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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Importação  

As importações de produtos chineses entre janeiro e setembro de 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 com quedas 

de 29%. Ambos, se somados, representaram 46% de todas as compras brasileiras oriundas da China.  
 

Tabela 3 – Pauta de Importação: jan - set de 2016 em comparação com jan - set de 2015 (US$ milhões) 

 
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 6.852 3.228.110 4.847 2.449.463 -29% -24% 28%

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 1.787 6.057 1.404 6.555 -21% 8% 8%

Partes para rádio e TV 1.086 1.338 512 950 -53% -29% 3%

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 482 74.142 439 63.886 -9% -14% 3%

Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção ou 

conexão de circuitos elétricos
280 199.719 198 157.144 -29% -21% 1,2%

Díodos, transístores e dispositivos semelhantes 137 302.401 215 243.119 57% -20% 1,2%

Máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes 4.239 60.999 3.019 56.186 -29% -8% 18%

Partes e acessórios para aparelhos mecânicos 780 2.176 468 1.451 -40% -33% 3%

Máquinas de elevação (ex.: elevadores, escadas rolantes) 49 4 237 2 384% -51% 1%

Máquinas e aparelhos para impressão 308 53 231 64 -25% 20% 1,3%
Máquinas automáticas para processamento de dados 359 3.153 231 2.464 -36% -22% 1,3%

Bombas de ar ou de vácuo e compressores de ar 305 2.776 141 1.721 -54% -38% 0,8%

Produtos químicos orgânicos 1.509 - 1.545 - 2% - 9%

Embarcações e estruturas flutuantes 1.017 4 708 3 -30% -12% 4%

Plásticos e suas obras 737 - 546 - -26% - 3%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e suas partes 616 5.489 425 4.126 -31% -25% 2%

Partes e acessórios para tratores e veículos especiais 309 5.237 268 3.945 -13% -25% 2%

Partes e acessórios para motocicletas e outros ciclos 164 177 104 135 -37% -24% 1%

Bicicletas e outros ciclos, sem motor 20 43 10 31 -50% -29% 0,1%

Veículos automóveis para usos especiais 14 - 10 - -30% - 0,1%

Reboques e semi-reboques 16 18 10 9 -38% -46% 0,1%

Instrumentos e aparelhos de óptica 518 87.496 422 78.169 -19% -11% 2%

Filamentos sintéticos ou artificiais 458 - 401 - -12% - 2%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 692 64 324 25 -53% -60% 2%

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 715 21.273 318 16.051 -56% -25% 2%

Adubos (fertilizantes) 425 - 278 - -35% - 2%

Mobiliário 353 757 258 10.069 -27% 1230% 2%

Participação 

na pauta em 

2016 (US$)

Importações

2015 2016
Var.(%) 

US$

Var.(%) 

Qte (10 mil)



 

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

queda de 31% em valor e de 25% em quantidade. Dos principais subitens da categoria, todos 

apresentaram retração nas vendas, em quantidade e valor.  

Finalmente, o único dos principais setores da pauta de importação que apresentou acréscimo entre 

janeiro e setembro de 2016 foi o de produtos químicos orgânicos (2% em valor).  

 

 

 
 


