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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Exportação 

Os embarques de soja destinados a China entre janeiro e julho de 2016 indicaram aumento de 8% 

em quantidade, somando um valor de vendas 2% maior do que o verificado no mesmo período de 

2015. As transações comerciais envolvendo o grão representaram 53% de todas as exportações do 

País ao parceiro asiático.  

 

Álem da parcela predominante da soja na pauta exportadora, o agronegócio brasileiro teve 

participação relevante nas principais vendas destinadas à China. O setor de proteína animal expôs 

bons resultados nos embarques de carne bovina e de aves, que apresentaram crescimento, em valor, 

de 391% e 46%, respectivamente. 

As vendas de minério de ferro nos sete primeiros meses de 2016 também apresentaram resultados 

superiores em termos de volume, tendo crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2015. 

Entretanto, devido aos preços desfavoráveis do minério no mercado internacional, o valor recebido 

pelas transações comerciais indicou queda de 5%. A área de mineração também teve como destaque 

o aumento do valor das  exportações de cobre afinado e  ligas de cobre, que obtiveram salto de 21%, 

ao mesmo tempo em que cresceram 50% em termos de volume.  

De forma semelhante ao caso do minério de ferro, o envio de óleos brutos de petróleo indicou 

crescimento de 10% em quantidade, ainda que o retorno monetário tenha apresentado queda de 27%. 

              Tabela 2 - Pauta de Exportação: janeiro - julho de 2016 em comparação com janeiro - julho de 2015 

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

Ton 

(mil)

US$ 

(milhões)

Ton 

(mil)

Soja, mesmo triturada 12.030 31.148 12.329 33.598 2% 8% 53,3%

Minérios de ferro e seus concentrados 3.600 94.733 3.426 113.538 -5% 20% 14,8%

Óleos brutos de petróleo 2.709 7.968 1.979 8.758 -27% 10% 8,6%

Pastas químicas de madeira, exceto para dissolução 859 1.900 1.012 2.507 18% 32% 4,4%

Carne de aves 361 181 529 304 46% 68% 2,3%

Açúcares, no estado sólido 381 1.168 509 1.592 33% 36% 2,2%

Carne bovina, congeladas 77 15 380 90 391% 496% 1,6%

Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas 280 48 339 72 21% 50% 1,5%

Ferro-ligas 378 41 250 40 -34% -3% 1,1%

Couros e peles curtidos não preparados 262 86 218 91 -17% 6% 0,9%

Centrifugadores 3 0,06 174 3,6 6171% 5581% 0,8%

Pasta química de madeira, para dissolução 125 199 173 327 38% 64% 0,7%

Outros 1.510 - 1.823 - 21% - 7,9%
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