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COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-CHINA 

Pauta de Importação  

As importações de produtos chineses em 2016 apresentaram retração na maioria dos principais 

itens da pauta, em grande medida devido à desaceleração da economia doméstica brasileira 

verificada ao longo do ano. Em termos de valor, os dois principais setores - aparelhos elétricos e 

mecânicos - fecharam o período em queda, respectivamente, de 18% e 23%. Ambos, se somados, 

representaram 47% de todas as compras brasileiras oriundas do país asiático.  

Tabela 3 - Pauta de Importação: 2016 em comparação com 2015 

 

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

(milhões)

Qte

(10 mil)

Máquinas e materiais elétricos, e suas partes 8.471 3.851.436 6.954 3.432.298 -18% -11% 30%

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 2.341 7.589 2.051 9.154 -12% 21% 8,8%

Partes para rádio e TV 1.257 1.566 749 1.319 -40% -16% 3,2%

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 562 89.904 604 90.215 8% 0% 2,6%
Díodos, transístores e dispositivos semelhantes 163 366.492 369 341.761 126% -7% 1,6%

Transformadores, conversores elétricos estáticos 409 168.575 329 123.300 -20% -27% 1,4%

Máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes 5.230 75.425 4.013 80.044 -23% 6% 17%

Partes e acessórios para aparelhos mecânicos 945 2.616 601 1.886 -36% -28% 2,6%

Máquinas automáticas para processamento de dados 449 3.868 317 3.426 -29% -11% 1,4%

Máquinas e aparelhos para impressão 376 67 303 78 -19% 17% 1,3%

Outras máquinas e aparelhos de elevação 64 4,1 250 2,5 289% -38% 1,1%

Bombas de ar ou de vácuo e compressores de ar 381 3.380 212 2.452 -44% -27% 0,9%

Produtos químicos orgânicos 1.960 - 1.989 - 1,5% - 8,5%

Plásticos e suas obras 928 - 730 - -21% - 3,1%

Embarcações e estruturas flutuantes 1.024 4,4 708 4,1 -31% -6% 3,0%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e suas partes 744 6.781 582 5.516 -22% -19% 2,5%

Partes para veículos de transporte 384 6.481 365 5.278 -5% -19% 2%

Partes para motocicletas e outros ciclos 195 209 142 175 -27% -16% 1%

Reboques e semi-reboques 24 54 15 44 -39% -18% 0,06%

Bicicletas e outros ciclos 20 22 13 13 -36% -42% 0,05%

Carrinhos para criançae suas partes 17 0 12 0 -27% - 0,05%

Instrumentos de óptica, de controle ou de precisão 671 137.739 575 109.501 -14% -21% 2,5%

Filamentos sintéticos ou artificiais 557 - 531 - -5% - 2,3%

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 820 70,7 437 32,5 -47% -54% 1,9%

Ferro fundido, ferro e aço 936 - 427 - -54% - 1,8%

Adubos (fertilizantes) 635 - 404 - -36% - 1,7%

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 872 27.604 401 21.072 -54% -24% 1,7%
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No departamento de máquinas e instrumentos mecânicos, cabe mencionar também a participação 

recente da subcategoria de aparelhos de elevação, carga, descarga ou de movimentação, que 

inclui elevadores, escadas rolantes, transportadores e teleféricos. Em termos de valor, o setor 

expôs crescimento de 289%, ainda que a quantidade de produtos importados tenha indicado queda 

de 38%.  

Em linha com o ritmo de retração das importações vindas da China, o setor automotivo apresentou 

queda de 22% em valor e de 19% em quantidade. Tais resultados foram também semelhantes nos 

principais subitens da categoria, que apresentaram movimentos de queda nas importações. 

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 1,5%, em valor. Em termos de 

participação na pauta, a categoria correspondeu a 8,5% das compras vindas da China. 

Como pode ser observado no gráfico a seguir, a partir de 2006 houve crescimento quase 

ininterrupto das importações brasileiras oriundas do parceiro asiático, refletindo o bom momento da 

economia do País, que em grande medida importa insumos da China para composição de artigos 

finais da indústria nacional, assim como manufaturados de diversas classes. O ano de 2015 

indicou, no entanto, a primeira vez, desde 2009, na qual houve queda nas importações de produtos 

chineses, em resposta à retração da economia brasileira. No ano de 2016 esta tendência se 

acentuou, produto do aprofundamento da recessão econômica no Brasil.  

 

Gráfico 4 – Importações brasileiras oriundas da China 2006-2016 (US$ e Tons) 

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