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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Exportação 

 

Os embarques de soja destinados a China nos três primeiros trimestres de 2016 indicaram queda de 2% 

em quantidade, somando um valor de vendas 5,7% menor do que o verificado no mesmo período de 2015. 

As transações comerciais envolvendo o grão representaram 48,7% de todas as exportações do País ao 

parceiro asiático.  

 

  Tabela 2 - Pauta de Exportação: jan - set de 2016 em comparação com jan - set de 2015 (US$ milhões)                                                                         

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

 

 

O setor de proteína animal expôs bons resultados nos embarques de carne bovina e de aves, que 

apresentaram aumento, em valor, de 112% e 48,8%, respectivamente. Cabe indicar que o volume 

exportado de ambos também cresceu consideravelmente: 152% para carne bovina, e 69% para carnes de 

aves. 

Já o setor de couros e peles curtidos (não preparados) não acompanhou o aumento no valor das vendas 

do agronegócio, tendo apresentado retreação de 13,5%, mesmo com o volume exportado tendo crescido 

4%. 

US$ 

(milhões)

Ton 

(mil)

US$ 

(milhões)

Ton 

(mil)

Soja, mesmo triturada 14.591 37.766 13.762 37.044 -5,7% -2% 48,7%

Minérios de ferro e seus concentrados 4.675 127.796 4.998 156.740 6,9% 23% 17,7%

Óleos brutos de petróleo 3.198 9.555 2.731 11.467 -14,6% 20% 9,7%

Pastas químicas de madeira, exceto para dissolução 1.195 2.567 1.287 3.204 7,7% 25% 4,6%

Carne de aves 465 233 692 393 48,8% 69% 2,4%

Açúcares, no estado sólido 540 1.726 550 1.709 1,9% -1% 1,9%

Carne bovina, congeladas 223 44 471 111 111,8% 152% 1,7%

Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas 404 71 349 74 -13,7% 3% 1,2%

Ferro-ligas 445 51 315 51 -29,1% 1% 1,1%

Couros e peles curtidos não preparados 331 113 286 118 -13,5% 4% 1,0%

Pasta química de madeira, para dissolução 163 268 251 458 53,9% 71% 0,9%

Veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões) 0 0 213 0,17 - - 0,8%

Outros 2.671 4.105 2.369 6.848 89% 67% 8,4%
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As vendas de minério de ferro nos três trimestre de 2016 também apresentaram resultados superiores em 

termos de volume, tendo crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2015. Em contrapartida, 

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

comerciais indicou um aumento relativamente inferior,  de 6,9%.  

O envio de óleos brutos de petróleo indicou crescimento de 20% em quantidade, ainda que o retorno 

monetário tenha apresentado queda de 14,6%. 

 

 


