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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Importação 

As importações de produtos chineses no primeiro semestre 2016 apresentaram retração na grande 

maioria dos itens da pauta, em grande medida devido à desaceleração da economia doméstica 

brasileira. Os dois principais setores - aparelhos elétricos e mecânicos - fecharam o primeiro 

semestre em queda, respectivamente, de 38% e 29%. Ambos, se somados, representaram 46% de 

todas as compras brasileiras oriundas da China.  

Em linha com a retração geral das importações vindas da China, o setor automotivo apresentou 

queda de 38% em valor e de 33% em quantidade. Cabe destacar que as importações de partes e 

peças para motocicletas foi um dos subsetores mais afetados, com diminuição de 46% em valor. 

Por outro lado, as compras de automóveis para usos especiais foram as únicas que registraram 

aumento.  

                Tabela 3 - Pauta de Importação: janeiro - julho de 2016 em comparação com janeiro - julho de 2015 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços                Elaboração: CEBC. 

US$ (milhões)
Qte

(10 mil)

US$ 

(milhões)

Qte

(10 mil)

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 4.872 2.327.592 3.003 1.460.112 -38% -37% 27%

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 1.334 4.477 948 3.724 -29% -17% 8%

Partes para rádio e TV 715 895 301 483 -58% -46% 3%

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 360 52.490 255 39.549 -29% -25% 2%

Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos 235 113.296 138 52.878 -41% -53% 1%

Máquinas e aparelhos elétricos, com função própria 138 6.887 125 9.774 -10% 42% 1%

Máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes 2.924 41.922 2.081 34.798 -29% -17% 19%

Partes e acessórios para aparelhos mecânicos 545 1.633 323 979 -41% -40% 3%

Máquinas de elevação (ex.: elevadores, escadas rolantes) 36 - 212 - 492% - 2%

Máquinas e aparelhos para impressão 204 36 141 26 -31% -28% 1%

Máquinas automáticas para processamento de dados 241 2.126 141 1.429 -41% -33% 1%

Veios de transmissão; engrenagens e rodas de fricção 103 2.821 89 1.969 -14% -30% 1%

Produtos químicos orgânicos 950 - 925 - -3% - 8%

Embarcações e estruturas flutuantes 452 2 707 1 57% -69% 6%

Plásticos e suas obras 496 - 345 - -30% - 3%

Instrumentos e aparelhos de óptica 353 61.552 265 42.060 -25% -32% 2%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e suas partes 419 3.732 261 2.518 -38% -33% 2%

Partes e acessórios para tratores e veículos especiais 213 3.589 162 2.399 -24% -33% 1%

Partes e acessórios para motocicletas e outros ciclos 109 110 59 89 -46% -19% 1%

Veículos automóveis para usos especiais 7 0 9 0 28% 37% 0%

Bicicletas e outros ciclos, sem motor 9 8 7 6 -25% -24% 0%

Carrinhos para transporte de crianças, e suas partes 9 0 7 0 -27% - 0%

Filamentos sintéticos ou artificiais 319 - 233 - -27% - 2%

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 484 - 227 - -53% - 2%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 481 - 213 - -56% - 2%

Adubos (fertilizantes) 213 - 193 - -9% - 2%

Vestuário e seus acessórios, de malha 394 131.097 176 9.642 -55% -93% 2%
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Finalmente, a maior retração se deu nos setores de vestuário e seus acessórios e obras de ferro 

fundido, ferro ou aço, com quedas, em dólares, de 53% e 56% respectivamente.  


