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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

 

Pauta de Exportação 

 

Os embarques de soja destinados a China entre janeiro e outubro de 2016 indicaram diminuição de 

4% em quantidade, somando um valor de vendas 7,5% menor do que o verificado no mesmo 

período de 2015. As transações comerciais envolvendo o grão representaram 46% de todas as 

exportações do País ao parceiro asiático.  

 

Além 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 85% e 48,3%, respectivamente. 

Em relação ao mesmo período de 2015, as vendas de minério de ferro nos dez primeiros meses de 

2016 também apresentaram resultados superiores em termos de valor e volume, tendo crescimento 

de 6% e 19%, respectivamente. Tal movimentação indica que a recente recuperação nos preços do 

minério no mercado internacional começa a ser perceptível.  

O envio de óleos brutos de petróleo indicou crescimento de 25% em quantidade, ainda que o 

retorno monetário tenha apresentado queda de 5,9%. 

                   Tabela 3 - Pauta de Exportação: janeiro-outubro de 2016 em comparação com janeiro-outubro de 2015 

 

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

 

US$ (milhões) Ton (mil) US$ (milhões) Ton (mil)

Soja, mesmo triturada 15.243 39.495 14.105 37.878 -7,5% -4% 46%

Minérios de ferro e seus concentrados 5.281 146.542 5.610 174.321 6,2% 19% 18%

Óleos brutos de petróleo 3.508 10.761 3.301 13.412 -5,9% 25% 11%

Pastas químicas de madeira, exceto para dissolução 1.365 2.897 1.466 3.639 7,3% 26% 5%

Carne de aves 504 253 747 423 48,3% 67% 2%

Carne bovina, congeladas 306 61 566 132 85% 116% 2%

Açúcares, no estado sólido 646 2.104 563 1.746 -12,9% -17% 2%

Ferro-ligas 479 56 366 56 -23,7% -0,2% 1,2%

Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas 449 80 349 74 -22,3% -8% 1,1%

Couros e peles curtidos não preparados 365 128 319 131 -12,5% 2% 1,0%

Outros 3.217 5.030 3.318 8.361 3% 66% 11%
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