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Esta edição do Boletim de Comércio traz
dados dos principais produtos exportados pelo
Brasil, estado de São Paulo, Região Metropolitana
de Ribeirão Preto (RMRP) e para Ribeirão Preto.
Os dados estão no acumulado em doze meses e
os dados estão em preços constantes de acodo
com o Consumer Price Index (CPI).
A Tabela 1 retrata os principais itens exportados pelo Brasil, com destaque para a soja
que aparece como o produto mais exportado e
com aumento de 21,5% em relação aos 12 meses
anteriores. As vendas externas do grão vêm registrando valores substanciais, ao longo deste ano,
refletindo a colheita recorde. Além disso, o aquecimento das vendas também foi favorecido pela
quebra de safra registrada na Argentina e há expectativas de aumento das exportações para a
China diante da guerra comercial travada entre o
país asiático e os Estados Unidos.

Em seguida aparece o minério de ferro,
com queda de 0,63% nas exportações. Outro produto de destaque cujas vendas externas tiveram
queda foram açúcares de cana e beterraba (25,93%). Em termos de volume exportado, dados
do MDIC revelam retração de 23,4%, atingindo
9,79 milhões de toneladas no total acumulado no
primeiro semestre deste ano em relação ao
mesmo período de 2017.
Óleos brutos de petróleo aparecem como
o terceiro mais exportado. Na comparação entre
os valores acumulados para os meses de junho de
2018 e de 2017, o valor exportado passou de
cerca de US$15,6 bilhões para US$17,5 bilhões,
crescimento de 12,15%. Carnes e miudezas apareceram dentre os cinco itens mais exportados,
no acumulado de Jul./16 a Jun./17, mas perderam
posição para pastas químicas de madeira entre
Jul./17 a Jun./18.

Tabela 1 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil
Exportação
Jul./16 a Jun./17
Jul./17 a Jun./18
Item
US$
Item
US$
Soja, mesmo triturada
22,612,346,472 Soja, mesmo triturada
27,481,790,270
Minérios de ferro e seus concentrados, incluMinérios de ferro e seus concentrados, incluí18,249,329,455
18,134,282,690
ídas as pirites de ferro ustulada.
das as pirites de ferro ustuladas.
Óleos brutos de petróleo ou de minerais beÓleos brutos de petróleo ou de minerais betu15,595,058,905
17,489,778,311
tuminosos.
minosos.
Açúcares de cana ou de beterraba e sacaAçúcares de cana ou de beterraba e sacarose
12,295,789,899
9,107,094,947
rose quimicamente pura, no estado sólido.
quimicamente pura, no estado sólido.
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, rePastas químicas de madeira, à soda ou ao sul6,477,314,586
7,258,960,706
frigeradas ou congeladas, das aves.
fato, exceto para dissolução.
Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em bilhões de dólares de Maio/2018.

A Tabela 2 retrata os cinco itens mais exportados pelo estado de São Paulo. Destacam-se:
açúcares de cana ou de beterraba e sacarose; outros veículos aéreos; óleos brutos de petróleo e
automóveis. No acumulado até Jun./17, o quinto
produto mais exportado foi sumos de frutas que

perdeu posição para o item Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras
e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores.
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Na comparação do acumulado em 12 meses, observa-se queda significativa nas exportações de açúcares (-27,84%) e outros veículos aéreos (-23,6%). As exportações de óleos brutos de

petróleo apresentaram aumento de 28,04% e em
automóveis de 9,33%.

Tabela 2 – Principais Produtos Exportados pelo Estado de São Paulo
Exportação
Jul./16 a Jun./17
Item

Jul./17 a Jun./18
Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacaAçúcares de cana ou de beterraba e sacarose.
8,152,951,018
rose.
Outros veículos aéreos; veículos espaciais e veícuOutros veículos aéreos; veículos espaciais
3,949,247,260
los suborbitais.
e veículos suborbitais.
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminoÓleos brutos de petróleo ou de minerais be2,254,480,765
sos
tuminosos
Automóveis de passageiros e outros veícuAutomóveis de passageiros e outros veículos auto2,251,712,724 los automóveis) e os automóveis de cormóveis) e os automóveis de corrida.
rida.
Bulldozers,
angledozers,
niveladoras,
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou
raspo-transportadoras (scrapers), pás mede produtos hortícolas, não fermentados, sem adi1,671,155,712 cânicas, escavadoras, carregadoras e pás
ção de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de
carregadoras, compactadores e rolos ou cioutros edulcorantes
lindros compressores, autopropulsores.
Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em bilhões de dólares de Maio/2018.
US$

Os principais produtos exportados pela
RMRP são apresentados na Tabela 3. O principal
destaque na pauta exportadora da região é açúcares de cana ou de beterraba e sacarose. No entanto, seguindo a tendência nacional e estadual,
as exportações de açúcar caíram 12%, na comparação entre o acumulado em 12 meses. A queda
nas exportações de açúcar reflete a retração nas
vendas para a China, após a imposição, anunciada
em Maio/17, de maiores tarifas sobre a importação do produto brasileiro.

US$
5,883,177,150
3,017,026,022
2,886,603,753
2,461,738,879

2,314,561,936

As exportações de soja aparecem na segunda posição e, como verificado para o Brasil, registraram aumento significativo de 17,44%. O
maior destaque foi o amendoim não torrado cujas
vendas externas aumentaram em quase 60%. O
item papel e cartão aparece na terceira posição,
com queda registrada de 6,77%. As exportações
de carne estavam em quarto lugar até Jun./17,
mas não apareceram entre os principais produtos
nos últimos 12 meses.
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Tabela 3: Principais Produtos Exportados pela Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP)
Exportação
Jul./16 a Jun./17
Item

Jul./17 a Jun./18
Item

US$

US$

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose.

934,573,330 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose. 822,562,181

Soja, mesmo triturada

220,871,282 Soja, mesmo triturada

259,397,091

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados
Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilipara escrita, impressão ou outros fins gráficos, e pazados para escrita, impressão ou outros fins
203,284,934
189,512,957
pel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfuradas,
gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões
não perfurados.
ou tiras perfurados, não perfurados.
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeraTortas e outros resíduos sólidos da extração do
76,456,769
106,820,164
das ou congeladas, das aves.
óleo de soja.
Amendoins não torrados

52,764,690

Amendoins não torrados

84,395,407

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em bilhões de dólares de Maio/2018.

Por fim, a Tabela 4 apresenta os resultados
dos principais produtos exportados por Ribeirão
Preto. O destaque foi estanho em formas brutas,
com elevação de 117,45% em decorrência da expansão das vendas para os Estados Unidos, principal destino. Na segunda posição aparecem minérios de estanho e seus derivados, com variação

de 6,98%. Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária tiveram
variação de 15,35%.
As exportações do item “Preparações
para alimentação de animais” tiveram queda de
15,12% e foram ultrapassadas pelas exportações
de soja que aumentaram 3,93%.

Tabela 4: Principais Produtos Exportados por Ribeirão Preto
Exportação
Jul./16 a Jun./17

Jul./17 a Jun./18

Item
Estanho em formas brutas.

US$
18,655,271

Item
Estanho em formas brutas.

US$
40,565,993

Minérios de estanho e seus concentrados.

18,291,682

Minérios de estanho e seus concentrados.

19,569,484

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais.

17,176,985

Soja, mesmo triturada.

16,372,329

Soja, mesmo triturada.

15,753,068

Preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais.

14,579,569

10,948,907

Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia,
odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos
de cintilografia e outros aparelhos eletromédicos,
bem como os aparelhos para testes visuais.

12,629,190

Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais.

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em bilhões de dólares de Maio/2018.

