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Esta edição do Boletim de Comércio exterior traz dados dos principais produtos exportados pelo Brasil, Estado de São Paulo, Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) e por Ribeirão Preto. Os valores das exportações estão
no acumulado em doze meses e estão em valores constantes.
Na Tabela 1 são reportados os principais
itens exportados pelo Brasil. Tanto no acumulado em 12 meses até Set./18, quanto no acumulado dos doze meses anteriores, o maior destaque foi a soja. Na comparação entre os dois períodos analisados, as exportações de soja registraram aumento de 23,7%. Entre janeiro e agosto
desse ano, somente a China, principal demandante do produto, recebeu quase 80% das exportações brasileiras, segundo o Ministério da
Agricultura. A alta demanda chinesa refletiu as

reações do país às medidas protecionistas do
governo Trump, que fez com que a economia
asiática demandasse menos soja dos Estados
Unidos com aumento do produto brasileiro.
Óleos brutos de petróleo aparecem na
sequência, com variação percentual de 26,6% em
relação ao acumulado nos doze meses anteriores. Em seguida, aparecem minérios de ferro e
seus concentrados.
A expansão de 30,1% nas exportações de
pastas químicas de madeira colocou o produto
entre os cinco principais itens exportados. Por
fim, açúcares de cana e beterraba aparecem na
quinta posição, registrando queda de 38,6% frente ao acumulado nos doze meses anteriores. O
recuo em suas exportações reflete a menor produção e preço do açúcar.

Tabela 1 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil
Exportações Brasil
Out./16 a Set./17

Out./17 a Set./18

Item
Soja, mesmo triturada

US$
$ 24.465.074.562

Item
Soja, mesmo triturada

US$
$ 30.265.198.077

Minérios de ferro e seus concentrados.

$ 18.795.445.710

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

$ 21.198.070.003

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.

$ 16.740.321.804

Minérios de ferro e seus concentrados.

$ 19.312.149.728

$ 12.285.922.934

Pastas químicas de madeira, à soda ou
ao sulfato, exceto para dissolução.

$ 7.620.372.977

$ 6.630.498.749

Açúcares de cana ou beterraba e sacarose quim. pura, no estado sólido

$ 7.543.146.333

Açúcares de cana ou beterraba e
sacarose quim. pura, no estado sólido
Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das
aves.

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

A Tabela 2 retrata os cinco itens mais exportados pelo estado paulista. O maior valor das
exportações foi de açúcares de cana ou de beterraba e sacarose, mesmo com um recuo de 39,3%
em relação aos 12 meses anteriores.

Também registraram queda as exportações de outros veículos aéreos, (- 27,3%) e automóveis de passageiros (- 7,0%). A retração nas
exportações de automóveis reflete às dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina,
principal destino deste bem.
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Tabela 2 – Principais itens exportados – Estado de São Paulo
Exportações São Paulo
Out./16 a Set./17
Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido.

US$

Out./17 a Set./18
Item

US$

$ 7.992.583.173

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido.

$ 4.855.254.102

Outros veículos aéreos; veículos espaciais
e seus veículos de lançamento e veículos
suborbitais.

$ 3.798.849.283

Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos.

$ 3.510.115.384

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis, principalmente, concebidos para o transporte de pessoas.

$ 2.487.140.678

Outros veículos aéreos; veículos espaciais
e seus veículos de lançamento e veículos
suborbitais.

$ 2.763.230.713

Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos.

$ 2.344.736.540

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis, principalmente, concebidos para o transporte de pessoas.

$ 2.312.509.367

$ 1.563.452.505

Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás
carregadoras, compactadores e rolos
compressores, autopropulsores.

$ 2.275.255.043

Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás
carregadoras, compactadores e rolos
compressores, autopropulsores.

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

Os principais produtos exportados pela
RMRP estão na Tabela 3. O maior destaque na
pauta exportadora da região foi açúcares de cana
ou de beterraba e sacarose que, seguindo a ten-

dência nacional e estadual, registraram queda
em comparação com o acumulado nos doze meses anteriores (- 10,5%).

Tabela 3 – Principais itens exportados – Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP)
Exportações Região Metropolitana de Ribeirão Preto
Out./16 a Set./17
Out./17 a Set./18
Item
US$
Item
Açúcares de cana ou de beterraba e sacaAçúcares de cana ou de beterraba e saca$ 873.994.077
rose quimicamente pura, no estado sólido.
rose quimicamente pura, no estado sólido.
Soja, mesmo triturada.

Papel e cartão, não revestidos, para escrita,
impressão ou outros fins gráficos, e papel e
cartão para cartões ou tiras.
Amendoins não torrados nem de outro modo
cozidos, mesmo descascados ou triturados.
Tortas e outros resíduos sólidos da extração
do óleo de soja.

US$
$ 782.201.166

Papel e cartão, não revestidos, para escri$ 257.607.342 ta, impressão ou outros fins gráficos, e
papel e cartão para cartões ou tiras.

$ 196.893.600

$ 199.695.049 Soja, mesmo triturada.

$ 196.114.291

$ 64.340.391

Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja.

$ 114.866.434

$ 49.874.345

Amendoins não torrados nem de outro
modo cozidos, descascados ou triturados.

$ 79.614.903

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em milhões de dólares de Agosto/2018.
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Na segunda posição aparece papel e cartão, com um valor total exportado de cerca de
US$ 197 milhões e retração de 1,4% frente ao
acumulado nos doze meses anteriores. As exportações de soja aparecem em terceiro lugar. Ao
contrário, do observado em nível nacional, na
RMRP, registrou-se recuo de 23,87% nas exportações do produto, o que equivalente a uma redução de US$ 61,5 milhões.

bruta, produto mais exportado pelo município,
com elevação de 67,8% em decorrência da expansão das vendas para os Estados Unidos.

Em seguida, aparecem as exportações de
tortas e outros resíduos sólidos da extração do
óleo de soja, com aumento de 130,3% puxadas
pela sua elevação com destino à Tailândia. Por
fim, as exportações de amendoins não torrados
nem cozidos registraram expansão 23,7%, atingindo o valor de US$ 79,6 milhões.

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais, com queda de 28,9%, e
chapas, folhas, tiras, fitas e películas, com aumento de 573,2%, completam a lista dos cinco
principais produtos mais exportados. O aumento
nas exportações de chapas, folhas, tiras, fitas e
películas é resultante das maiores exportações
dessa categoria de produto para os Estados Unidos em 2018, parceiro que ultrapassou a Tailândia, tornando-se o principal mercado comprador.

Por fim, a Tabela 4 apresenta os resultados dos principais produtos exportados por Ribeirão Preto. Destaque para o estanho em forma

Na segunda posição, aparece a soja, cujas
exportações expandiram 82,1% na comparação
com os 12 meses anteriores. Minérios de estanho e seus concentrados ocuparam a terceira
posição entre os produtos mais exportados, registrando recuo de 18,2%.

Tabela 4 – Principais itens exportados – Ribeirão Preto
Exportações Ribeirão Preto
Out./16 a Set./17
Item
Estanho em formas brutas

$ 26.543.359 Estanho em formas brutas

$ 44.535.880

Minérios de estanho e seus concentrados

$ 22.097.066

Soja, mesmo triturada

$ 29.251.430

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais

$ 20.239.156

Minérios de estanho e seus concentrados

$ 18.069.772

Soja, mesmo triturada

$ 16.063.246

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais

$ 14.389.085

$ 1.565.770

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos

$ 10.540.450

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras
formas planas, auto-adesivas, de plástico,
mesmo em rolos

US$

Out./17 a Set./18
Item

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

US$

