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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Importação  

As importações de produtos chineses entre janeiro e outubro de 2016 apresentaram retração na 

maioria dos principais 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 26% e 29%. Ambos, se somados, representaram 

46% de todas as compras brasileiras oriundas do país asiático.  
 

 

                                 Tabela 4 - Pauta de Importação: janeiro-outubro de 2016 em comparação com janeiro-outubro 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 7.491 3.476.799 5.547 2.776.434 -26% -20% 29%

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 1.986 6.674 1.595 7.451 -20% 12% 8%

Partes para rádio e TV 1.173 1.437 592 1.090 -50% -24% 3,1%

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 516 80.768 499 73.881 -3% -9% 2,6%
Díodos, transístores e dispositivos semelhantes 147 327.644 284 274.426 93% -16% 1,5%

Transformadores, conversores elétricos estáticos 362 153.328 262 101.171 -28% -34% 1,4%

Máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes 4.661 66.192 3.323 64.061 -29% -3% 17%

Partes e acessórios para aparelhos mecânicos 850 2.371 515 1.606 -39% -32% 2,7%

Máquinas e aparelhos para impressão 332 59 259 68 -22% 16% 1,3%

Máquinas automáticas para processamento de dados 389 3.409 257 2.836 -34% -17% 1,3%

Outras máquinas e aparelhos de elevação 57 3,9 240 2,3 324% -41% 1,2%

Bombas de ar ou de vácuo e compressores de ar 341 3.027 165 1.950 -52% -36% 0,9%

Produtos químicos orgânicos 1.677 - 1.709 - 2% - 9%

Embarcações e estruturas flutuantes 1.017 4,1 708 3,9 -30% -6% 3,7%

Plásticos e suas obras 810 - 610 - -25% - 3,2%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e suas partes 670 5.990 479 4.705 -28% -21% 2,5%

Partes e acessórios para tratores e veículos especiais 342 5.723 304 4.508 -11% -21% 1,6%

Partes e acessórios para motocicletas e outros ciclos 176 187 116 144 -34% -23% 0,6%

Reboques e semi-reboques 22 47 12 38 -46% -19% 0,06%

Bicicletas e outros ciclos 17 19 11 11 -37% -43% 0,06%

Carrinhos para criança e veículos similares 16 - 11 - -31% - 0,06%

Instrumentos e aparelhos de óptica 570 95.269 470 90.898 -17% -5% 2,4%

Filamentos sintéticos ou artificiais 496 - 450 - -9% - 2,3%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 748 66 359 28 -52% -57% 1,9%

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 781 23.729 347 17.697 -56% -25% 1,8%

Ferro fundido, ferro e aço 857 - 318 - -63% - 1,7%

Adubos (fertilizantes) 517 - 316 - -39% - 1,6%
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Seguindo o ritmo de retração geral das importações vindas da China, o setor automotivo 

apresentou queda de 28% em valor e de 21% em quantidade. Dos principais subitens da categoria, 

todos apresentaram retração nas vendas, em quantidade e valor.  

O único item das principais categorias importadas da China a não apresentar queda foi o de 

produtos químicos orgânicos, utilizados, sobretudo, como insumos para atividades industriais e 

agrícolas. Ainda assim, o acréscimo nas importações foi de apenas 2%, em valor. 


