo 3.344 pequenas empresas, que foram responsáveis por US$ 783,3 

milhões em produtos embarcados, e 2.434 microempresas que registraram vendas por 

valor de US$ 72,6 milhões. Esses valores representaram altas de 12,7% e 5,8%, res-

pectivamente, frente ao ano anterior. Em 2011, o número de pequenas empresas expor-

tadoras ficou praticamente estável em relação ao ano anterior, mas inferior ao recorde 

alcançado em 2004 (3.645 empresas). Quanto às microempresas, houve ligeira queda 

no número em relação ao ano anterior, de 3,2%, mas seu número foi 11,4% menor que 

o recorde de 2006 (2.747 empresas) (tabela SP.1.a).
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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As empresas exportadoras industriais têm contribuição fundamental nas vendas ex-

ternas de São Paulo. Em 2011, elas responderam por 81,8% das exportações estaduais, 

com valor exportado 10,7% maior que em 2010, totalizando US$ 49,0 bilhões. Seguem 

em importância as empresas exportadoras comerciais, cujas vendas externas alcança-

ram US$ 7,2 bilhões em 2011, respondendo por 12% da exportação estadual, enquanto 

as empresas de construção civil foram responsáveis por 4,1% das vendas externas do 

estado, com US$ 2,5 bilhões em exportações (tabela SP.2.b). 

Em 2011, consideradas apenas as MPE exportadoras, o ramo industrial também teve 

participação majoritária nas vendas externas do estado, respondendo por 52,4% das ex-

portações totais das microempresas (US$ 38,0 milhões) e por 67,3% dos embarques das 

pequenas empresas (US$ 527,3 milhões). Em ambos os portes de empresa, as firmas 

comerciais ocuparam o segundo lugar: no caso das microempresas, elas contribuíram 

com 42,5% do valor exportado, totalizando US$ 30,8 milhões, valor praticamente estável 

em relação a 2010; no caso das pequenas empresas, as firmas comerciais responderam 

por 28,9% do valor exportado pelas empresas desse tamanho, totalizando US$ 226,0 

milhões, valor 6,2% maior que no ano anterior.

Segundo a classificação por setores CNAE (tabela SP.3.a), as MPE exportadoras do 

setor de Comércio por atacado se destacaram em 2011. As firmas desse setor repre-
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sentaram 27,2% do total de microempresas exportadoras paulistas (663 empresas) e 

22,8% do total de pequenas empresas (784 firmas). Em seguida, o setor de Fabricação 

de máquinas e equipamentos teve 13,7% de participação entre as pequenas empresas, 

com 459 empresas; enquanto para as microempresas, o segundo setor em importância 

foi o de Comércio varejista, com participação de 15,7% (381 empresas). Tais posições 

não sofreram alterações ao longo dos últimos anos.

São Paulo é um importante polo de produção calçadista — tendo a cidade de Franca —

como o principal centro produtor —, o que se reflete nos principais produtos exportados 

pelas MPE do estado. O item Calçados, suas partes e componentes teve destaque em 2011, 

totalizando US$ 26,3 milhões. Tal valor representou um aumento de 15,4% frente a 2010, 

com as microempresas exportando US$ 2,8 milhões em 2011, enquanto as pequenas em-

presas embarcaram US$ 23,5 milhões desses produtos nesse último ano (tabela SP.6.b).

O estado tem outros produtos que se destacam em sua pauta de exportação, como 

Instrumentos e aparelhos de medida, Partes e peças para veículos e Vestuário para mu-

lheres e meninas. O item Instrumentos e aparelhos de medida tem cifras relevantes tanto 

nas micro quanto nas pequenas empresas, tendo totalizado exportações de US$ 19,7 mi-

lhões em 2011 entre as MPE. Esta cifra representou aumento de 35,9% frente ao volume 

transacionado no ano anterior, e representa o maior valor da série anual desde 1998.

O item Vestuário para mulheres e meninas tem representatividade importante entre 

as microempresas paulistas, e alcançou US$ 1,8 milhão em exportações em 2011. Este 

valor representou estabilidade frente a 2010, porém vem diminuindo desde 2004. Tal 

fato se explica, em parte, pelo aumento observado nos últimos anos no volume importado 

de produtos similares aos produzidos internamente, a preços competitivos.

Já o item Partes e peças para veículos tem relevância exclusivamente para as peque-

nas empresas, em virtude da necessidade de escala para a produção deste tipo de produto. 

Em 2011, foram exportados US$ 34,6 milhões pelas empresas desse porte, valor recorde 

para o período 1998-2011 e que representou alta de 10,6% em relação ao ano anterior.para o período 1998-2011 e que representou alta de 10,6% em relação ao ano anterior.

Os destinos das exportações das MPE paulistas têm sido expressivamente diversiOs destinos das exportações das MPE paulistas têm sido expressivamente diversi-

ficados. Em 2011, consoante a classificação por blocos econômicos, a Aladi (exclusive ficados. Em 2011, consoante a classificação por blocos econômicos, a Aladi (exclusive 

Mercosul) deteve a liderança das vendas externas das MPE paulistas, com participação Mercosul) deteve a liderança das vendas externas das MPE paulistas, com participação 

de 28,0% nas exportações das microempresas e 28,2% das pequenas empresas. O de 28,0% nas exportações das microempresas e 28,2% das pequenas empresas. O 

Mercosul ocupou, nesse mesmo ano, a segunda colocação, respondendo por 26,0% Mercosul ocupou, nesse mesmo ano, a segunda colocação, respondendo por 26,0% 

das vendas externas das microempresas e por 25,6% das exportações das pequedas vendas externas das microempresas e por 25,6% das exportações das peque-

nas empresas. Nas terceira e quarta posições ficaram a União Europeia e o mercado nas empresas. Nas terceira e quarta posições ficaram a União Europeia e o mercado 

agregado de Estados Unidos e Canadá, tanto para as micro quanto para as pequenas agregado de Estados Unidos e Canadá, tanto para as micro quanto para as pequenas 

empresas. Tais participações não sofreram alterações relevantes ao longo dos últimos empresas. Tais participações não sofreram alterações relevantes ao longo dos últimos 

anos (tabela SP.7).
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_Minas Gerais
O Estado de Minas Gerais concentrava 10,6% da população brasileira em 2010, com 

19,6 milhões de habitantes. O PIB do estado foi de R$ 252,3 bilhões em 2009, o que 

representou 9,0% do total brasileiro nesse mesmo ano, e registrou crescimento econô-

mico de 2,6% a.a. entre 2005 e 2009, taxa menor que a média nacional. É o terceiro 

maior ente da federação brasileira em termos de contribuição da atividade econômica e 

segundo em relação ao total exportado. Ademais, possui liderança em alguns segmentos 

da economia nacional, como no caso da extração mineral, respondendo por 44% do 

total brasileiro. Adicionalmente, Minas Gerais sedia o segundo polo automotivo do país, 

responsável por 24% da produção nacional e, na área agrícola, é o maior produtor de 

café e leite do Brasil.5 Destaque-se que o setor industrial representava 30% da economia 

do estado em 2009.

O estado tem participação preponderante nas exportações brasileiras e elevada con-

tribuição para o superávit comercial do país. De fato, em 2011, as exportações mineiras 

alcançaram a cifra de US$ 41,4 bilhões, alta de 32,5% frente ao ano anterior e o estado 

gerou um superávit comercial de US$ 28,4 bilhões. Em 2011, as exportações de Minas 

Gerais tiveram participação de 16,1% no total nacional, ocupando o segundo lugar, atrás 

de São Paulo. O estado é o maior exportador brasileiro de uma gama de produtos impor-

tantes, como ferronióbio, minério de ferro, barras de ferro, ouro em barras, silício e café. 

5  Fonte: Valor Estados: Minas Gerais – Novembro de 2011.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 19.597.330

Participação na população brasileira (em %) 10,6

PIB (em R$ bilhões - 2009) 252,3

Participação no PIB brasileiro (em %) 9,0

PIB per capita (em R$ mil - 2009) per capita 14,3

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 2,6

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 9,1

Indústria 30,0

Serviços 60,9

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 41.392,9

Participação nas exportações brasileiras (em %) 16,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 13.027,6

Participação nas importações brasileiras (em %) 5,8

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 28.365,3

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Em 2011, a base exportadora do estado contabilizou 1.851 firmas, registrando uma 

queda de 3,4% na comparação com 2010. O valor médio exportado por empresa, con-

tudo, registrou aumento de 37,2% em 2011 comparativamente a 2010, totalizando US$ 

22,4 milhões (tabela MG.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho, o estado possuía 1.001 MPE exportadoras em 

2011, sendo 426 microempresas e 575 pequenas empresas, responsáveis por vendas 

ao exterior com valor de US$ 15,6 milhões e US$ 159,2 milhões, respectivamente. Tais 

valores representaram variações positivas de 15,6% e 15,1%, em relação a 2010, res-

pectivamente. O número de pequenas empresas teve queda de 3,8% frente a 2010 e 

permaneceu distante do recorde observado em 2004, quando o número de empresas 

exportadoras de pequeno porte alcançou 726 firmas. No que tange às microempresas, 

seu número registrou redução ainda mais acentuada em 2011, com queda de 8,6% em 

relação a 2010. 

O gráfico a seguir mostra a evolução no número das MPE exportadoras entre 1998 e 

2011, assim como os valores exportados ao longo desse período.
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011 

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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O ramo industrial tem participação preponderante nas exportações estaduais. Entre 

as MPE, o ramo industrial teve participação de 53,0% em 2011 no total exportado pe-

las microempresas, totalizando US$ 8,3 milhões, e de 59,4% nas pequenas empresas, 

com US$ 94,6 milhões. As variações dos valores exportados da indústria foram bastante 

positivas, de 28,2% e 18,5%, respectivamente, em relação a 2010. O ramo comercial 

figurou em segundo lugar entre as microempresas, com 40,6% de participação do valor 

exportado e US$ 6,3 milhões em exportações. Entre as pequenas empresas, o mesmo 

ramo estava também na segunda posição, com 33,7% de participação e US$ 53,7 mi-

lhões exportados em 2011 (tabela MG.2.b).

De acordo com a classificação por setores CNAE (tabela MG.3.a), as MPE expor-

tadoras atuam majoritariamente no setor de Comércio por atacado que, em 2011, teve 

participações de 26,3% no número de microempresas, com um total de 112 firmas; e 

de 30,6% das pequenas empresas, com 176 empresas. Em segundo lugar, o Comércio 

varejista teve participação de 14,6% do número total das micro exportadoras, com 62 

firmas, enquanto nas pequenas empresas, o vice-líder entre setores CNAE é o de Fabri-

cação de produtos diversos, com 5,7% do total de firmas em 2011.
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Os bens manufaturados têm posição dominante nas vendas das MPE exportadoras 

mineiras, tendo respondido por 58,4% do total vendido ao exterior em 2011, enquanto os 

básicos representaram 32,3%. No ranking de principais produtos exportados pelas MPE ranking

do estado, o item Pedras preciosas ou semipreciosas trabalhadas aparece em primeiro 

lugar entre as microempresas, com US$ 3,4 milhões em valor exportado em 2011, alta 

de 25,9% em relação ao ano anterior. O segundo principal produto exportado pelas mi-

croempresas do estado são também as pedras preciosas, porém as não engastadas, que 

tiveram US$ 1,9 milhão em exportações em 2011. O valor é 19,6% maior que em 2010 

e evolui positivamente desde 2009 (tabela MG.6).

Já nas pequenas empresas exportadoras, há um empate na liderança entre Café cru 

ou em grão e Pedras preciosas ou semipreciosas trabalhadas, ambos com participação 

de 9,0% em 2011 e totalizando pouco mais de US$ 14 milhões em exportações no ano. 

Ambos tiveram crescimento médio, em valor, de 22,2% em relação a 2010 e foram 

recordes em suas séries anuais.

Em relação aos principais blocos econômicos de destino das exportações realizadas 

pelas MPE do estado, as microempresas tiveram o mercado agregado de Estados Unidos 

e Canadá como o principal comprador em 2011, com 27,7% de participação do total, 

seguido pela União Europeia, com 20,5%. Nas pequenas empresas, a União Europeia 

lidera, com 27,0% de participação, seguida pelo bloco Ásia-Pacífico, com 22,2% de 

participação no total exportado em 2011 (tabela MG.7).
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_Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro tinha, em 2010, cerca de 16,0 milhões de habitantes, o que repre-

sentou 8,6% do total brasileiro naquele ano. O estado é o segundo ente federativo no 

ranking do PIB e contribuiu com 10,8% do PIB nacional em 2009, de R$ 301,5 bilhões. ranking

O setor de serviços tem peso preponderante, com 73,2% de contribuição no total produ-

zido em 2009, seguido pela indústria, com 26,3%. O estado teve expressivo superávit na 

balança comercial em 2011, de US$ 10,5 bilhões, resultado da participação de 11,5% 

nas exportações brasileiras e 8,4% nas importações.

O estado é o maior produtor e exportador brasileiro de petróleo, produto que vem 

ganhando espaço na pauta exportadora não só do estado, mas do país. Além do petróleo, 

o estado tem um importante polo de produção de automóveis, indústrias na área de 

alimentação, siderurgia, química, e se projeta como principal estado receptor de novos 

investimentos, principalmente por causa do petróleo, mas também em virtude dos gran-

des eventos que transcorrerão na cidade (Copa do Mundo e Olimpíadas). Ademais, há 

projetos de grande porte envolvendo a área logística, como a construção de novos portos 

(como o Porto do Açu, no litoral norte do estado), a interligação de ferrovias e a criação 

de um polo de tecnologia, com grande variedade de empresas estrangeiras atuando em 

sua formação.

O estado fluminense é o terceiro maior exportador do país, tendo mais que triplicado 

o valor exportado nos últimos sete anos. A quase totalidade deste crescimento deveu-se 

às vendas de Óleos brutos de petróleo.6 Em 2011, as exportações somaram US$ 29,4 

6  Fonte: Firjan/Funcex, Perspectivas para o comércio exterior do estado do Rio de Janeiro para o período 2012-2021 
(novembro de 2011).
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bilhões, o que representou alta de 47,1% frente ao valor de 2010. O total de empresas 

exportadoras do estado, porém, apresentou redução em 2011, frente ao ano anterior, de 

3,5%. Um total de 1.116 empresas registraram exportações, número inferior ao recor-

de da série que ocorreu em 2004, com 1.291 empresas. O valor médio exportado por 

empresa no estado teve crescimento de 52,5% em 2011 frente a 2010, totalizando US$ 

26,4 milhões no ano (tabela RJ.1.a). 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 15.989,929

Participação na população brasileira (em %) 8,6

PIB (em R$ bilhões - 2009) 301,5

Participação no PIB brasileiro (em %) 10,8

PIB per capita (em R$ mil - 2009) 22,0

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,4

Participação no PIB do estado (2009, em %):

Agropecuária 0,5

Indústria 26,3

Serviços 73,2

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 29.445,5

Participação nas exportações brasileiras (em %) 11,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 18.982,3

Participação nas importações brasileiras (em %) 8,4

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 10.463,2

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712,713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O estado contava com 610 MPE exportadoras em 2011, sendo 338 pequenas em-

presas, que realizaram vendas externas no valor de US$ 57,2 milhões, e 272 microem-

presas, responsáveis por US$ 6,7 milhões. Esses números representaram altas de 2,7% 

e 9,2%, respectivamente, dos valores exportados frente a 2010. 

Nos últimos anos, as MPE exportadoras fluminenses perderam espaço nas exporta-

ções do estado, tanto em número de empresas como em valores exportados nos últimos 

anos. O número de firmas vem caindo constantemente desde 2004 e o total do valor 
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exportado em 2011 é inferior ao de 2006, 2007 e 2008. O gráfico a seguir exibe a evo-

lução no número das MPE exportadoras a partir de 1998 até 2011, e também do valor 

exportado por elas no mesmo período. As MPE exportadoras do estado, que contribuíam 

em 2006 com 0,57% do total exportado, viram sua participação reduzir-se para apenas 

0,22%, percentual bem inferior à média nacional.

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 

120 

240 

360 

480 

600 

720 

840 

960 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Número (eixo esq.) 

Valor (eixo dir.) 

É importante destacar que esta queda foi determinada, principalmente, pela altera-

ção do perfil exportador do estado nos últimos anos, quando houve grande aumento de 

volume nas exportações de petróleo e seus derivados, que são realizadas majoritaria-

mente por grandes empresas. 

Na classificação por ramo de atividade nas exportações, os ramos industrial e 

comercial têm participações expressivas no total exportado pelas pequenas empresas: 

o primeiro respondeu por 54,7% do total vendido ao exterior em 2011, com valor 

exportado de US$ 31,2 milhões; e o segundo com 37,0% de participação e US$ 21,2 

milhões em exportações no ano. Já entre as microempresas, a maior contribuição nas 

exportações é do setor de comércio, com 50,7% de participação em 2011 e US$ 3,4 
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milhões exportados; e, em segundo lugar, a indústria, com 37,7% e US$ 2,5 milhões 

(tabela RJ.2.b). 

Pela classificação CNAE, as MPE do estado têm maior número de empresas exporta-

doras no setor de Comércio por atacado, com 26,8% de participação entre as microem-

presas exportadoras (73 empresas) e 32,0% entre as pequenas empresas exportadoras 

(108 empresas) em 2011. Nas microempresas exportadoras, o setor de Comércio vare-

jista registrou 73 empresas no ano, enquanto somaram 45 pequenas empresas exporta-

doras no setor (tabela RJ.3.a). 

As MPE fluminenses têm vendas para o setor externo fortemente concentradas em 

bens manufaturados, com média de 87,8% em 2011, perfil que não sofreu alterações na 

comparação com anos anteriores. Considerando os principais produtos exportados pelas 

MPE fluminenses, o item Vestuário para mulheres e meninas ocupa o primeiro lugar tanto 

nas micro quanto nas pequenas empresas, somando US$ 5,1 milhões exportados em 

2011 na soma de ambos os portes de empresa. Em segundo lugar entre as microempre-

sas exportadoras, o item Produtos de perfumaria registrou exportações de US$ 300 mil, 

enquanto nas pequenas empresas o item Veículos e materiais para vias férreas registrou 

US$ 1,4 milhão em 2011 (tabela RJ.6). 

A União Europeia e o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá foram os 

principais destinos das exportações das microempresas do Rio de Janeiro em 2011, 

com participações no total de, respectivamente, 30,9% e 26,8%. Entre as pequenas em-

presas, o perfil é um pouco diferente, havendo uma distribuição mais homogênea entre 

União Europeia, Nafta, Mercosul e Demais países da Aladi, todos com participações entre 

15% e 20% do total (tabela RJ.7).
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_Espírito Santo
O Espírito Santo tinha em 2010 uma população de 3,5 milhões de pessoas, ou 1,9% 

do total do país naquele ano. Sua participação no PIB brasileiro em 2009 foi também de 

1,9%, com o valor de R$ 54,2 bilhões. A taxa de crescimento médio da economia do 

estado entre 2005 e 2009 superou a média brasileira, com 3,9%. O estado conta com 

a participação relevante da indústria no total produzido, de 29,7% em 2009. É ainda o 

segundo maior exportador de petróleo do Brasil, somente superado pelo Rio de Janeiro. 

Os investimentos na área têm envolvido grandes empresas internacionais e nacionais, 

como é o caso da Petrobras. Além disso, o estado tem sido um importante polo logístico, 

principalmente pela utilização do Porto de Vitória. O porto é o segundo em importância 

para o escoamento do minério de ferro e receberá investimentos da ordem de R$ 450 

milhões7 para a ampliação de sua capacidade.

O estado teve crescimento importante no valor total de suas exportações em 2011. 

Foram vendidos US$ 15,2 bilhões para o exterior, o que representou um crescimento de 

26,8% ante o ano de 2010. As exportações do estado representaram 5,9% de partici-

pação do total do país. O número total de empresas exportadoras teve leve queda em 

2011 em relação ao ano anterior, de 4,0%, totalizando 557 empresas no ano. Em 2004, 

o estado tinha 663 empresas exportadoras, o maior número da série. O valor médio 

exportado por empresa teve aumento de 32,0% na comparação com 2010, totalizando 

US$ 27,2 milhões (tabela ES.1.a). 

7  Fonte: Valor Econômico. Disponível em: <http://www.valor.com.br/especiais/2682026/vitoria-recebe-r-450-milhoes-
para-ampliacao-de-bercos>.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.514.952

Participação na população brasileira (em %) 1,9

PIB (em R$ bilhões - 2009) 54,2

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,9

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 19,1

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,9

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 6,8

Indústria 29,7

Serviços 63,5

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 15.158,5

Participação nas exportações brasileiras (em %) 5,9

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 10.737,4

Participação nas importações brasileiras (em %) 4,7

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 4.421,1

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Suas exportações representaram 5,9% do total exportado pelo Brasil em 2011, com 

valor de US$ 15,2 bilhões. 

Na classificação das empresas exportadoras de acordo com seu porte, registraram-

-se, em 2011, 205 pequenas empresas exportadoras que foram responsáveis por US$ 

81,1 milhões em vendas ao exterior, enquanto 91 firmas foram consideradas microem-

presas exportadoras e registraram volume de US$ 4,3 milhões em exportações. Estes 

dois valores exportados em 2011 representaram queda de 1,0% para as pequenas em-

presas e alta de 1,6% para as microempresas frente ao ano anterior. Quanto ao número 

de firmas exportadoras, as pequenas empresas tiveram queda de 2,4% em relação a 

2010 e o total de microempresas registrou estabilidade no mesmo período.

O número de MPE exportadoras do estado tem tido redução contínua desde 2004. 

Entretanto, o valor total exportado tem mostrado crescimento, embora com oscilações ao 

longo do tempo (veja gráfico na página 38).

As empresas exportadoras do ramo comercial representaram 59,7% do total exportado 

pelas pequenas empresas do estado em 2011, no valor de US$ 48,4 milhões, 10,2% maior 
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que o alcançado no ano anterior. As firmas exportadoras do ramo industrial tiveram 37,8% 

de participação e US$ 30,6 milhões exportados em 2011, valor que representou queda de 

5,7% na comparação com o ano anterior. Nas microempresas exportadoras, o ramo indus-

trial foi o de maior destaque, com 47,9% de participação no total vendido ao exterior por 

firmas exportadoras desse porte em 2011 e valor exportado de US$ 2,1 milhões, com alta 

de 24,0% frente a 2010. As firmas exportadoras comerciais tiveram 46,1% de participação 

e US$ 2,0 milhões em exportações, número estável frente a 2010 (tabela ES.2.b). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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De acordo com a classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado concentravam-

-se no setor de Comércio por atacado, com 52,7% de participação no número total de 

microempresas (48 empresas) e 54,6% entre as pequenas empresas (112 empresas) 

em 2011. Em seguida, o segundo setor mais importante para as MPE exportadoras foi o 

de Fabricação de produtos de minerais não metálicos, que registrou 14 microempresas 

e 45 pequenas empresas em 2011 (tabela ES.3.a). 

A participação geral de produtos manufaturados vendidos nas exportações das MPE 

capixabas foi de 68% em 2011, destacando-se ainda a participação dos básicos (20%). 
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Quanto aos principais produtos exportados, as microempresas registraram maior volume 

de vendas do item Obras de mármore e granito, com US$ 2,1 milhões exportados e par-

ticipação de 48,3% do total vendido em 2011. O valor exportado registrou alta de 10,6% 

frente ao ano anterior. Na segunda posição, o item Mármores e granitos em bruto regis-

trou exportações de US$ 500 mil, o que significou alta de 52,1% na comparação com o 

ano anterior. Comportamento similar foi observado nas pequenas empresas exportado-

ras, tendo Obras de mármore e granito como o principal item exportado, com 50,7% de 

participação no total e US$ 41,1 milhões em exportações no ano. No entanto, o valor teve 

queda de 9,5%. Em seguida, o item Obras de mármores e granitos teve US$ 12,6 mi-

lhões exportados no ano, o que representou queda de 7,5% frente a 2010 (tabela ES.6). 

Como principal destino das exportações realizadas pelas MPE exportadoras 

capixabas, destaca-se o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá, com 

participação de 59,7% entre as microempresas e 49,9% entre as pequenas em-

presas no valor total exportado em 2011. Na segunda colocação, o bloco Ásia-

-Pacífico deteve 11,3% do total exportado pelas microempresas e a União Euro-

peia foi responsável por 17,6% das vendas das pequenas empresas (tabela ES.7). 
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_Bahia
A Bahia é um dos maiores estados brasileiros em termos de área territorial, o que re-

fletiu em sua participação expressiva no total da população brasileira, de 7,5% em 2010. 

O produto total gerado pelo estado foi de R$ 121,4 bilhões em 2009, o equivalente a 

4,4% do PIB brasileiro, e o crescimento médio entre 2005 e 2009 foi de 3,1%. O setor de 

serviços tem a liderança na decomposição das atividades econômicas, porém a agrope-

cuária detém participação relevante e, em 2009, contribuiu com 7,7% do total produzido 

pelo estado, assim como a indústria, com 28,7% do total. O estado possui considerável 

diversificação em suas atividades econômicas, divididas principalmente entre minera-

ção, agricultura, indústria e turismo. Entre as atividades industriais do estado, o setor 

químico tem grande importância em virtude da existência de três polos do setor: o Polo 

Petroquímico de Camaçari, o Complexo Industrial de Aratu e o Centro Industrial Subaé.8

Além disso, há o projeto para exploração de minério de ferro no estado que, segundo 

projeções,9 o tornaria o terceiro maior estado produtor de minério do país. Outro projeto 

importante em andamento que envolve o estado é a construção da Ferrovia Oeste-Leste.

A Bahia registrou exportações de US$ 10,9 bilhões em 2011, um aumento de 22,4% 

frente a 2010, tendo contribuído com 4,2% do total exportado pelo país. O valor médio 

de exportação por empresa teve variação positiva de 22,8% em 2011 frente a 2010, 

8  Fonte: Ministério das Relações Exteriores – MRE. Disponível em: < http://www.google.com.br/webhp?hl=pt-
BR#hl=pt-BR&gs_nf=1&pq=estado%20da%20bahia&cp=3&gs_id=2j&xhr=t&q=mre&pf=p&safe=off&sclient=psy-
ab&oq=mre&aq=0&aqi=g2g-s1g1&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=a3e382d715775b0c&
biw=1280&bih=905>.
9  Fonte: Valor Econômico. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/2657180/empresas-esperam-por-ferrovia-e-
terminal-portuario.>
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totalizando US$ 19,3 milhões. Este aumento foi significativo principalmente porque houve 

estabilidade no número de empresas exportadoras. Ao todo, 564 empresas exportaram 

pelo estado em 2011, enquanto em 2010 foram 566 e 628 em 2005, ano recorde da 

série (tabela BA.1.a).

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 14.016.906

Participação na população brasileira (em %) 7,5

PIB (em R$ bilhões - 2009) 121,4

Participação no PIB brasileiro (em %) 4,3

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 9,4

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,1

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 7,7

Indústria 28,7

Serviços 63,6

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 11.016,3

Participação nas exportações brasileiras (em %) 4,3

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 7.749,1

Participação nas importações brasileiras (em %) 3,4

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 3.267,2

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Na classificação das empresas exportadoras de acordo com seu porte, registraram-

-se 131 pequenas empresas com perfil exportador em 2011, que foram responsáveis 

por US$ 42,8 milhões em vendas ao exterior, enquanto 94 firmas foram consideradas 

microempresas exportadoras e registraram volume de US$ 4,3 milhões em exportações. 

Estes dois valores de vendas representaram altas de 26,5% para as pequenas empresas 

e 14,3% para o total exportado pelas microempresas frente ao ano anterior. Quanto ao 

número de firmas exportadoras, as pequenas empresas tiveram crescimento de 8,3% 

em relação a 2010 e o total de microempresas registrou expressivos 17,5% de aumento 

no mesmo período. O ano de 2011 representou uma inflexão na trajetória do número 
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de MPE exportadoras do estado, que vinha caindo desde 2006, ocorrendo concomitan-

temente a uma recuperação de seus valores exportados, que já retornaram aos níveis 

prévios à crise internacional (gráfico abaixo).

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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As firmas exportadoras do ramo comercial se destacaram entre as pequenas empre-

sas exportadoras do estado, com 43,0% do total vendido em 2011, de US$ 18,4 milhões, 

valor que foi 82,7% maior do que o alcançado no ano anterior. As firmas industriais 

exportadoras tiveram 40,3% de participação no total vendido ao exterior, com US$ 17,3 

milhões exportados em 2011, valor que representou alta de 7,0% na comparação com o 

ano anterior. Nas microempresas, o setor comercial também teve destaque, com 49,3% 

de participação no total vendido ao exterior em 2011 e valor exportado de US$ 2,1 mi-

lhões, alta de 22,4% frente a 2010. O setor industrial registrou 26,6% de participação, 

com US$ 1,2 milhão em exportações, número estável frente a 2010 (tabela BA.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado tiveram maior 

número de empresas no setor de Comércio por atacado, com 36,2% de participação 

entre as microempresas (34 empresas) e 45,8% entre as pequenas empresas (60 em-

presas) em 2011. O segundo setor mais importante para as microempresas exportadoras 
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foi o de Comércio varejista, que registrou 14 microempresas e participação de 14,9% no 

número total de microempresas exportadoras do estado. Já nas pequenas empresas ex-

portadoras, a segunda posição teve um empate entre os setores de Agricultura, pecuária 

e serviços relacionados e o de Fabricação de produtos químicos, ambos com sete firmas 

em 2011 e participação de 5,3% no total (tabela BA.3.a). 

As exportações das MPE baianas são mais concentradas nos produtos básicos, com 

56,5% do total das vendas em 2011, em contraste com o que ocorre na grande maioria 

dos demais estados. As microempresas exportadoras têm como principal produto ex-

portado o item Goiabas, mangas e mangostões frescos, com US$ 400 mil exportados e 

participação de 9,3% do total em 2011. Seu valor exportado, porém, registrou queda de 

24,5%, frente ao ano anterior. Em segundo lugar, o item Pedras preciosas ou semiprecio-

sas registrou exportações de US$ 300,0 mil. Na sequência, os itens Mármores e granitos, 

Tintas, vernizes e pigmentos aquosos e Café cru em grão foram os mais exportados pelas 

microempresas, com participações similares às das primeiras posições (tabela BA.6).

Nas pequenas empresas exportadoras, a primeira posição pertence ao item Algodão 

em bruto, com 8,0% de participação no total embarcado, com US$ 3,4 milhões em 

exportações no ano. O valor exportado do produto registrou crescimento de 20,8% no 

ano. O item Cravo-da-índia teve US$ 3,1 milhões exportados no ano, o que representou 

forte alta de 114,85% frente a 2010 e participação de 7,3% no total. Em seguida, os 

itens Mármores e granitos e Goiabas, mangas e mangostões frescos tiveram também 

participações similares aos primeiros colocados.

A Bahia teve a União Europeia como principal bloco econômico de destino das ex-

portações de suas MPE em 2011, com 57,4% do total exportado pelas microempresas e 

41,9% do total das pequenas empresas. Em seguida, destaca-se o bloco Ásia-Pacífico, 

com 13,0% do total exportado pelas microempresas e 22,0% do total das pequenas e 22,0% do total das pequenas 

empresas (tabela BA.7).
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_Maranhão
O Maranhão possuía em 2010 6,6 milhões de habitantes, o que representava 3,5% 

da população brasileira naquele ano. O PIB registrado pelo estado em 2009 foi de R$ 

36,1 bilhões, com participação modesta de 1,3% do total brasileiro. Entretanto, o estado 

teve taxa média de crescimento de 4,1% a.a. entre 2005 e 2009, maior que a brasileira, 

de 3,7% a.a.. O setor agropecuário teve maior participação que a indústria nas atividades 

desenvolvidas pelo estado em 2009, com 16,6% do total. As atividades econômicas de 

destaque são a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral e o turismo. 

O Estado do Maranhão registrou alta de 4,3% em suas exportações em 2011 frente a 

2010, totalizando US$ 3,0 bilhões no ano. Com isso, o estado teve participação de 1,2% 

no total exportado brasileiro em 2011. O valor médio exportado por empresa do estado 

registrou queda em 2011, totalizando US$ 49,1 milhões no ano. O número de empresas 

exportadoras maranhenses teve crescimento de 10,7% em 2011 na comparação com o 

ano anterior, somando 62 empresas, número menor que o total de 2007, quando havia 

76 empresas, o recorde da série (tabela MA.1.a).

Quanto à classificação por tamanho, em 2011, sete pequenas empresas exportadoras 

foram responsáveis por US$ 2,8 milhões em produtos exportados — queda de 3,4% em —

relação a 2010 — enquanto seis firmas foram consideradas microempresas exportadoras e —

registraram volume de US$ 400 mil, o que significou crescimento de 37,0% no ano. Quanto 

à evolução no número de firmas exportadoras, as pequenas empresas registraram redução 

de 22,2% frente a 2010, número distante do recorde ocorrido 2004, quando havia 25 em-

presas. Quanto às microempresas, houve crescimento de 20,0% em relação a 2010, totali-

zando seis empresas em 2011, também aquém do número recorde de 2002, com 15 firmas. 
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 6.574.789

Participação na população brasileira (em %) 3,5

PIB (em R$ bilhões - 2009) 36,1

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,3

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 6,3

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,1

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 16,6

Indústria 15,4

Serviços 68,0

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 3.047,1

Participação nas exportações brasileiras (em %) 1,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 6.281,4

Participação nas importações brasileiras (em %) 2,8

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -3.234,3

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número total de MPE exportadoras maranhenses é baixo em relação aos demais es-

tados brasileiros. Além disso, o total de MPE tem decrescido desde 2007, quando havia 25 

empresas. As variações ocorridas no número de empresas nos anos recentes tendem a ser 

expressivas, tanto de crescimento como de queda, em face da quantidade exígua e decres-

cente de firmas com o porte das micro e pequenas empresas no estado. O gráfico na página 

48 exibe a evolução no número das MPE exportadoras e o total exportado de 1998 até 2011.

As empresas do ramo comercial tiveram destaque entre as pequenas empresas ex-

portadoras do estado e representaram 55,7% do total exportado em 2011, de US$ 1,6 

milhão, valor 20,9% maior que o alcançado no ano anterior. O ramo de Construção civil 

teve 28,6% de participação, com US$ 800,0 mil exportados em 2011, valor que repre-

sentou crescimento de 56,9% na comparação com o ano anterior. Nas microempresas 

exportadoras, o ramo comercial também se situava na primeira posição, com 73,7% de 

participação no total exportado em 2011 no valor de US$ 300,0 mil, 154,4% maior frente 

ao de 2010. O setor industrial registrou 18,4% de participação entre os demais e US$ 

100,0 mil em exportações, valor estável em relação ao ano anterior (tabela MA.2.b). 



48_AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA_ESTADOS

As empresas do ramo comercial tiveram destaque entre as pequenas empresas ex-

portadoras do estado e representaram 55,7% do total exportado em 2011, de US$ 1,6 

milhão, valor 20,9% maior que o alcançado no ano anterior. O ramo de Construção civil 

teve 28,6% de participação, com US$ 800,0 mil exportados em 2011, valor que repre-

sentou crescimento de 56,9% na comparação com o ano anterior. Nas microempresas 

exportadoras, o ramo comercial também se situava na primeira posição, com 73,7% de 

participação no total exportado em 2011 no valor de US$ 300,0 mil, 154,4% maior frente 

ao de 2010. O setor industrial registrou 18,4% de participação entre os demais e US$ 

100,0 mil em exportações, valor estável em relação ao ano anterior (tabela MA.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as microempresas exportadoras do estado 

tiveram maior número de empresas situadas no setor de Comércio varejista, com 50,0% 

de participação entre as microempresas (três empresas). Entre as pequenas empresas 

exportadoras, o segmento de Comércio varejista foi o líder, com 42,9% de participação 

frente aos demais setores e três empresas (tabela MA.3.a).

As microempresas tiveram a Madeira perfilada como principal item exportado em 2011, 

com US$ 100,0 mil vendidos e participação de 29,7% do total. Nas pequenas empresas, 

em virtude dos baixos valores exportados, não houve a identificação de itens principais na 

exportação, estando todos os produtos alocados na rubrica Demais produtos (tabela MA.6).

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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O estado teve como principal bloco econômico de destino das exportações das MPE 

a União Europeia, com 55,3% do total exportado pelas microempresas em 2011 e 20,3% 

das exportações das pequenas empresas. Na segunda colocação, o mercado agregado de 

Estados Unidos e Canadá deteve 10,5% do total exportado pelas microempresas e o bloco 

Ásia-Pacífico registrou 11,4% de participação entre as pequenas empresas (tabela MA.7).
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_Ceará
O Estado do Ceará teve participação de 4,6% em 2010 na população brasileira, com 

8,5 milhões de habitantes. O total econômico produzido pelo estado foi de R$ 58,0 bi-

lhões em 2009, o que representou participação de 2,1% do PIB brasileiro naquele ano. A 

taxa de crescimento anual entre 2005 e 2009 também esteve acima da média brasileira, 

com 4,9% a.a. O setor de serviços lidera amplamente frente aos demais nas atividades 

desenvolvidas pelo estado, com 70,4% do total de 2009, seguido pela indústria, com 

24,5%, e a agropecuária, com 5,1%. O estado tem importantes polos produtivos no 

setor agrícola, como a produção de frutas e o cultivo de algodão; e no setor industrial, a 

produção de couros e calçados.

O estado obteve aumento de 10,4% no montante exportado em 2011, que totalizou 

US$ 1,4 bilhão. Este valor correspondia a 1% do total exportado brasileiro. O valor médio 

exportado por empresa no estado teve evolução positiva frente ao ano anterior, totali-

zando US$ 4,5 milhões por empresa. A alta em relação a 2010 foi de 17,2%. Quanto 

ao número de empresas exportadoras, o estado registrou queda em 2011 de 5,8% na 

comparação com 2010, com 310 empresas. Já houve 499 empresas exportadoras no 

estado no ano de 2004, recorde da série analisada (tabela CE.1.a).

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras, 70 pequenas empresas 

foram responsáveis por US$ 17,7 milhões em produtos embarcados em 2011, enquanto 

73 foram consideradas microempresas e registraram volume de US$ 2,5 milhões. Tais 

valores representaram, respectivamente, variações positivas de 18,0% e 52,1%, em re-

lação a 2010. Quanto ao número de firmas exportadoras, o número de pequenas empre-

sas registrou queda de 5,4% frente a 2010 e permaneceu distante do recorde ocorrido 
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em 2004, quando havia 154 empresas. Quanto às microempresas, houve redução de 

6,4% em relação a 2010, totalizando 73 empresas em 2011, também aquém do número 

recorde de 2004, com 153 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 8.452.381

Participação na população brasileira (em %) 4,6

PIB (em R$ bilhões - 2009) 58,0

Participação no PIB brasileiro (em %) 2,1

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 7,7

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,9

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,1

Indústria 24,5

Serviços 70,4

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 1.403,3

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 2.400,7

Participação nas importações brasileiras (em %) 1,1

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -997,4

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras tem apresentado queda no estado desde 2004, ano 

recorde para o número de firmas deste porte na série. O gráfico na página 52 ilustra essa 

tendência de queda no número de MPE no estado cearense a partir de 2004 e também 

exibe a evolução do valor exportado por elas no mesmo período, que permanece bem 

abaixo do recorde alcançado em 2007.

O ramo industrial tem destaque entre as pequenas empresas exportadoras, com 

61,8% do total exportado em 2011, no valor de US$ 10,9 milhões, 7,3% maior que o 

alcançado no ano anterior. Em seguida, o ramo comercial detinha 26,6% de participação 

em produtos vendidos ao exterior, com US$ 4,7 milhões exportados em 2011, valor 

que representou alta de 15,0% na comparação com o ano anterior. Nas microempresas 
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exportadoras, as firmas comerciais situavam-se na primeira posição, com 48,6% de 

participação no total de 2011 e valor exportado de US$ 1,2 milhão, 59,2% maior que o 

total de 2010. Em segundo lugar, o ramo industrial registrou 43,0% de participação entre 

os demais e US$ 1,1 milhão em exportações, 62,1% maior do que o atingido um ano 

antes, em 2010 (tabela CE.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as microempresas exportadoras do estado tive-

ram maior número de empresas situadas no setor de Comércio por atacado, com 27,4% de 

participação (20 empresas). Em segundo lugar, o setor de Confecção de artigos do vestuário 

e acessórios registrou participação de 23,3% no total, com 17 empresas (tabela CE.3.a). 

Entre as pequenas empresas exportadoras, o segmento de Comércio por atacado foi o 

líder, com 40,0% de participação frente aos demais setores, e 28 empresas. Em seguida, 

destacam-se os setores de Fabricação de produtos têxteis e Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados, ambos com 7,1% de participação (cinco empresas cada um). 

Os produtos manufaturados tiveram participação dominante nas exportações das 

MPE cearenses, com metade do total exportado em 2011. As microempresas exporta-

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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doras tiveram como principal item exportado Vestuário para mulheres e meninas, com 

US$ 200 mil vendidos e participação de 7,2% do total em 2011. Esta participação teve 

crescimento de 2,3 p.p., enquanto o valor exportado dobrou, em relação ao ano anterior. 

O item Mármores e granitos em bruto registrou exportações de US$ 200,0 mil e partici-

pação de 6,8 do total exportado. Na sequencia, os itens Calçados, suas partes e compo-

nentes, Produtos de perfumaria e Lagostas congeladas foram os mais exportados pelas 

microempresas, com participações similares às das primeiras posições (tabela CE.6).

Nas pequenas empresas exportadoras, a primeira posição coube ao item Lagostas 

congeladas, com 11,4% de participação no total e US$ 2,0 milhões em exportações no 

ano, variação de 255,7% frente a 2010. O item Mel natural teve US$ 1,9 milhão em 

exportações no ano, o que representou forte alta de 72,5% frente a 2010 e participação 

de 10,6% no total. Os itens Peixes congelados, frescos ou refrigerados, Vestuário para 

mulheres e meninas e Móveis e suas partes também tiveram participações de destaque 

entre os principais produtos.

Entre os principais blocos econômicos de destino das exportações das MPE cea-

renses, em primeiro lugar figurou a União Europeia, com 32,3% do valor total exportado 

pelas microempresas, e o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá, com 38,9% 

do total das pequenas empresas. Em seguida, o bloco Ásia-Pacífico absorveu 15,3% das 

exportações das microempresas e a União Europeia foi responsável por 27,0% do total 

exportado pelas pequenas empresas (tabela CE.7).
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_Alagoas
Alagoas somou 3,1 milhões de habitantes em 2010, 1,7% do total brasileiro naquele 

ano. Seu PIB foi de R$ 19,1 bilhões em 2009, o que gerou participação menor que 1% no 

total brasileiro. O estado tem participação importante da indústria no total, que registrou 

20,6% em 2009. No setor externo, o estado registrou superávit em sua balança comercial, 

com US$ 1,4 bilhão exportado em 2011. É um importante produtor agrícola, tendo como 

destaque a produção de cana-de-açúcar, sendo o quinto maior produtor do país. O setor 

industrial desenvolvido no estado está ligado também ao beneficiamento da cana. O estado 

fica em segundo lugar no Brasil quanto ao número de empresas com atividades no setor.

O estado registrou evolução positiva no valor exportado em 2011, que totalizou US$ 

1,4 bilhão no ano, com alta de 41,2% em relação a 2010, mas não foi capaz de ampliar 

a participação do estado para mais de 1% do total exportado pelo Brasil. O valor médio 

de exportação por empresa registrado em 2011 teve alta significante frente a 2010, to-

talizando US$ 24,5 milhões. Houve ligeira redução no número de empresas exportadoras 

do estado em 2011 somando 56 firmas, contra 58 em 2010 e 60 em 2008, recorde da 

série (tabela AL.1.a).

Quanto à classificação por tamanho entre as firmas exportadoras alagoanas em 2011, 

13 pequenas empresas foram responsáveis por US$ 1,5 milhão em produtos exporta-

dos — forte queda de 44,7% em relação a 2010 —, enquanto 10 foram consideradas 

microempresas e registraram volume de US$ 300,0 mil, o que significou manutenção no 

valor exportado frente a 2010. Quanto à evolução no número de firmas exportadoras, as 

pequenas empresas registraram queda de 13,3% frente a 2010 e ficaram mais distan-

tes do recorde de 2005, quando havia 19 empresas. Quanto às microempresas, houve 
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crescimento de 11,1% em relação a 2010, totalizando 10 empresas em 2011, também 

aquém do número recorde de 2005, com 15 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.120.494

Participação na população brasileira (em %) 1,7

PIB (em R$ bilhões - 2009) 19,1

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,7

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 6,7

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,7

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 7,5

Indústria 20,6

Serviços 71,9

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 1.371,6

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 451,5

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,2

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 920,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado apresenta importantes oscilações ao lon-

go dos últimos anos, grande parte em virtude do número absoluto reduzido do total de 

empresas com perfil exportador. O valor exportado pelas MPE alagoanas também apre-

senta alterações consideráveis de ano para ano, conforme aponta o gráfico na página 56.

O ramo industrial tem papel dominante entre as MPE exportadoras do estado. A par-

ticipação do setor nas pequenas empresas em termos de valor exportado foi de 53,8% 

em 2011, com US$ 100 mil, valor 17,6% menor do que o alcançado no ano anterior. Nas 

microempresas, a indústria teve participação de 56,6% em 2011, com valor exportado 

de US$ 800 mil, 28,1% menor que o valor exportado em 2010 (tabela AL.2.b). 

O ramo industrial tem papel dominante entre as MPE exportadoras do estado. A par-

ticipação do setor nas pequenas empresas em termos de valor exportado foi de 53,8% 



56_AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA_ESTADOS

em 2011, com US$ 100 mil, valor 17,6% menor do que o alcançado no ano anterior. Nas 

microempresas, a indústria teve participação de 56,6% em 2011, com valor exportado 

de US$ 800 mil, 28,1% menor que o valor exportado em 2010 (tabela AL.2.b). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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O ramo industrial tem papel dominante entre as MPE exportadoras do estado. A par-

ticipação do setor nas pequenas empresas em termos de valor exportado foi de 53,8% 

em 2011, com US$ 100 mil, valor 17,6% menor do que o alcançado no ano anterior. Nas 

microempresas, a indústria teve participação de 56,6% em 2011, com valor exportado 

de US$ 800 mil, 28,1% menor que o valor exportado em 2010 (tabela AL.2.b). 

As microempresas exportadoras do estado situam-se majoritariamente nos setores 

de Comércio varejista e de Comércio por atacado, de acordo com os setores CNAE, 

ambos com 30,0% de participação no total de firmas desse porte (três empresas cada). 

Entre as pequenas empresas, destacam-se as do setor de Comércio por atacado, com 

quatro firmas e 30,8% de participação no total em 2011 (tabela AL.3.a). 

Os bens manufaturados têm ampla predominância nas exportações das MPE ex-

portadoras alagoanas, tendo respondido por mais de 80% das vendas totais em 2011. 
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As microempresas tiveram como principal produto exportado o item Obras de borracha 

vulcanizada, com US$ 100 mil embarcados e participação de 44,4% do total em 2011. 

O item Açúcar refinado figurou em segundo lugar, com US$ 100,0 mil exportados e 

participação de 37,0% no total. Já nas pequenas empresas, o item Fumo em folhas foi 

o mais exportado em 2011, com US$ 300,0 mil em vendas e participação de 21,4% do 

total exportado (tabela AL.6). 

A União Europeia foi o principal bloco econômico de destino das exportações das micro-

empresas alagoanas em 2011, com participação de 42,3%, seguida pelo mercado agrega-

do de Estados Unidos e Canadá, com 7,7% do total. Nas pequenas empresas exportadoras, 

o Mercosul foi o maior comprador das exportações, com 39,3% do total no ano, seguido 

pela Aladi (exclusive Mercosul), com 18,6% de participação no total (tabela AL.7).
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_Pernambuco
O Estado de Pernambuco totalizou cerca de 8,8 milhões de habitantes em 2010, o 

que representou 4,7% da população brasileira naquele ano. Em 2009, o PIB do estado 

somou R$ 67,3 bilhões, 2,4% do total produzido pelo país, e teve taxa média de cres-

cimento econômico entre 2005 e 2009 de 4,6%, acima da média brasileira no período. 

O estado conta com o setor de serviços como o líder entre suas atividades, com 73,2% 

do total de 2009, seguido pela indústria, com 22,0% e a agropecuária, com modesta 

participação de 4,8%. 

Nos últimos anos, Pernambuco tem apresentado um dos maiores índices de cres-

cimento de seu produto interno entre os estados brasileiros, com expansão dos investi-

mentos em setores industriais, como o químico e petroquímico e o automobilístico, com 

um polo capitaneado pela Fiat no interior do estado. Além disso, o porto de Suape é um 

importante vetor de escoamento da produção para o exterior, e serve também como sede 

de um dos maiores estaleiros brasileiros, o Estaleiro Atlântico Sul.

Pernambuco registrou aumento em suas exportações de 7,7% em 2011, totalizando 

US$ 1,2 bilhão, e contribuiu com menos de 1% do total brasileiro. O número de empresas 

exportadoras reduziu-se em 2011 frente a 2010, totalizando 244 empresas no ano. A re-

dução entre os dois últimos anos foi de 14,7%, o que gerou um número bastante distante 

do recorde de 2007, com 358 empresas. O valor médio exportado por empresa teve 

crescimento de 26,3% em 2011 e atingiu o valor de US$ 4,9 milhões (tabela PE.1.a).

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras em 2011, 50 pequenas 

empresas foram responsáveis por US$ 15,7 milhões em produtos embarcados, enquanto 

38 foram consideradas microempresas e registraram volume de US$ 1,3 milhão em pro-
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dutos exportados. Tais valores representaram, respectivamente, variações negativas de 

18,1% e 18,9%, em relação a 2010. Quanto ao número de firmas exportadoras, o total 

de pequenas empresas registrou queda de 26,5% frente a 2010 e permaneceu distante 

do recorde ocorrido em 2007, quando havia 107 empresas. Quanto às microempresas, 

houve redução de 20,8% em relação a 2010, totalizando 38 empresas em 2011, tam-

bém aquém do número recorde de 2005, com 69 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 8.796.448

Participação na população brasileira (em %) 4,7

PIB (em R$ bilhões - 2009) 67,3

Participação no PIB brasileiro (em %) 2,4

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 8,9

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,6

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 4,8

Indústria 22,0

Serviços 73,2

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 1.199,0

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 5.531,5

Participação nas importações brasileiras (em %) 2,4

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -4.332,6

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras tem apresentado queda no estado desde 2007, com 

algumas oscilações desde então. Os valores exportados também têm observado redução 

nos últimos anos, mantendo-se bem abaixo do recorde registrado em 2007. O gráfico 

a seguir exibe a tendência de queda no número de MPE nos últimos anos e no valor 

exportado por elas no mesmo período.
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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O ramo comercial tem importância destacada entre as MPE exportadoras pernambu-

canas. A participação das firmas comerciais no total exportado pelas pequenas empresas 

foi de 48,4% em 2011, no valor de US$ 7,6 milhões, 26,6% menor que o alcançado no 

ano anterior. Nas microempresas, o setor teve participação de 56,4% em 2011, com va-

lor exportado de US$ 800 mil, valor estável frente ao exportado em 2010 (tabela PE.2.b). 

Pela classificação CNAE, as pequenas empresas exportadoras do estado situam-se 

principalmente no setor de Comércio por atacado, com 44,0% de participação entre 

as pequenas empresas (22 empresas) e 31,6% entre as microempresas exportadoras 

(12 empresas) em 2011. O segundo setor mais importante para as microempresas é o 

de Comércio varejista, com cinco firmas e 13,2% de participação no total. Para as pe-

quenas empresas, Agricultura, pecuária e serviços relacionados foi o segundo principal 

setor, com cinco firmas e 10,0% de participação no total de empresas em 2011 (tabela 

PE.3.a). 

Os produtos básicos dominam a pauta exportadora das microempresas do estado, 

com 61,1% de participação nas vendas, ao passo que, nas pequenas empresas, desta-

cam-se os manufaturados, com 53,8% do total. As microempresas têm como principal 

produto exportado o item Goiabas, mangas e mangostões frescos, com US$ 300,0 mil 

embarcados em 2011 e participação de 19,5% no total. Tais números representaram 
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um crescimento de 30,0% no valor exportado e alta de 7,3 p.p. na participação frente 

ao ano anterior. Os itens Melões frescos e Instrumentos e aparelhos de medida tiveram 

participações similares nas microempresas, de 11,7% no ano (tabela PE.6).

As pequenas empresas exportadoras tiveram o item Peixes congelados, frescos ou 

refrigerados como o principal produto de exportação em 2011, com US$ 2,4 milhões e 

participação de 15,5% do total exportado. O valor teve aumento de 3,8% em relação a 

2010 e representou ganho de 3,2 p.p. na participação do produto no total exportado. 

Destacam-se também os itens Goiabas, mangas e mangostões frescos e Uvas frescas, 

com participações de 13,2% e 10,9% em 2011.

Segundo a classificação por principais blocos econômicos de destino, a União Eu-

ropeia figurou na primeira colocação para as microempresas exportadoras, com 34,3% 

de participação do total exportado em 2011, seguida pelo mercado agregado de Estados 

Unidos e Canadá, com 32,1% do total. Nas pequenas empresas exportadoras, as posi-

ções foram inversas: 35,9% de participação para o mercado agregado de Estados Unidos 

e Canadá e 32,4% para a União Europeia (tabela PE.7).
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_Rio Grande do Norte
O Estado potiguar contava com 3,2 milhões de habitantes em 2010, participação de 

1,7% da população brasileira naquele ano. Seu PIB foi de R$ 24,7 bilhões em 2009, o 

que representou menos de 0,9% do total brasileiro e registrou taxa de crescimento média 

entre 2005 e 2009 de 3,4%, abaixo da média do país. O setor industrial registrou 19,9% 

de participação no total produzido pelo estado em 2009, enquanto a agropecuária repre-

sentou apenas 5,3%. O estado é um dos principais polos exportadores de frutas do país e 

também conta com o cultivo de algodão e cana-de-açúcar como atividades importantes, 

junto com a criação bovina e suína. O turismo também é atividade de destaque, dada sua 

extensão litorânea. Na indústria, os setores têxtil, de bebidas e agroindustrial têm papel 

importante no produto interno do estado, em conjunto com as indústrias ligadas ao pe-

tróleo, pois o estado possui o maior volume de extração em terra desse mineral no país.10

O Rio Grande do Norte registrou queda de 1,3% em suas exportações no ano de 

2011, totalizando US$ 281,0 milhões, mantendo a participação do estado no total ex-

portado pelo país em menos de 1%. O número de firmas exportadoras do estado teve 

queda de 10,3% em 2011 frente a 2010, com 139 empresas no ano, número significa-

tivamente menor que o registrado em 2006, com 189 empresas, o recorde da série. O 

valor médio exportado por empresa, no entanto, registrou aumento de 10,0% em relação 

a 2010, totalizando US$ 2,0 milhões (tabela RN.1.a).  

Quanto à classificação por tamanho entre as firmas exportadoras, em 2011, 39 pe-

quenas empresas foram responsáveis por US$ 15,9 milhões em produtos exportados —

10  Fonte: Sítio Brasil Escola. Disponível em:< http://www.brasilescola.com/brasil/economia-rio-grande-norte.htm>
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alta de 24,7% em relação a 2010 —, enquanto 21 foram consideradas microempresas 

e registraram volume de US$ 1,0 milhão, o que significou queda de 14,0% no valor 

exportado frente a 2010. O número de pequenas empresas teve crescimento de 11,4% 

frente a 2010, mais ainda manteve-se distante do recorde ocorrido 2003, quando havia 

49 empresas. Quanto às microempresas, houve redução de 34,4% em relação a 2010, 

totalizando 21 empresas em 2011, também aquém do número recorde de 2006, com 

42 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.168.027

Participação na população brasileira (em %) 1,7

PIB (em R$ bilhões - 2009) 24,7

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,9

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 8,9

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 3,4

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,3

Indústria 19,9

Serviços 74,8

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 281,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,1

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 242,6

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,1

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 38,6

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado apresentou oscilações ao longo dos 

últimos anos, porém observa-se queda no total a partir de 2006. O mesmo ocorreu 

com os valores exportados, que em 2011 tiveram avanço entre as pequenas empre-

sas, causando a expansão no total, mas redução entre as microempresas. O gráfico a 

seguir exibe a evolução no número das MPE exportadoras e o total exportado de 1998 

até 2011.
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).

As firmas do ramo industrial destacaram-se entre as pequenas empresas exporta-

doras do estado, representando 47,7% do total vendido ao exterior em 2011, com valor 

exportado de US$ 7,6 milhões, valor 29,5% maior que o alcançado no ano anterior. Nas 

microempresas, o setor comercial liderou, com 58,2% de participação e US$ 600 mil em 

exportações, valor 19,7% menor frente a 2010 (tabela RN.2.b). 

Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado concentravam-se, em 

2011, no setor de Comércio por atacado, com 28,2% de participação entre as pequenas 

empresas (11 empresas) e 28,6% entre as microempresas (seis empresas) em 2011. O 
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e componentes teve participação de 13,4% e US$ 100,0 mil em exportações; Vestuário 

para mulheres e meninas, com 6,2% de participação e US$ 100,0 mil exportados; e 

Peixes congelados, frescos ou refrigerados, com 4,1% de participação e US$ 40,0 mil 

exportados (tabela RN.6).

As pequenas empresas exportadoras tiveram o item Melões frescos no primeiro lu-

gar, com US$ 3,4 milhões e participação de 21,6% do total exportado. O valor teve au-

mento de 52,7% em relação a 2010. O item Peixes congelados, frescos ou refrigerados 

figurou na segunda posição, com US$ 3,4 milhões exportados e participação de 21,1% 

no total. Outros itens de destaque são Mármores e granitos, com US$ 1,2 milhão ex-

portado, Lagostas congeladas, com US$ 1,1 milhão, e Mel natural, com US$ 600,0 mil.

Pela classificação segundo blocos econômicos de destino das exportações, a União 

Europeia foi a líder em 2011, tanto nas micro quanto nas pequenas empresas, com 

participações de 74,5% e 55,4% do total de suas vendas, respectivamente. Na segunda 

posição, o bloco Ásia-Pacífico deteve 11,2% de participação no total exportado pelas 

microempresas e Estados Unidos e Canadá tiveram 25,1% de participação no total das 

pequenas empresas (tabela RN.7).
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_Paraíba
O Estado da Paraíba tinha cerca de 3,8 milhões de habitantes em 2010, uma partici-

pação de 2,0% no total brasileiro naquele ano. O PIB do estado em 2009 somou R$ 25,9 

bilhões, 0,9% do total produzido no país, e teve taxa de crescimento médio entre 2005 e 

2009 de 4,0%. A indústria foi responsável por 22,1% do total produzido pelo estado em 

2009, e as atividades agropecuárias responderam por 5,7%. O estado é notável por sua 

produção agrícola, principalmente em relação às culturas de cana-de açúcar, abacaxi e 

milho. Além disso, tem recebido investimentos de grandes empresas como Ambev, Cote-

minas e Euroflex.11 Os setores industriais de destaque no estado são o têxtil, alimentício 

e calçadista. Há ainda um importante porto para escoamento de mercadorias no estado, 

o Porto de Cabedelo.

A Paraíba teve aumento de 3,4% de suas exportações em 2011, totalizando US$ 225,2 

milhões no ano. O número de empresas exportadoras do estado registrou redução no ano 

(-3,2%), totalizando 92 empresas. Tal número está distante do observado em 2004, quando 

havia 140 empresas exportadoras. O valor médio de exportação por empresa teve alta de 

6,7% em 2011, totalizando US$ 2,4 milhões no ano (tabela PB.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho de firmas exportadoras, em 2011, 24 pequenas 

empresas foram responsáveis por US$ 6,5 milhões em produtos embarcados, enquan-

to 15 foram consideradas microempresas e registraram volume de US$ 400,0 mil em 

produtos exportados. Tais valores representaram, respectivamente, alta de 8,9% e queda 

de 32,8% em relação a 2010. Quanto ao número de firmas, o número de pequenas 

11  Fonte: Sítio Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_da_Para%C3%ADba>.
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empresas registrou queda de 4,0% frente a 2010 e permaneceu distante do recorde 

ocorrido em 2004, quando havia 47 empresas. Quanto às microempresas, houve redu-

ção de 11,8% em relação a 2010, totalizando 15 empresas em 2011, também aquém 

do número recorde de 2004, com 26 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.766.528

Participação na população brasileira (em %) 2,0

PIB (em R$ bilhões - 2009) 25,9

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,9

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 7,6

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,0

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,7

Indústria 22,1

Serviços 72,2

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 225,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,1

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 1.018,0

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,4

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -792,9

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Quanto à classificação por tamanho de firmas exportadoras, em 2011, 24 pequenas 

empresas foram responsáveis por US$ 6,5 milhões em produtos embarcados, enquan-

to 15 foram consideradas microempresas e registraram volume de US$ 400,0 mil em 

produtos exportados. Tais valores representaram, respectivamente, alta de 8,9% e queda 

de 32,8% em relação a 2010. Quanto ao número de firmas, o número de pequenas 

empresas registrou queda de 4,0% frente a 2010 e permaneceu distante do recorde 

ocorrido em 2004, quando havia 47 empresas. Quanto às microempresas, houve redu-

ção de 11,8% em relação a 2010, totalizando 15 empresas em 2011, também aquém 

do número recorde de 2004, com 26 firmas. 
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O número de MPE exportadoras tem apresentado queda contínua no estado desde 

2007, atingindo em 2011 o número mais baixo desde 1999. Os valores exportados têm 

tido oscilações nos últimos anos, estando em 2011 ainda bem abaixo do recorde alcan-

çado em 2008 (gráfico abaixo). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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As empresas do ramo industrial predominam entre as pequenas empresas exporta-

doras do estado, representando 58,8% do total vendido ao exterior em 2011, no valor 

exportado de US$ 3,8 milhões, 9,9% maior que o alcançado no ano anterior. Nas mi-

croempresas, o ramo de maior destaque é o comercial, com participação de 59,0% em 

2011 e valor exportado de US$ 200,0 mil, 76,9% maior frente ao exportado em 2010 

(tabela PB.2.b).

Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado têm maior número de em-

presas no setor de Comércio por atacado, com 41,7% de participação entre as pequenas 

empresas (10 empresas) e 46,7% entre as microempresas (sete empresas) em 2011. 

Em seguida, o segundo setor mais importante para as microempresas é o de Confecção 

de artigos do vestuário e acessórios, com duas firmas e 13,3% de participação no núme-
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ro total. Para as pequenas empresas, Extração de minerais não metálicos foi o segundo 

maior setor em participação no total de pequenas empresas, com cinco firmas e 20,8% 

de participação no total de2011 (tabela PB.3.a). 

Os produtos básicos dominaram a pauta exportadora das pequenas empresas parai-

banas, com 49,2% das exportações em 2011. Já entre as microempresas destacaram-

-se os manufaturados, com participação de 75,0% no total exportado. Entre os principais 

produtos exportados pelas microempresas destaca-se o item Calçados, suas partes e 

componentes, com US$ 200,0 mil embarcados e participação de 41,0% do total em 

2011. As pequenas empresas tiveram o item Mármores e granitos, em bruto ou desbas-

tado como o mais importante em 2011, com US$ 1,3 milhão e participação de 19,4% do 

total exportado (tabela PB.6). 

Os principais blocos econômicos de destino das exportações das MPE do estado, 

em 2011, foram Ásia-Pacífico, com 17,9% do total exportado pelas microempresas; e a 

União Europeia, com 42,6% do total exportado pelas pequenas empresas. Na sequência, 

em segundo lugar, o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá (exclusive México) 

teve 15,4% do total exportado pelas microempresas, enquanto a Aladi (exclusive Merco-

sul) figurou com 22,3% entre o total exportado pelas pequenas empresas (tabela PB.7).
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_Piauí
O Piauí tinha 3,1 milhões de habitantes em 2010, detendo 1,7% no total da po-

pulação brasileira no mesmo ano. O PIB do estado somou R$ 17,0 bilhões em 2009, 

0,6% do total nacional naquele ano, e registrou crescimento de 5,7% entre 2005 e 

2009, bem acima da média nacional. O setor agropecuário detém participação rele-

vante no total do estado, tendo registrado em 2009 10,2% do total produzido. O estado 

possui a segunda maior reserva de níquel do país, que é explorada pela empresa Vale. 

Além disso, o cultivo da cana-de-açúcar também tem papel importante como atividade 

econômica no estado.12

O estado obteve aumento de 27,2% em suas exportações em 2011, que totaliza-

ram US$ 164,3 milhões. O número de empresas exportadoras reduziu-se em 7,8% em 

relação a 2010, totalizando 47 empresas. Os anos de 2008 e 2009 haviam registrado 

o maior número de empresas exportadoras, no total de 52. O valor médio exportado por 

empresa do estado também registrou aumento em 2011, com o montante de US$ 3,5 

milhões e variação positiva de 38,0% em relação ao ano anterior (tabela PI.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho, 16 pequenas empresas foram responsáveis 

por US$ 9,4 milhões em produtos exportados em 2011 — alta de 41,4% em relação —

a 2010 —, enquanto cinco firmas foram consideradas microempresas exportadoras, 

com volume embarcado de US$ 300,0 mil, o que significou redução de 22,5% frente 

a 2010. Quanto à evolução no número de firmas exportadoras, as pequenas empresas 

registraram alta de 33,3% frente a 2010, número ainda menor do que o recorde ocorrido 

12  Sítio Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD>
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2004, quando havia 21 empresas. Quanto às microempresas, houve queda de 37,5% 

em relação a 2010, registrando cinco empresas com perfil exportador em 2011, também 

menor que o número máximo ocorrido em 2005, com sete firmas.

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.118.360

Participação na população brasileira (em %) 1,7

PIB (em R$ bilhões - 2009) 17,0

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,6

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 6,1

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 5,7

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 10,2

Indústria 17,0

Serviços 72,8

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 164,4

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,1

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 158,3

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,1

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 6,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado tem oscilado significativamente ao longo 

dos últimos anos, principalmente entre as microempresas exportadoras. Quanto ao valor 

exportado, também ocorreram oscilações nos últimos anos, mas permanecendo bem 

abaixo do recorde histórico alcançado em 2004 (gráfico na página 72). 

As firmas do ramo industrial têm participação dominante entre as MPE exportadoras 

do estado. Sua participação no total de pequenas empresas exportadoras foi de 77,8% 

em 2011, com valor exportado de US$ 7,3 milhões, valor 24,2% maior do que o alcan-

çado no ano anterior. Nas microempresas, as do ramo industrial tiveram participação 

de 53,1% em 2011, com valor exportado de US$ 200,0 mil, estável em relação a 2010

(tabela PI.2.b). 
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Pela classificação CNAE, as pequenas empresas do estado têm maior número de fir-

mas exportadoras situadas no setor de Fabricação de produtos alimentícios, com 31,3% 

de participação no número de firmas (cinco empresas). Já nas microempresas exporta-

doras, o setor de Comércio varejista teve participação de 40,0% (duas empresas), sendo 

o maior entre os demais em 2011 (tabela PI.3.a). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os produtos básicos lideram a pauta exportadora das pequenas empresas, com 

58,9% das vendas em 2011. Nas microempresas, os semimanufaturados têm a maior 

participação nas vendas externas no total, de 50,0%. As microempresas tiveram como 

principal produto exportado em 2011 o item Ceras vegetais, com US$ 200,0 mil embar-

cados e participação de 50,0% do total vendido ao exterior em 2011. Já nas pequenas 

empresas, o item Mel natural foi o mais exportado em 2011, com US$ 3,3 milhões em 

vendas ao exterior e participação de 35,2% do total exportado (tabela PI.6).

De acordo com a classificação por blocos econômicos de destino das exportações 

das MPE, a União Europeia deteve a liderança em 2011 entre as vendas das microem-

presas piauienses, com 53,1% de participação no total exportado, seguida pela Aladi 
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(exclusive Mercosul), com 6,5% do total. Entre as pequenas empresas, o mercado agre-

gado de Estados Unidos e Canadá figurou na primeira posição, com 57,9% do total 

exportado, seguidos pelo bloco Ásia-Pacífico, com 19,3% de participação no total do 

ano (tabela PI.7).
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_Sergipe
O Estado de Sergipe totalizou em 2010 cerca de 2,1 milhões de habitantes, com 

participação de 1,1% no total nacional daquele ano. Seu PIB foi de R$ 17,8 bilhões em 

2009, representando 0,6% do total brasileiro daquele ano, e teve taxa de crescimento 

médio entre 2005 e 2009 de 4,3%, acima da média nacional. Em relação aos setores 

produtivos, a indústria tinha participação expressiva em 2009, alcançando 27,9% do 

total produzido pelo estado. A produção de cimento e a extração de petróleo em terra 

são atividades de destaque do estado, que tem observado crescimento nos últimos 

anos.13 No setor agrícola, o cultivo da cana-de-açúcar é relevante, a exemplo outros 

estados da região.

O estado registrou crescimento de 59,8% no total exportado em 2011, que tota-

lizou US$ 122,4 milhões no ano. O número de empresas exportadoras permaneceu 

estável em relação a 2010, com 45 empresas. O ano de maior número de empresas 

exportadoras do estado foi 2005, quando havia 62 firmas. O valor médio das exporta-

ções por empresa no estado, de US$ 2,7 milhões, teve um crescimento de 59,8% no 

ano (tabela SE.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras em 2011, nove peque-

nas empresas foram responsáveis por US$ 700,0 mil em produtos exportados — alta —

de 55,6% frente a 2010 —, enquanto apenas duas foram consideradas microempresas 

e registraram volume de US$ 100,0 mil, o que significou um forte aumento, de 200,0%, 

no valor exportado frente a 2010. Quanto à evolução no número de firmas, as pequenas 

13  Sítio do Governo do Estado de Sergipe. Disponível em: <http://www.se.gov.br/userfiles/arquivos/755/indstria.pdf>.
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empresas registraram estabilidade frente a 2010, mantendo-se distantes do recorde 

ocorrido 2005, quando havia 21 empresas. Quanto às microempresas, houve redução 

de 33,3% em relação ao ano anterior, também aquém do número recorde de 2007, 

com 10 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 2.068.017

Participação na população brasileira (em %) 1,1

PIB (em R$ bilhões - 2009) 17,8

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,6

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 9,8

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,3

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,9

Indústria 27,9

Serviços 66,2

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 122,4

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,0

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 301,8

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,1

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -179,4

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras vem caindo quase continuamente desde 2005, e 

o valor exportado apresenta oscilações, e mantinha-se, em 2011, ainda bem abaixo do 

recorde histórico de 2008 (gráfico na página 76).

As empresas industriais têm destaque entre as pequenas empresas exportadoras 

sergipanas, representando 72,9% do total vendido ao exterior em 2011, tendo expor-

tações de US$ 500,0 mil, valor 27,5% maior que o alcançado no ano anterior. Nas mi-

croempresas, a indústria teve 100% de participação do valor exportado (tabela SE.2.b).

De acordo com a classificação CNAE, as pequenas empresas exportadoras do es-

tado tiveram maior número de firmas localizadas nos setores de Comércio por atacado 
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e Comércio varejista, ambos com 33,3% de participação (três empresas cada um). Nas 

microempresas, as exportações relacionavam-se a dois setores: Metalurgia e Fabricação 

de máquinas e equipamentos (tabela SE.3.a). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os produtos manufaturados representaram a totalidade dos exportados pelas micro-

empresas em 2011. Nas pequenas empresas, os semimanufaturados tiveram 71,4% de 

participação no total. As microempresas tiveram como único produto relevante exportado 

em 2011 o item Máquinas e aparelhos de elevação de carga, com US$ 100,0 mil expor-

tados no ano. Nas pequenas empresas, a primeira posição foi para Couros e peles, com 

67,1% de participação no total e US$ 500,0 mil em exportações no ano (tabela SE.6). 

Pela classificação por blocos econômicos de destino das exportações realizadas 

pelas MPE do estado, a Aladi (exclusive Mercosul) foi responsável pela totalidade dos 

produtos exportados pelas microempresas em 2011. Nas pequenas empresas, a União 

Europeia registrou 66,2% de participação, seguida pelo Mercosul, com 22,5% no ano 

(tabela SE.7).
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_Pará
O Pará contava, em 2010, com 7,6 milhões de habitantes em 2010, o equivalente 

a 4,1% do total populacional brasileiro no mesmo ano. A participação no PIB brasileiro 

em 2009 foi de 1,9%, com R$ 52,5 bilhões. A atividade econômica do estado em 2009 

se dividiu entre 29,1% da indústria, 7,4% do setor agropecuário e 63,5% do setor de 

serviços. O estado se destaca principalmente na agricultura e na indústria extrativa. As 

atividades relacionadas ao extrativismo compõem, em grande parte, a exploração de 

madeira e minérios (de ferro, bauxita e manganês). É o segundo maior exportador de 

minério de ferro do país e possui a maior mina do produto, Carajás, uma das maiores do 

mundo. Neste campo, o estado tem investimentos previstos até 2015 de R$ 39 bilhões.14

Na agricultura, predominam as culturas através de pequenas propriedades familiares, 

onde algumas delas estão em expansão, como é o caso do cacau. Em 2011, a produção 

de cacau aumentou 7% em relação ao ano anterior e é projetado um novo crescimento 

para 2012, de 10%.15

Em relação ao comércio exterior, o estado apresentou crescimento em suas expor-

tações em 2011, que totalizaram US$ 18,3 bilhões. O valor representa uma alta de 

42,9% frente a 2010, número significativo para o total brasileiro, do qual foi responsável 

por 7,1% de participação. O estado teve forte superávit com o exterior em 2011, com 

saldo de US$ 17,0 bilhões. O valor médio exportado por empresa do estado registrou 

crescimento de 52,1% em relação a 2010, totalizando US$ 51,5 milhões. Esta alta pode 

14  Fonte: Jornal Valor Econômico. Disponível em: < http://www.valor.com.br/impresso/mineracao/para-cresce-e-almeja-
o-protagonismo-na-producao>.
15  Fonte: Jornal Valor Econômico. Disponível em: < http://www.valor.com.br/empresas/2547744/cacau-avanca-no-
para-que-tenta-duplicar-producao-em-sete-anos>.
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ser atribuída também ao menor número de empresas exportadoras do estado no ano. 

O número teve queda de 6,1% em relação a 2010, com apenas 356 empresas. Este 

número já foi 55% maior no ano de 2004, que registrou 559 empresas, recorde da série 

analisada (tabela PA.1.a). 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 7.581.051

Participação na população brasileira (em %) 4,1

PIB (em R$ bilhões - 2009) 52,5

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,9

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 7,9

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 2,7

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 7,4

Indústria 29,1

Serviços 63,5

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 18.336,6

Participação nas exportações brasileiras (em %) 7,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 1.344,7

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,6

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 16.991,9

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Na classificação das empresas exportadoras de acordo com seu porte, havia, em 

2011, 122 pequenas empresas com perfil exportador que foram responsáveis por US$ 

63,7 milhões em vendas ao exterior, enquanto 54 firmas foram consideradas microem-

presas exportadoras e registraram volume de US$ 3,3 milhões em exportações. Estes va-

lores exportados representaram quedas de 3,1% e 2,4%, respectivamente, frente ao ano 

anterior. Quanto ao número de firmas exportadoras, tanto as pequenas empresas quanto 

as micro tiveram diminuição na comparação com 2010, de 9,6% e 16,9%, respectiva-

mente. Apenas 122 pequenas empresas e 54 microempresas registraram exportações 

no ano — menores números de toda a série desde 1998.—
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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O ramo industrial deteve participação predominante entre as pequenas empresas 

exportadoras do estado, com 52,9% do total vendido ao exterior, de US$ 33,7 milhões 

em exportações. Estes números representaram queda de 1,9 p.p. na participação no 

total exportado do setor frente ao ano anterior e redução de 6,3% no valor exportado. 

Em segundo lugar, o ramo comercial obteve 44,5% de participação entre o total das 

pequenas empresas exportadoras, com exportações de US$ 28,3 milhões no ano, o que 

representou ganhos de 3,8 (p.p.) de participação do setor e 5,9% em valor exportado 

entre 2010 e 2011 (tabela PA.2.b). 

Entre as microempresas, o quadro é inverso. O ramo de comércio teve maior participa-

ção no total vendido ao exterior, com 52,6% em 2011, e valor exportado de US$ 1,7 milhão. 

Estes dois números representaram quedas na comparação com 2010, de 6,1 p.p. na par-

ticipação e 12,6% no valor exportado. Em segundo lugar, o ramo industrial teve 41,7% de 

participação no total exportado pelas microempresas do estado em 2011, alta de 2,8 p.p. 

na participação em relação a 2010, e 4,5% de crescimento no total exportado. 

Considerando a classificação segundo setores CNAE das firmas exportadoras, o se-

tor de Comércio por atacado deteve 35,2% de participação em 2011, n oque tange ao 
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número total de microempresas exportadoras, o que representou queda de 12,5 p.p. 

em relação ao ano anterior, porém não o suficiente para retirar o setor da liderança. No 

segundo lugar, o setor de Fabricação de produtos de madeira obteve 22,2% de parti-

cipação em 2011, crescimento de 3,7 p.p. frente a 2010, com 12 microempresas em 

2011. Em relação às pequenas empresas exportadoras, o setor de Comércio por atacado 

representou 36,9% do total em 2011, alta de 5,8 p.p. em relação a 2010, e somou 45 

firmas. Na segunda posição, o setor de Fabricação de produtos de madeira teve 30,3% 

de participação no total das pequenas empresas do estado, o que representou queda de 

7,5 p.p. frente ao ano anterior, e somou 37 firmas em 2011 (tabela PA.3.a). Vale notar 

que esses dois setores representaram mais da metade do total de micro e pequenas 

empresas exportadoras do estado, o que indica a relevante concentração na exportação 

de produtos relativos à atividade de extração madeireira na região. 

Os produtos manufaturados tiveram a mesma participação dos semimanufaturados 

entre as microempresas exportadoras, com 33,3% das vendas ao exterior em 2011. No 

ranking de principais produtos exportados por essas empresas, o item Madeira serrada 

foi o que obteve maior participação nas exportações, com US$ 600 mil comercializados 

em 2011, alta de 41,5% frente a 2010. Na segunda posição, o item Madeira laminada 

foi responsável por US$ 500 mil em exportações no ano, sendo que o produto não havia 

sido exportado em 2010 (tabela PA.6).

Já nas pequenas empresas exportadoras, os manufaturados lideraram, com 47,7% 

do total exportado, seguidos pelos semimanufaturados, que tiveram 30,5% de participa-

ção no ano. Essas empresas tiveram como principal produto exportado em 2011 o item 

Madeira perfilada, com US$ 21,0 milhões embarcados, o que representou alta de 10,9% 

em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, o item Madeira serrada somou US$ 17,1 

milhões em exportações, número 8,4% menor que o exportado um ano antes. ano antes. 

Pela classificação por blocos econômicos de destino das exportações das MPE exPela classificação por blocos econômicos de destino das exportações das MPE ex-

portadoras do estado, a União Europeia deteve a liderança em 2011, com participação de portadoras do estado, a União Europeia deteve a liderança em 2011, com participação de 

25,9% do total exportado pelas microempresas e 49,3% entre as pequenas empresas. 25,9% do total exportado pelas microempresas e 49,3% entre as pequenas empresas. 

Na segunda colocação, os destinos são diferentes entre as MPE: entre as microempresas, Na segunda colocação, os destinos são diferentes entre as MPE: entre as microempresas, 

destaca-se Ásia-Pacífico, com 18,1% das vendas, ao passo que entre as pequenas empredestaca-se Ásia-Pacífico, com 18,1% das vendas, ao passo que entre as pequenas empre-

sas aparece o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá, com 16,9% sas aparece o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá, com 16,9% (tabela PA.7)a PA.7).
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_Amazonas
O Estado do Amazonas, apesar do seu vasto território, tem participação reduzida no 

total populacional brasileiro, somando 3,5 milhões de habitantes em 2010, apenas 1,9% 

do total brasileiro naquele ano. O PIB estadual totalizou R$ 41,7 bilhões em 2009, com 

participação de 1,5% na soma produzida pelo país. Sua taxa de crescimento econômico 

ficou aquém da brasileira, alcançando entre 2005 e 2009 média de 2,3% a.a.. O setor 

industrial tem destaque no estado, em virtude do Polo Industrial de Manaus, e respondeu 

por 41,5% do total produzido no estado em 2009. O polo industrial foi responsável por 

um faturamento de US$ 35 bilhões em 2010 e empregou cerca de 100 mil trabalha-

dores16 naquele ano. O estado possui também importantes atividades extrativistas, que 

envolvem sua vasta porção de floresta.

O estado registrou queda de 18,3% em suas exportações em 2011, totalizando 

US$ 914,1 milhões no ano, e contribuiu com menos de 1% do total exportado pelo 

país. O total de empresas que registraram exportações teve crescimento de 14,4% em 

2011 na comparação com 2010. Foram 231 empresas exportadoras no ano, número 

ligeiramente inferior ao máximo já registrado que ocorreu em 2007, com 234 em-

presas. O valor médio exportado por empresa do estado também registrou queda em 

2011, totalizando US$ 4,0 milhões no ano, com queda de 28,6% em relação a 2010 

(tabela AM.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho, em 2011, 59 pequenas empresas exportadoras 

amazonenses foram responsáveis por US$ 14,4 milhões em produtos exportados — alta —

16  Sítio do Governo do Estado do Amazonas.
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de 42,0% em relação a 2010 —, enquanto 34 firmas exportadoras foram consideradas 

microempresas e registraram volume de US$ 1,3 milhão em exportações, valor 23,3% 

maior do que no ano anterior. Quanto à evolução no número de firmas, as pequenas 

empresas registraram crescimento de 31,1% frente a 2010, permanecendo distante do 

recorde ocorrido 2007, quando havia 69 empresas. Quanto às microempresas, houve 

crescimento de 17,2% em relação a 2010, totalizando 34 empresas em 2011, aquém 

do número recorde ocorrido em 2002, com 46 firmas.

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.483.985

Participação na população brasileira (em %) 1,9

PIB (em R$ bilhões - 2009) 41,7

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,5

PIB per capita (em R$ mil - 2009) per capita 14,6

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 2,3

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,1

Indústria 41,5

Serviços 53,4

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 914,1

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,4

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 12.729,9

Participação nas importações brasileiras (em %) 5,6

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -11.815,8

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de microempresas exportadoras do estado amazonense tem observado 

crescimento nos últimos anos desde 2004. Entretanto, o total de pequenas empresas ex-

portadoras não sofreu grandes alterações no mesmo período. Quanto ao valor exportado, 

as pequenas empresas têm obtido ganhos consistentes nos últimos anos, enquanto as 

microempresas apresentam forte oscilação ano a ano. O gráfico a seguir exibe a evolução 

no número das MPE exportadoras e o total exportado de 1998 até 2011. 
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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As empresas exportadoras do ramo industrial têm posição de destaque entre as 

pequenas empresas exportadoras amazonenses, representando 52,5% do total ex-

portado em 2011, com exportações de US$ 31,0 milhões, valor 10,7% maior que o 

alcançado no ano anterior. O ramo comercial teve 42,4% de participação e US$ 25,0 

milhões exportados em 2011, valor que representou alta de 56,3% na comparação 

com o ano anterior. Nas microempresas exportadoras, o ramo comercial foi o de des-

taque, com 52,9% de participação no total exportado de 2011, de US$ 18,0 milhões, 

alta de 28,6% frente a 2010. O setor industrial registrou 35,3% de participação entre 

os demais e US$ 12,0 milhões em exportações, número 14,3% menor em relação a 

2010 (tabela AM.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado pertencem 

principalmente ao setor de Comércio por atacado, com 26,5% de participação no nú-

mero total de microempresas (nove empresas) e 30,5% entre as pequenas empresas 

(18 empresas) em 2011. O segundo setor mais importante para as microempresas foi 

o de Comércio varejista, que registrou oito microempresas e participação de 23,5% no 

número total de microempresas exportadoras do estado. Já nas pequenas empresas, a 

segunda posição é dividida entre os setores de Fabricação de produtos químicos, Fabri-
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cação de equipamentos de informática, eletrônicos e produtos ópticos e Fabricação de 

produtos diversos, os três contando com três empresas cada um em 2011 e participação 

de 5,1% no total (tabela AM.3.a). 

A maior parte das exportações das pequenas empresas amazonenses refere-se a 

produtos manufaturados, com 75,7% de participação no total exportado em 2011, en-

quanto as microempresas exportadoras têm participações semelhantes de bens básicos 

e manufaturados, ambos com 30,8% no total exportado. As microempresas têm como 

principal produto exportado o item Madeira serrada, com US$ 200,0 mil exportados e 

participação de 15,1% do total em 2011. O item Mistura de substâncias para indústria 

alimentar registrou exportações de US$ 100,0 mil em 2011, valor que era nulo em 2010, 

com participação de 9,5% sobre o total exportado por essas empresas (tabela AM.6).

Nas pequenas empresas exportadoras, o principal produto exportado em 2011 foi Apa-

relhos transmissores ou receptores e componentes, com 15,7% de participação no total e 

US$ 2,3 milhões em exportações no ano. O item Heterosídeos e alcalóides vegetais teve 

US$ 1,6 milhão exportado no ano, o que representou participação de 11,3% no total. 

Segundo a classificação por bloco econômico de destino das exportações das MPE 

do estado, a União Europeia deteve a primeira colocação em 2011 para as microem-

presas, com 37,8%, seguida pelo bloco Ásia-Pacífico, com 20,5% do total exportado. 

Entre as pequenas empresas, o mercado agregado de Estados Unidos e Canadá teve 

participação de 31,7%, seguidos pela União Europeia, com 23,2% do total exportado no 

ano (tabela AM.7).
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_Amapá
O Estado do Amapá possuía cerca de 670 mil habitantes em 2010, com parti-

cipação de 0,45% no total brasileiro daquele ano. O PIB do estado em 2009 somou 

R$ 6,9 bilhões, o que representou apenas 0,2% do total produzido pelo país naquele 

ano. A taxa de crescimento econômico do estado foi maior que a média brasileira 

entre 2005 e 2009 e registrou 4,4%. Tanto o setor agropecuário quanto o industrial 

têm participações modestas entre as atividades econômicas do estado, de 3,3% e 

9,2% respectivamente, registradas em 2009. As atividades econômicas do estado es-

tão voltadas principalmente para o extrativismo vegetal e mineral, dada a existência 

de parte da floresta amazônica nos limites territoriais do estado e de minas de ouro e 

manganês. A pesca é outra atividade importante, em virtude da variedade de rios que 

cortam seu território.17

O estado registrou alta importante no valor exportado em 2011, de 70,7%, totalizan-

do US$ 602,8 milhões no ano, com menos de 1% de participação nas exportações do 

país. O número de empresas exportadoras registrou forte queda entre 2011 e 2010, de 

45,0%. Em 2011, apenas 11 empresas foram responsáveis por todas as exportações do 

estado, enquanto em 2010 foram 20 empresas. O valor médio exportado por empresa no 

estado apresentou alta em 2011, totalizando US$ 54,8 milhões (tabela AP.1.a). 

17  Fonte: Sítio Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Amap%C3%A1>.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 669.526

Participação na população brasileira (em %) 0,4

PIB (em R$ bilhões - 2009) 6,9

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,2

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 11,8

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,4

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 3,3

Indústria 9,2

Serviços 87,5

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 602,8

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 67,7

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,0

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 535,1

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras, em 2011, apenas duas 

pequenas empresas foram responsáveis por US$ 1,1 milhão em produtos embarcados, 

enquanto uma empresa foi considerada microempresa e registrou volume de US$ 50,0 

mil em produtos exportados. O gráfico na página 90 exibe a queda abrupta observada 

em 2011 em relação aos demais anos no número de MPE e a redução no valor exportado 

por elas no mesmo período.

As pequenas empresas exportadoras do estado tiveram como principal produto ex-

portado em 2011 o item Madeira serrada com US$ 800,0 mil e participação de 71,4% 

no total vendido ao exterior. Em segundo lugar figurou o item Madeira perfilada, com US$ 

300,0 mil exportados e 26,7% de participação (tabela AP.6).

O principal bloco de destino das exportações das pequenas empresas amapaenses 

em 2011 foi a União Europeia, com 80,0% do total exportado, seguida pelo mercado 

agregado de Estados Unidos e Canadá, com apenas 2,9% de participação (tabela AP.7).
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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_Rondônia
O Estado de Rondônia tem parcela reduzida da população brasileira em seu território, 

com cerca de 1,6 milhão de habitantes em 2010, o que representou 0,8% da população do 

país naquele ano. Seu PIB tem participação modesta no total brasileiro, de 0,6% em 2009, 

somando R$ 18,1 bilhões naquele ano. O setor agropecuário supera em participação nas 

atividades econômicas o setor industrial, com 23,6% do total registrado em 2009. Como 

principais atividades destacam-se o extrativismo mineral e vegetal, a agropecuária e as 

indústrias ligadas às áreas alimentícias e de mineração, além de frigoríficos.

Rondônia registrou elevação de 14,7% no total exportado em 2011, totalizando US$ 

489,5 milhões no ano. A variação positiva no número total de empresas exportadoras do 

estado em relação a 2010 foi de 11,2%. Em 2011, 158 empresas do estado registraram 

volume exportado, número, contudo, menor do que o de 2005, com 218 empresas e 

recorde da série. O valor médio exportado por empresa do estado teve ligeira alta em 

relação a 2010 e totalizou US$ 3,1 milhões no ano (tabela RO.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho entre as firmas exportadoras, em 2011, 70 pe-

quenas empresas foram responsáveis por US$ 27,2 milhões em produtos exportados —

alta de 36,2% em relação a 2010 —, enquanto 29 foram consideradas microempresas e 

registraram vendas externas de US$ 1,4 milhão, o que significou crescimento de 10,0% 

frente a 2010. Quanto à evolução no número de firmas, as pequenas empresas regis-

traram alta de 11,1% frente a 2010, mantendo-se distante do recorde ocorrido 2005, 

quando havia 101 empresas. Quanto às microempresas, houve crescimento de 7,4% em 

relação a 2010, totalizando 29 empresas em 2011, também aquém do número recorde 

de 2005, com 39 firmas. 
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 1.562.409

Participação na população brasileira (em %) 0,8

PIB (em R$ bilhões - 2009) 18,1

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,6

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 13,5

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 5,3

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 23,6

Indústria 12,3

Serviços 64,1

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 489,5

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 407,6

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,2

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 81,9

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado apresentou importantes oscilações ao 

longo dos últimos anos. O valor exportado pelas MPE sofreu recuperação em 2011 frente 

aos demais anos, conforme pode ser visto no gráfico da página 93, recuperando os níveis 

prévios à crise internacional. 

As firmas comerciais destacaram-se entre as pequenas empresas exportadoras, 

com 52,9% de participação no total vendido ao exterior, com exportações de US$ 37,0 

milhões em 2011, valor 48,0% maior que o alcançado no ano anterior. O ramo indus-

trial teve 40,0% de participação e US$ 28,0 milhões exportados em 2011, valor que 

representou queda de 12,5% na comparação com o ano anterior. Nas microempresas 

exportadoras, o ramo comercial também foi o destaque, com 69,0% de participação no 

total de 2011 e valor exportado de US$ 20,0 milhões, alta de 17,6% frente a 2010. O 

ramo industrial registrou 31,0% de participação entre os demais e US$ 9,0 milhões em 

exportações, número estável em relação a 2010 (tabela RO.1.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as pequenas empresas exportadoras rondonien-

ses concentravam-se, em 2011, nos setores de Fabricação de produtos de madeira, com 17 
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firmas em 2011 e participação de 24,3% no total, e Comércio por atacado, com 34,3% de 

participação (24 empresas). O setor mais importante para as microempresas foi o de Comér-

cio varejista, que registrou 10 microempresas e participação de 34,5% no total de exporta-

doras do estado, seguido por Comércio por atacado, com nove empresas (tabela RO.3.a). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os semimanufaturados dominam a pauta exportadora das pequenas empresas do 

estado, com 41,3% de participação no total das vendas ao exterior registrado em 2011. 

As microempresas têm os manufaturados como líderes, com 57,1% de participação no 

total exportado. As microempresas têm como principal produto o item Madeira serrada, 

com US$ 600,0 mil exportados e participação de 41,3% do total vendido ao exterior em 

2011. O item Madeira perfilada registrou exportações de US$ 100,0 mil para as micro-

empresas do estado em 2011, valor 50,0% menor que em 2010. Na sequência, os itens 

Pisos e revestimentos cerâmicos e Bombas, compressores, ventiladores e suas partes 

foram os mais exportados pelas microempresas (tabela RO.6).

Nas pequenas empresas exportadoras, a primeira posição foi também do item 

Madeira serrada, com 36,5% de participação no total vendido ao exterior, com US$ 
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9,9 milhões em exportações em 2011. O item Madeira perfilada teve US$ 5,0 milhões 

exportados no ano e participação de 18,3% no total. Os itens Madeira laminada, Cas-

tanha do Pará e Obras de mármore e granito também se destacam nas vendas das 

pequenas empresas.

Entre os principais blocos econômicos de destino das exportações das MPE ron-

donienses, a União Europeia deteve a liderança tanto para as micro quanto para as 

pequenas empresas, com 28,2% e 28,1%, respectivamente. Na sequencia, a Aladi (ex-

clusive Mercosul) deteve participação de 28,2%, a mesma que a líder no segmento nas 

microempresas. Já nas pequenas empresas, o bloco Ásia-Pacífico figurou na segunda 

posição, com 25,7% do total exportado no ano (tabela RO.7).
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_Tocantins
O Estado do Tocantins possuía 0,7% do total da população brasileira em 2010, com 

1,4 milhões de habitantes naquele ano. O PIB do estado foi de R$ 13,1 bilhões em 

2009, participação de 0,5% no total do Brasil. No entanto, a taxa de crescimento de sua 

economia foi de 4,4% entre 2005 e 2009, acima da média nacional. O estado tem suas 

atividades econômicas divididas entre o setor agropecuário (20,6% do PIB em 2009), a 

indústria (22,8%) e o setor de serviços (56,6%). As atividades econômicas principais são 

voltadas para os setores agrícola e pecuário. O cultivo da soja e do arroz, bem como a 

criação de gado bovino e suíno de corte são atividades desenvolvidas em larga escala no 

estado, grande parte para exportação.18

Tocantins registrou crescimento de 41,1% de suas exportações em 2011, totali-

zando US$ 485,2 milhões no ano. Houve redução significativa no número de firmas 

exportadoras do estado entre 2010 e 2011, que neste último ano registrou 29 empresas. 

A queda foi de 38,3% em relação a 2010, ano recorde da série. O valor médio exportado 

por empresa teve forte alta de 128,6% em 2011 frente a 2010, totalizando US$ 16,7 

milhões (tabela TO.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras em 2011, cinco peque-

nas empresas foram responsáveis por US$ 900,0 mil em produtos exportados — forte —

alta de 71,7% em relação a 2010 —, enquanto apenas uma firma foi considerada mi-

croempresa e registrou volume de US$ 10,0 mil. O gráfico a seguir, que exibe a evolução 

do número das MPE exportadoras e o total exportado de 1998 até 2011.

18  Fonte: Sítio Infoescola. Disponível em: <http://www.infoescola.com/economia/economia-do-tocantins/>.
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 1.383.445

Participação na população brasileira (em %) 0,7

PIB (em R$ bilhões - 2009) 13,4

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,5

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 11,3

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,4

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 20,6

Indústria 22,8

Serviços 56,6

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 486,3

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 162,3

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,1

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 324,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

A única microempresa exportadora do estado em 2011 pertence ao setor de Comér-

cio varejista. Entre as pequenas empresas, destacam-se as do setor de Comércio por 

atacado (duas empresas), conforme indica a tabela TO.3.a. O item Miúdos de bovinos 

congelados foi o principal produto exportado pelas pequenas empresas em 2011, com 

4,3% de participação no total, com vendas de US$ 40,0 mil (tabela TO.6).

Na classificação por bloco econômico de destino das exportações, as microempresas 

tiveram a totalidade de suas exportações direcionadas para o mercado agregado de Es-

tados Unidos e Canadá. Entre as pequenas empresas, o bloco Ásia-Pacífico foi destino de 

88,0% do total exportado, seguido pela União Europeia, com 6,5% (tabela TO.7).
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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_Acre
O Estado do Acre contava, em 2010, 733 mil habitantes, o que representou 0,4% 

do total brasileiro naquele ano. O PIB do estado foi de R$ 6,8 bilhões em 2009, com 

participação de 0,4% no total brasileiro no ano. Entretanto, a taxa de crescimento 

média entre 2005 e 2009 de sua economia situou-se em 5,0%, maior que a média 

nacional do período. A participação do setor agropecuário no total produzido no estado 

é maior do que a participação industrial, e registrou 17,2% em 2009. A participação 

da administração pública é expressiva entre as principais atividades econômicas. Ou-

tras atividades de destaque são o extrativismo vegetal (madeira) e os setores indus-

triais ligados ao beneficiamento de produtos agrícolas, como castanha-do-pará, açaí 

e óleos vegetais.

O Acre foi o penúltimo ente da federação quanto ao volume de exportado entre os 

estados brasileiros em 2011, totalizando US$ 17,0 milhões no ano. O valor foi 18,1% 

menor do que o total exportado em 2010. Houve crescimento no número de empresas 

exportadoras no estado em 2011, totalizando 32 empresas, o que representou alta de 

33,3% frente a 2010, mas ainda inferior ao número obtido em 2005, quando havia 41 

empresas. O valor médio de exportações por empresa do estado registrou queda de 

38,7% em 2011 na comparação com o ano anterior e totalizou US$ 530,6 mil. 

Quanto à classificação por tamanho, 19 pequenas empresas exportadoras foram 

responsáveis por US$ 2,5 milhões em produtos exportados em 2011 — alta de 24,2% —

em relação a 2010 —, enquanto duas firmas foram consideradas microempresas ex-

portadoras, com volume embarcado de US$ 100,0 mil. Quanto à evolução no número 

de firmas, as pequenas empresas registraram alta de 72,7% frente a 2010, número 
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recorde da série para os demais anos. Quanto às microempresas, houve queda de 

33,3% no ano, permanecendo distante do número máximo ocorrido em 2004, com 

12 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 733.559

Participação na população brasileira (em %) 0,4

PIB (em R$ bilhões - 2009) 6,8

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,2

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 10,7

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 5,0

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 17,2

Indústria 12,7

Serviços 70,1

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 17,0

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,0

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 6,8

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,0

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 10,2

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado tem oscilado significativamente ao longo 

dos últimos anos, principalmente entre as pequenas empresas exportadoras, embora 

tenha ocorrido uma recuperação do crescimento recentemente neste número. Quanto 

ao valor exportado, também ocorreram oscilações nos últimos anos e, a despeito da 

recuperação em 2010 e 2011, ainda não alcançaram o recorde de 2007.

O ramo comercial tem papel dominante entre as MPE exportadoras do estado. A par-

ticipação das firmas comerciais no total vendido ao exterior entre as pequenas empresas 

foi de 78,0% em 2011, com valor exportado de US$ 1,9 milhão, 9,1% maior do que o 

alcançado no ano anterior. Nas microempresas, o ramo comercial foi responsável pela 

totalidade do valor exportado, no valor de US$ 100,0 mil (tabela AC.2.b). 
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Pela classificação CNAE, as pequenas empresas exportadoras do estado têm maior 

número de firmas situadas no setor de Comércio varejista, com 42,1% de participação 

(oito empresas). Nas microempresas, o mesmo setor deteve a totalidade das exportado-

ras no ano (duas empresas), como indica a tabela AC.3.a. 

Os produtos básicos lideram em termos de participação nas exportações das pe-

quenas empresas acreanas, com 70,8% do total das vendas. Nas microempresas, os 

manufaturados representaram a totalidade dos produtos vendidos em 2011. As micro-

empresas tiveram como principal produto o item Madeira perfilada, com US$ 100,0 mil 

embarcados. Já nas pequenas empresas, o item Castanha do Pará foi o mais exportado 

em 2011, com US$ 900,0 mil em vendas ao exterior e participação de 35,9% do total 

exportado (tabela AC.6). 

As microempresas tiveram a totalidade das suas exportações vendidas para o mer-

cado agregado de Estados Unidos e Canadá em 2011. Já as pequenas empresas tiveram 

como principal destino a Aladi (exclusive Mercosul), com 77,6% de participação no total, 

seguida pela União Europeia, com 12,6% de participação no total exportado no ano 

(tabela AC.7).

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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_Roraima
Roraima é o estado com menor contingente populacional do Brasil, cerca de 450 mil 

habitantes em 2010, o que representou 0,2% no total brasileiro naquele ano. O PIB do 

estado também está entre os menores do país e registrou R$ 5,2 bilhões em 2009, par-

ticipação de 0,2% no total nacional. A economia do estado, contudo, apresentou taxa de 

crescimento entre 2005 e 2009 maior que a do Brasil, totalizando 4,6% a.a.. O setor de 

serviços registrou participação de 81,6% do total em 2009, sendo seguido pela indústria, 

com 12,7%, e a agropecuária, com 5,7% naquele ano. 

Roraima registrou elevação de 30,5% no total exportado em 2011, totalizando US$ 

15,2 milhões no ano. A variação positiva no número total de empresas exportadoras do 

estado em relação a 2010 foi de 0,4%. Em 2011, 29 empresas do estado registraram 

alguma exportação, número, contudo, menor do que o recorde de 2006, com 38 em-

presas. O valor médio exportado por empresa do estado também teve alta em relação a 

2010 e totalizou US$ 523,4 mil no ano (tabela RR.1.a).

Quanto à classificação por tamanho entre as firmas exportadoras, em 2011, seis 

pequenas empresas foram responsáveis por US$ 2,7 milhões em produtos exportados 

— queda de 7,5% em relação a 2010 —, enquanto 10 firmas foram consideradas mi-

croempresas e registraram volume de US$ 400,0 mil, o que significou forte crescimento 

de 115,0% frente a 2010. Quanto à evolução no número de firmas exportadoras, as 

pequenas empresas registraram queda expressiva de 50,0% frente a 2010, permane-

cendo distante do recorde ocorrido 2006, quando havia 22 empresas. Quanto às micro-

empresas, ocorreu o inverso. O número de firmas dobrou em relação a 2010, totalizando 

10 empresas em 2011, próximo ao número recorde de 2007, com 11 microempresas. 
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 450.479

Participação na população brasileira (em %) 0,2

PIB (em R$ bilhões - 2009) 5,2

Participação no PIB brasileiro (em %) 0,2

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 13,3

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,6

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 5,7

Indústria 12,7

Serviços 81,6

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 15,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,0

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 6,8

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,0

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 8,4

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O baixo quantitativo de MPE exportadoras no estado nos últimos anos proporciona 

grandes variações no número de exportadores deste porte. O valor exportado, por sua 

vez, teve desempenho ruim nos últimos dois anos, e permanece bem abaixo do recorde 

alcançado em 2006 (gráfico na página 103). 

As firmas do ramo comercial detinham 50,0% de participação entre pequenas em-

presas exportadoras de Roraima em 2011, com vendas de US$ 500 mil. Nas microem-

presas, as firmas do ramo industrial tiveram participação de 50,0% em 2011, com valor 

exportado de US$ 230,0 mil, similar ao valor exportado em 2010 (tabela RR.2.b). 

Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado tiveram número predomi-

nante de empresas relacionadas ao setor de Fabricação de produtos de madeira, com 

50,0% de participação entre as microempresas (cinco empresas) e 33,3% nas pequenas 

empresas (duas empresas). Em segundo lugar, o setor de Comércio por atacado teve par-

ticipação de 40,0% (quatro empresas) entre as microempresas e 33,3% nas pequenas 

empresas (duas empresas) em 2011 (tabela RR.3.a). 
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os produtos semimanufaturados têm papel preponderante nas vendas externas das 

MPE roraimenses, com 75,0% de participação entre as microempresas exportadoras 

e 96,3% entre as pequenas empresas em 2011. O principal produto exportado pelas 

microempresas do estado foi madeira serrada, com US$ 300,0 mil embarcados e parti-

cipação de 79,1% do total em 2011. Nas pequenas empresas, o mesmo item foi o mais 

exportado no ano, com US$ 2,4 milhões em vendas e participação de 86,8% do total  com US$ 2,4 milhões em vendas e participação de 86,8% do total 

exportado (tabela RR.6). 

Os países da Aladi (exclusive Mercosul) tiveram participação preponderante entre as participação preponderante entre as 

exportações das microempresas do estado, com 75,0% do total no ano. Em seguida, a estado, com 75,0% do total no ano. Em seguida, a 

União Europeia figurou com 11,4%. Nas pequenas empresas, a Aladi (exclusive Merco11,4%. Nas pequenas empresas, a Aladi (exclusive Merco-

sul) também ficou na primeira posição, com 89,7% do total exportado no ano, seguida posição, com 89,7% do total exportado no ano, seguida 

pela União Europeia, com 10,3% do total exportado  com 10,3% do total exportado (tabela RR.7).
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_Mato Grosso
O Estado do Mato Grosso teve participação reduzida na população brasileira e pos-

suía apenas 1,6% do total em 2010. Seu produto interno bruto em 2009 foi de R$ 51,3 

bilhões, o que representou 1,8% do total brasileiro naquele ano. No entanto, o estado 

registrou taxa média de crescimento entre 2005 e 2009 maior que a brasileira, de 4,3% 

ao ano. Um dos destaques do estado é a expressiva contribuição do setor agropecuário 

no total produzido, com participação de 28,6% em 2009. Outras atividades econômicas 

também relevantes desenvolvidas pelo estado vão desde o cultivo de algodão e soja até 

setores industriais alimentícios e de grandes frigoríficos.

O estado mato-grossense foi responsável por US$ 10,9 bilhões, ou 4,3% do total ex-

portado pelo país em 2011. Este valor representou um aumento frente ao ano anterior de 

29,1%, grande parte em virtude da exportação de produtos agropecuários. As empresas 

exportadoras do estado têm um valor médio exportado elevado, que alcançou US$ 29,7 

milhões em 2011. Isto representou um aumento de 48,1% frente ao valor médio de 2010. 

Quanto ao número de empresas exportadoras, o estado registrou queda de 12,8% em 

relação a 2010, com o total de 367 empresas. O ano de 2005 foi o que registrou o maior 

número de exportadoras do estado, com 409 empresas naquele ano (tabela MT.1.a).

Quanto à classificação por tamanho, em 2011, 81 pequenas empresas exportadoras 

foram responsáveis por US$ 31,2 milhões em produtos exportados — alta de 8,5% —

em relação a 2010 —, enquanto 35 foram consideradas microempresas exportadoras 

que registraram volume de US$ 1,9 milhão, o que significou importante crescimento 

de 57,4% no ano. Quanto à evolução no número de firmas, as pequenas empresas 

registraram crescimento de 1,3% frente a 2010, mas ainda permanecendo distante do 
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recorde ocorrido 2005, quando havia 129 empresas. Quanto às microempresas, houve 

crescimento de 6,1% em relação a 2010, totalizando 35 empresas em 2011, também 

aquém do número recorde de 2003, com 51 firmas. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 3.035.122

Participação na população brasileira (em %) 1,6

PIB (em R$ bilhões - 2009) 51,3

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,8

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 19,1

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,3

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 28,6

Indústria 16,9

Serviços 54,5

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 11.099,5

Participação nas exportações brasileiras (em %) 4,3

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 1.578,5

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,7

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) 9.521,0

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O gráfico na página 108 ilustra que o valor exportado pelas MPE do estado ainda não 

se recuperou da queda ocorrida em 2009, por conta da crise internacional, e o número 

de MPE exportadoras permanece bem inferior ao que se observou ao longo da década 

passada, a despeito do aumento em 2011.

As firmas exportadoras do ramo comercial lideram as exportações entre as micro-

empresas mato-grossenses, com 62,4% do total exportado por firmas desse porte em 

2011, no valor de US$ 760 mil, o que representou forte alta de 143,7% ao alcançado no 

ano anterior. As firmas industriais tiveram participação de 22,9% no total vendido pelas 

microempresas no ano, com valor exportado de US$ 780 milhões, o que representou 

16,9% de crescimento na comparação com 2010 (tabela MT.2.b). 
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado tiveram maior número de 

empresas no setor de Comércio por atacado, com 54,3% de participação entre as micro-

empresas (19 empresas) e 33,3% entre as pequenas empresas (27 empresas) em 2011. 

O segundo setor mais importante tanto para o micro quanto para as pequenas empresas 

foi o de Fabricação de produtos de madeira, que registrou cinco firmas, com 14,3% de 

participação no número total das microempresas e 24 pequenas empresas, com 29,6% 

de participação no total de firmas deste porte (tabela MT.3.a). 

As exportações das microempresas do estado concentram-se em bens manufatu-

rados, com 38,9% de participação no total vendido em 2011, enquanto as pequenas 

empresas exportadoras tiveram maior participação dos básicos, com 42,1% do total. 

Em relação aos principais produtos exportados, o destaque entre as microempresas 

exportadoras é o item Madeira perfilada, com US$ 600,0 mil embarcados e participação 

de 30,7% no total exportado em 2011. Tais números representaram um forte cresci-

mento de 156,5% no valor exportado e de 12,0 p.p. na participação do produto frente 

ao ano anterior. Na sequência, o item Madeira serrada teve exportações de US$ 400,0 

mil, valor estável em relação ao ano anterior. Um novo item situou-se na terceira posição 

entre os mais exportados pelas microempresas do estado no ano: Farelo e resíduos da 
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extração de óleo de soja, com US$ 300,0 mil exportados e 16,7% de participação no 

total (tabela MT.6). 

Nas pequenas empresas exportadoras, o item Madeira serrada liderou as exporta-

ções no ano, com US$ 10,2 milhões e participação de 32,6% no total exportado. O valor 

teve ligeira variação positiva de 0,8% em relação a 2010. O item Algodão em bruto foi o 

segundo item mais exportado, com US$ 5,0 milhões, valor 9,7% maior que no ano ante-

rior. Na terceira posição, Madeira perfilada representou US$ 4,0 milhões em exportações 

das pequenas empresas, valor 14,2% menor que em 2010.

De acordo com a classificação por blocos econômicos de destino das exportações 

das MPE do estado, a União Europeia figurou na primeira posição entre microempresas 

exportadoras, com 38,0% do total exportado em 2011, enquanto o bloco Ásia-Pacífico 

teve 47,2% de participação no total exportado pelas pequenas empresas exportadoras. 

Na sequência, o bloco Ásia-pacífico foi o segundo destino mais importante das vendas 

das microempresas, com 24,0% de participação, e a União europeia foi o segundo mais 

importante para as pequenas empresas, com 23,0% do total (tabela MT.7). 
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_Goiás
Goiás tinha 6,0 milhões de habitantes em 2010, 3,2% do total populacional brasileiro 

naquele ano. O produto interno gerado pelo estado em 2009 foi de R$ 75,6 bilhões, 2,7% 

do total produzido brasileiro, e a taxa de crescimento médio da economia entre 2005 e 

2009 foi de 4,3%, maior que a média brasileira. O estado tem o setor agropecuário como 

destaque, responsável por 14,0% do PIB estadual em 2009. O setor industrial tem parti-

cipação de 27,0%. É um dos maiores produtores de grãos do país, sendo a soja o produto 

mais importante. Através do cultivo agrícola, houve um grande desenvolvimento do setor 

industrial ligado ao beneficiamento de produtos agrícolas, como o milho e a própria soja. 

Outra atividade desenvolvida em larga escala pelo estado é a criação de gado bovino. 

As exportações do estado somaram US$ 5,6 bilhões em 2011, o que represen-

tou aumento de 38,3% frente ao de 2010 e contribuiu 2,2% no total exportado pelo 

país no ano. O valor médio exportado por empresa no estado teve alta de 37,2% em 

2011 frente a 2010, totalizando US$ 14,8 milhões no ano. O estado contou com 377 

empresas exportadoras em 2011, número que representou um ligeiro aumento se 

comparado a 2010, porém aquém do número alcançado em 2005, de 443 empresas 

(tabela GO.1.a).

Na classificação das empresas exportadoras de acordo com seu porte, o estado re-

gistrou 100 pequenas empresas com perfil exportador em 2011 que foram responsáveis 

por US$ 13,5 milhões em vendas ao exterior, enquanto 63 firmas foram consideradas 

microempresas e registraram volume de US$ 1,1 milhão em exportações. Estes valores 

representaram alta de 4,3% para as pequenas empresas e queda de 23,6% para o total 

exportado pelas microempresas frente ao ano anterior. Quanto ao número de firmas, as 
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pequenas empresas tiveram alta expressiva de 20,5% em relação a 2010, enquanto o 

total de microempresas registrou queda de 10,0% no mesmo período. 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 6.003.788

Participação na população brasileira (em %) 3,2

PIB (em R$ bilhões - 2009) 75,6

Participação no PIB brasileiro (em %) 2,7

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 14,4

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,3

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 14,0

Indústria 27,0

Serviços 59,0

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 5.605,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 2,2

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 5.728,4

Participação nas importações brasileiras (em %) 2,5

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -123,2

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado tem apresentado instabilidade ao longo 

dos anos, com crescimentos e quedas alternadas desde 2005, ano recorde no número 

de MPE. O gráfico na página 112  indica as variações no total de MPE do estado nos anos 

recentes, além da evolução no montante exportado.

O ramo industrial teve participação dominante no conjunto de pequenas empresas 

exportadoras do estado, com 47,8% do total em 2011, equivalente a vendas externas 

da ordem de US$ 6,4 milhões, valor 115,1% maior que o alcançado no ano anterior. O 

setor comercial teve 40,9% de participação com US$ 5,5 milhões exportados em 2011, 

valor que representou queda de 29,1% na comparação com o ano anterior. Nas micro-

empresas exportadoras, o ramo comercial situou-se na primeira posição, com 57,0% de 

participação no total exportado de 2011 de US$ 700,0 mil, estável em relação a 2010. 
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Em segundo lugar, o setor industrial registrou 42,1% de participação entre os demais 

com US$ 500 mil em exportações, 33,3% menor do que o atingido um ano antes, em 

2010 (tabela GO.2.b). 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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De acordo com a classificação CNAE, as microempresas exportadoras do estado ti-

veram maior número de empresas no setor de Confecção de artigos do vestuário e aces-

sórios, com 33,3% de participação entre as microempresas (21 empresas). Em segundo 

lugar, o setor de Comércio por atacado registrou participação de 25,4% no total, com 

16 empresas. Entre as pequenas empresas exportadoras, o segmento de Comércio por 

atacado foi o líder, com 44,0% de participação frente aos demais setores e 44 empresas. 

Em seguida, o setor de Fabricação de produtos diversos teve 8,0% de participação, com 

oito firmas (tabela GO.3.a). 

A participação de produtos manufaturados nas exportações das MPE do estado é 

dominante e ficou em torno de 59% do total exportado em 2011. As microempresas têm 

como principal item exportado Obras de madeira, com US$ 100 mil vendidos e participa-

ção de 9,8% do total em 2011. Esta participação teve crescimento de 4,4 p.p., enquanto 
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o valor exportado registrou estabilidade frente ao ano anterior. Em segundo lugar, o item 

Medicamentos para medicina humana e veterinária registrou exportações de US$ 100 

mil em 2011, valor estável em relação a 2010, e participação de 7,1% do total exportado. 

Na sequência, os itens Vestuário para mulheres e meninas, Calçados e suas partes e 

Máquinas e aparelhos para uso agrícola foram os mais exportados pelas microempresas, 

com participações similares às das primeiras posições (tabela GO.6).

Nas pequenas empresas exportadoras, a primeira posição coube ao item Centrifu-

gadores e aparelhos para filtrar, com 9,5% de participação no total e US$ 1,3 milhão em 

exportações no ano. O item Milho em grão teve US$ 1,1 milhão em exportações no ano, 

o que representou forte alta de 237,5% frente a 2010 e participação de 8,0% no total. 

Os itens Algodão em bruto, Farelo e resíduos da extração de óleo de soja e Óleos ácidos 

de refinação também tiveram participações de destaque entre os principais produtos.

O estado teve como principal bloco econômico de destino das exportações das mi-

croempresas em 2011 o Mercosul, com 33,9% do total exportado. O mercado agregado 

de Estados Unidos e Canadá figurou na segunda posição, com 24,1% do total exportado. 

Entre as pequenas empresas, o principal destino foi o bloco Ásia-Pacífico, com 17,9% de 

participação no total, seguido pela Aladi (exclusive Mercosul), com 16,8%; e pelo merca-

do agregado de Estados Unidos e Canadá, com 15,8% (tabela GO.7).
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_Mato Grosso do Sul
O Estado do Mato Grosso do Sul detém participação reduzida na população brasileira 

e registrou 1,3% do total brasileiro em 2010. O PIB estadual em 2009 foi de R$ 31,3 

bilhões, o que representou 1,1% do total brasileiro e contribuiu para a taxa de crescimen-

to econômico do estado entre 2005 e 2009 alcançar 4,7% a.a., maior que a brasileira. 

O setor de serviços tem ampla predominância no total das atividades desenvolvidas no 

estado, com 66,0% em 2009, seguido pela indústria, com 18,5%, e a agropecuária, com 

participação de 15,5% no total. O estado possui um dos maiores rebanhos bovino do país 

e também é importante produtor agrícola de soja e milho. Além disso, o ecoturismo tem 

espaço relevante na atividade econômica. 

O estado registrou crescimento de 32,1% em suas exportações em 2011, totalizando 

US$ 3,9 bilhões no ano. A participação do estado no total exportado pelo país alcançou 

1,5%. O valor médio exportado por empresa do estado teve alta de 32,1% em 2011 

frente a 2010, totalizando US$ 16,4 milhões no ano. O total de empresas exportadoras 

do estado teve crescimento em 2011, totalizando 238 empresas. A alta frente a 2010 foi 

de 2,1% e representou o recorde da série para todos os anos anteriores.

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras, em 2011, 44 pequenas 

empresas foram responsáveis por US$ 11,2 milhões em produtos embarcados, enquanto 

20 foram consideradas microempresas e registraram US$ 900 mil em exportações. Tais 

valores representaram queda de 3,8% no montante exportado pelas pequenas empresas 

frente a 2010 e alta de 163,6% no total exportado pelas microempresas na mesma 

comparação. Quanto às firmas exportadoras, o número de pequenas empresas regis-

trou redução de 6,4% frente a 2010 e permaneceu distante do recorde ocorrido 1999, 



REGIÃO CENTRO-OESTE_115

quando havia 75 empresas. Quanto às microempresas, houve crescimento de 17,6% em 

relação a 2010, totalizando 20 empresas em 2011, também aquém do número recorde 

de 1999, com 43 firmas (tabela MS.1.a). 

Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 2.449.024

Participação na população brasileira (em %) 1,3

PIB (em R$ bilhões - 2009) 31,3

Participação no PIB brasileiro (em %) 1,1

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 15,4

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,7

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 15,5

Indústria 18,5

Serviços 66,0

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 3.916,3

Participação nas exportações brasileiras (em %) 1,5

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 4.469,1

Participação nas importações brasileiras (em %) 2,0

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -552,8

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado tem apresentado leve queda nos anos re-

centes, sendo mais notada entre as microempresas. Entretanto, em 2011 houve aumen-

to do número de firmas desse porte. O gráfico na página 116 exibe o número de MPE no 

estado desde 1998 até 2011, bem como o valor exportado por elas no mesmo período.

O ramo industrial tem papel predominante entre as MPE exportadoras do estado. A 

participação de vendas ao exterior do setor nas pequenas empresas foi de 51,1% em 

2011, com valor exportado de US$ 5,7 milhões, 6,5% menor do que o alcançado no ano 

anterior. Nas microempresas, a indústria teve participação nas exportações ainda mais 

importante, de 73,6% em 2011, com valor exportado de US$ 600 mil, 190,9% maior do 

que em 2010 (tabela MS.2.b).
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Pela classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado têm maior número de 

empresas situadas no setor de Comércio por atacado, com 20,0% de participação entre 

as microempresas (quatro empresas) e 40,9% entre as pequenas empresas (18 empre-

sas) em 2011. Em seguida, o segundo setor mais importante para as microempresas 

é o de Fabricação de produtos alimentícios, com duas firmas e 10,0% de participação 

no total. Para as pequenas empresas, o mesmo setor foi também o segundo maior em 

participação no total de empresas, com quatro firmas e 9,1% de participação em 2011 

(tabela MS.3.a). 

Os produtos manufaturados responderam por cerca de 50% do total das exportações 

sul-mato-grossenses em 2011, seguidos pelos básicos, com 48%. As microempresas 

tiveram como principal produto exportado o item Máquinas-ferramentas para forjar ou 

trabalhar metais, com US$ 100 mil embarcados e participação de 14,9% do total vendido 

ao exterior em 2011. O item Preparações utilizadas na alimentação de animais figurou 

em segundo lugar, com US$ 100 mil exportados e participação de 13,8% do total. Esse 

valor representou crescimento de 300,0% em relação a 2010 (tabela MS.6).

Já nas pequenas empresas, o item Sementes forrageiras, exceto de beterraba foi o 

mais exportado em 2011, com US$ 2,6 milhões em vendas e participação de 22,8% do 

Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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total exportado. O valor teve forte alta de 137,0% em relação a 2010, além do cresci-

mento de 13,5 p.p. na participação do produto no total exportado. O item Preparações 

utilizadas na alimentação de animais apareceu na segunda posição, com exportações de 

US$ 2,1 milhões no ano e 18,5% de participação, valor 55,2% maior que no ano anterior.

Pela classificação segundo os principais blocos econômicos de destino, as vendas das 

microempresas do estado estiveram fortemente concentradas no Mercosul e nos demais 

países da Aladi, ambos com 43,2% do total exportado em 2011. Já nas pequenas empre-

sas, o destino da maior parcela das exportações no ano foi o Mercosul, com 52,7%, sendo 

seguido pela Aladi (exclusive Mercosul), com 16,8% do total (tabela MS.7).
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_Distrito Federal
O Distrito Federal registrou cerca de 2,6 milhões de habitantes em 2010, o que 

representou 1,4% do total brasileiro naquele ano. O PIB do estado alcançou R$ 116,5 

bilhões em 2009, o que representou 4,2% do total brasileiro e registrou uma taxa 

de crescimento econômico média de 4,8% entre 2005 e 2009, maior que a média 

do país. O setor de serviços detinha 92,9% de participação no total produzido pelo 

estado em 2009, tendo a indústria contribuído com apenas 6,6% e a agropecuária 

com 0,5%. 

O estado apresentou elevação de 20,4% em suas exportações em 2011, totalizando 

US$ 184,0 milhões. Apenas 50 empresas registraram alguma exportação no ano, o que 

representou forte queda em relação a 2010, quando 87 empresas exportaram. Este foi o 

ano recorde da série do número de empresas exportadoras. O valor médio exportado por 

empresa do estado registrou um forte aumento de 109,5% em relação a 2010, de US$ 

3,7 milhões (tabela DF.1.a). 

Quanto à classificação por tamanho das firmas exportadoras em 2011, oito peque-

nas empresas foram responsáveis por US$ 500,0 mil em produtos exportados — alta de —

65,5% em relação a 2010 —, enquanto 11 firmas foram consideradas microempresas 

e registraram volume de US$ 200,0 mil, o que significou um aumento de 111,1% no 

valor exportado frente a 2010. Quanto à evolução no número de firmas, as pequenas 

empresas registraram estabilidade frente a 2010 e mantiveram-se distantes do recorde 

ocorrido em 2009, quando havia 14 empresas. Quanto às microempresas, houve cresci-

mento de 22,2% em relação a 2010, totalizando 11 empresas em 2011, também aquém 

do número recorde de 2005, com 23 firmas. 
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Dados Socioeconômicos

Fontes: IBGE e Secex/MDIC. Elaboração: Funcex.

População (em 2010) 2.570.160

Participação na população brasileira (em %) 1,4

PIB (em R$ bilhões - 2009) 116,5

Participação no PIB brasileiro (em %) 4,2

PIB per capita (em R$ mil - 2009)per capita 50,4

Crescimento médio anual do PIB real entre 2005 e 2009 (em %) 4,8

Participação no PIB do estado (2009. em %)

Agropecuária 0,5

Indústria 6,6

Serviços 92,9

Exportações totais (em US$ milhões de 2011) 184,2

Participação nas exportações brasileiras (em %) 0,1

Importações totais (em US$ milhões de 2011) 1.253,4

Participação nas importações brasileiras (em %) 0,6

Saldo Comercial (em US$ milhões de 2011) -1.069,2

MEMO

Brasil - População total (2010) 185.712.713

Brasil - PIB (em R$ bilhões - 2009) 2.794,4

Brasil - Total exportado (em US$ milhões de 2011) 256.040

Brasil - Total importado (em US$ milhões de 2011) 226.243

O número de MPE exportadoras do estado tem apresentado importantes oscilações 

ao longo dos últimos anos, e o valor exportado pelas MPE é reduzido em todos os anos 

da série, com redução expressiva em 2010 e 2011(veja gráfico na página 120).

As empresas do ramo comercial destacaram-se entre as pequenas empresas expor-

tadoras do Distrito Federal, com 97,9% do total de firmas em 2011 e exportações de US$ 

500,0 mil, valor 104,3% maior que o alcançado no ano anterior. Entre as microempresas, 

todas pertenciam ao ramo comercial em 2011 (tabela DF.2.b). 

De acordo com a classificação CNAE, as MPE exportadoras do estado tiveram maior 

número de empresas nos setores de Comércio por atacado e Comércio varejista, com 

36,4% de participação (quatro empresas) para cada um dos setores entre as microem-

presas. Nas pequenas empresas, ambos os setores também registraram participações 

iguais, de 25,0% (duas empresas) cada um (tabela DF.3.a). 
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Evolução do número de empresas e do valor exportado por MPE — 1998-2011  

(valores em US$ milhões) 

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os bens manufaturados são preponderantes nas vendas externas das MPE do esta-

do, com 100% de participação das vendas ao exterior nas microempresas e 80,0% nas 

pequenas. Em relação aos principais produtos exportados, as microempresas tiveram 

como principal produto em 2011 o item Livros, revistas, jornais e impressos semelhantes, 

com US$ 100,0 mil exportados e participação de 38,9% do total vendido ao exterior em 

2011. Nas pequenas empresas, a primeira posição foi do item Obras de madeira, com 

52,1% de participação no total e US$ 300,0 mil em exportações no ano (tabela DF.6). 

Entre os principais blocos econômicos de destino das exportações das MPE do 

estado, a União Europeia deteve a liderança entre as microempresas, com 10,5% de 

participação, seguida pelo mercado agregado de Estados Unidos e Canadá e o bloco 

Ásia-Pacífico, ambos com participação no total exportado de 5,3% em 2011. Chama 

atenção a rubrica Demais países, que foi responsável por 78,9% do total exportado pelas 

microempresas no ano. Já entre as pequenas empresas, o mercado agregado de Estados 

Unidos e Canadá foi o de destino mais importante, com participação de 52,1% do total 

exportado no ano, seguido pela Aladi (exclusive Mercosul), com 29,2% de participação 

(tabela DF.7). 



REGIÃO CENTRO-OESTE_121







SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE

SGAS 604/605 – MÓDULOS 30/31 – ASA SUL – 2° ANDAR

70200-645 – BRASÍLIA – DF

WWW.SEBRAE.COM.BR

ELABORAÇÃO | Funcex — Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
REVISÃO | Rodrigo Branco e Lucia Duarte
CAPA, PROJETO GRÁFICO & DIAGRAMAÇÃO | Santa Fé ag.
IMPRESSÃO | MCE Gráfica e Editora 



www.sebrae.com.br



A
n

ex
o

S
eb

ra
e 

N
ac

io
n

al

R
eg

iã
o 

S
ul

R
eg

iã
o 

S
ud

es
te

R
eg

iã
o 

N
or

de
st

e

R
eg

iã
o 

N
or

te

R
eg

iã
o 

C
en

tr
o-

O
es

te

A
s 

M
ic

ro
 e

 P
eq

u
en

as
 E

m
p

re
sa

s 
n

a 
E

xp
o

rt
aç

ão
 

B
ra

si
le

ir
a

| E
st

ad
o

s

19
98

-2
01

1

A
n

ex
o

. S
ér

ie
s 

E
st

at
ís

ti
ca

s

A
s 

M
ic

ro
 e

 P
eq

u
en

as
 E

m
p

re
sa

s 
n

a 
E

xp
o

rt
aç

ão
 B

ra
si

le
ir

a 
| E

st
ad

o
s 

|  
19

98
-2

01
1

1/
30

3





ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: BJJGMB+ArialNarrow-Bold*1

STACK:


