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Nesta edição do Boletim de Comércio Exterior, serão apresentados os valores acumulados entre janeiro de 2020 e agosto de 2020 das
exportações do município de Ribeirão Preto, da
Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP),
do estado de São Paulo e do Brasil. Esses valores
são comparados com os valores acumulados entre os mesmos meses de 2019.

tado. Essa redução deve-se a menores importações da China e dos Estados Unidos.
Carnes de animais da espécie bovina,
congeladas aparecem na terceira posição, sendo
que o produto não estava dentre os dez principais em 2019. A China foi responsável por 60%
das compras.
Minérios de ferro e seus concentrados
aparece como o quarto produto mais exportado,
ocupando a segunda posição no acumulado até
agosto de 2019. A queda de 25% é principalmente devido à redução de exportações para a China.

A Tabela 1 retrata os principais produtos
exportados pelo Brasil. Soja, mesmo triturada
aparece na primeira posição, representando
22,2% das exportações totais, sendo a China
(78,8%) o principal destino. No ano anterior, o
produto estava na quarta posição. O aumento de
386% no valor exportado deve-se a maior demanda pela China.

Açúcares de cana ou de beterraba aparecem na quinta posição, sendo que no período
anterior encontrava-se na sexta. O aumento de
42,8% nas exportações se deve principalmente
ao aumento das exportações para a China.

Óleos brutos de petróleo ocupa o segundo lugar, com variação de -57,5% no valor expor-

Tabela 1 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil
Brasil
Jan./19 a Ago./19
Item
Óleos brutos de
petróleo ou de
minerais betuminosos
Minérios de ferro e
seus concentrados,
incluídas as pirites
de ferro ustuladas
(cinzas de pirites)
Pastas químicas de
madeira, à soda ou
ao sulfato, exceto
pastas para dissolução
Soja, mesmo
triturada
Carnes e miudezas
comestíveis,
frescas, refrigeradas ou congeladas,
das aves da posição 0105

US$

3.352.946.725

1.161.986.001

882.751.989

793.173.566

716.419.191

Principais destinos
China (80.66%),
Estados Unidos
(10.22%), Uruguai
(5.69%)

China (35.98%),
Malásia (22.97%),
Egito (8.6%)
China (69.71%),
França (7.25%),
Países Baixos
(Holanda) (6.53%)
Países Baixos
(Holanda)
(21.02%), Espanha
(20.23%), Vietnã
(14.67%)

Japão (36.71%),
China (20.97%),
Emirados Árabes
Unidos (8.21%)

Jan./20 a Ago./20
Percentual do total

Item

US$

Principais destinos

Percentual do total

18.33%

Soja, mesmo
triturada

3.857.740.002

China (78.84%),
Espanha (3.35%),
Turquia (3%)

22.22%

6.35%

Óleos brutos de
petróleo ou de
minerais betuminosos

1.426.381.127

China (60.62%),
Índia (14.58%),
Malásia (6.46%)

8.22%

4.83%

Carnes de animais
da espécie bovina,
congeladas

1.015.172.376

China (69.03%),
Hong Kong
(13.12%), Arábia
Saudita (3.25%)

5.85%

4.34%

Minérios de ferro e
seus concentrados,
incluídas as pirites
de ferro ustuladas
(cinzas de pirites)

871.977.523

Países Baixos
(Holanda)
(27.19%), Japão
(20.54%), Malásia
(16.46%)

5.02%

3.92%

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

716.388.587

China (29.08%),
Marrocos (12.06%),
Argélia (9.7%)

4.13%

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI em dólares de Ago./2020.

A Tabela 2 retrata os cinco itens mais exportados pelo estado de São Paulo. O principal
produto foi açúcares de cana ou de beterraba,
cujas exportações aumentaram em 40,6% no

período. Esse aumento é consequência de maiores compras pela China, que importou 80,2% a
mais do produto, que foi responsável por 13,2%
das exportações do estado.
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Sumos de frutas atingiram a segunda posição, com crescimento no valor exportado em
25,7%. Esse aumento decorre da maior importação pela Holanda.

Automóveis de passageiros ocuparam a
quarta posição, com aumento de 14,3% no valor
exportado. A Argentina, responsável por quase
60% das importações, aumentou suas compras
em 44,2% no acumulado de 2020.

Carnes de animais da espécie bovina,
congeladas ocuparam a terceira posição, com
aumento de 57,7% no valor exportado. O aumento deve-se à China, que foi responsável por
80,5% das importações.

Por último, ouro ocupou a quinta posição.
O produto não se encontrava dentre os dez principais produtos no período anterior. Os Emirados
Árabes Unidos foram o principal destino (38,0%).

Tabela 2 – Principais itens exportados – Estado de São Paulo
São Paulo
Jan./19 a Ago./19

Jan./20 a Ago./20

Item

US$

Principais destinos

Percentual
do total

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

Óleos brutos de petróleo
ou de minerais betuminosos

871.990.152

China (61.8%), Uruguai
(28.31%), Estados Unidos
(6.61%)

20.1%

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

398.186.492

China (20.33%),
Bangladesh (10.76%),
Indonésia (8.79%)

13.2%

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

283.249.861

Argélia (17.69%), China
(15.86%), Nigéria (13%)

6.53%

Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas)

127.648.391

Países Baixos (Holanda) (58.4%), Bélgica
(17.43%), Estados
Unidos (15.97%)

4.23%

Bulldozers, angledozers,
niveladoras, raspotransportadoras (scrapers

220.694.076

Estados Unidos (64.17%),
Canadá (7.85%), Japão (7.39%)

5.09%

Carnes de animais da
espécie bovina, congeladas

119.905.092

China (80.48%),
Filipinas (6.67%), Hong
Kong (4.07%)

3.98%

Soja, mesmo triturada

198.421.595

China (90.95%), Bangladesh
(4.66%), Paquistão (2.52%)

4.57%

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

116.258.494

Argentina (59.82%),
Colômbia (16.95%),
Peru (12.98%)

3.86%

Partes e acessórios dos
veículos automóveis das
posições 8701 a 8705

151.618.958

Argentina (75.75%), Estados
Unidos (7.46%), Chile (3.09%)

3.49%

Ouro (incluído o ouro
platinado), em formas
brutas ou semimanufacturadas, ou em pó

112.155.438

Emirados Árabes
Unidos (38.01%), Suíça
(32.93%), Bélgica
(18.85%)

3.72%

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI em dólares de Ago./2020.

Os principais produtos exportados pela
RMRP são reportados na Tabela 3. O principal foi
açúcares de cana ou de beterraba, cujo valor
aumentou em 123%, graças ao aumento de
110% nas exportações para o Bangladesh.

Na terceira colocação, tem-se papel e cartão, não revestidos. Apesar de ter caído de posição, o valor exportado aumentou em 25,1%, devido, principalmente, ao aumento de 1.078% nas
compras do Peru.

Soja, mesmo triturada aparece na segunda posição, sendo que não constava nos dez
principais produtos no acumulado de 2019. O
produto foi responsável por 32,4% das exportações em 2020, sendo a China o único comprador.

Álcool etílico não desnaturado aparece na
quarta posição. O valor exportado aumentou em
39,8%. Essa variação deve-se ao aumento das
compras pela Coreia do Sul, responsável por praticamente 90% da demanda.
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Amendoins não torrados ocupa a quinta
colocação. Houve aumento de 6,5% no valor ex-

portado. A Rússia, maior comprador nos dois
períodos, aumentou sua compra em 21,2%.

Tabela 3 – Principais itens exportados – Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP)
Região Metropolitana de Ribeirão Preto
Jan./19 a Ago./19

Jan./20 a Ago./20

Item

US$

Principais destinos

Percentual
do total

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

38.895.393

Egito (30.78%), China
(18.05%), Bangladesh (12.87%)

35.44%

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

86.569.265

Bangladesh
(12.18%), Iêmen
(11.1%), Argélia
(7.84%)

33.92%

Papel e cartão, não
revestidos

14.719.768

Egito (13.82%), Arábia Saudita
(10.64%), Bélgica (10.29%)

13.41%

Soja, mesmo triturada

82.761.669

China (100%)

32.42%

Tortas e outros resíduos
sólidos da extração do
óleo de soja

9.030.609

Espanha (84.18%), Países
Baixos (Holanda) (15.82%)

8.23%

Papel e cartão, não
revestidos

18.420.251

Peru (34.72%), Reino
Unido (10.22%),
Coreia do Sul (9.29%)

7.22%

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

8.526.354

Rússia (29.48%), Países
Baixos (Holanda) (23.21%),
Colômbia (17.44%)

7.77%

Álcool etílico não
desnaturado

11.777.355

Coreia do Sul
(89.96%), Suíça
(4.67%), Estados
Unidos (2.65%)

4.61%

8.421.925

Estados Unidos (80.78%),
Colômbia (15.64%), Suíça
(2.82%)

7.67%

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

9.082.789

Rússia (33.68%),
Países Baixos (Holanda) (23.5%), Polônia
(13.8%)

3.56%

Álcool etílico não desnaturado

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI em dólares de Ago./2020.

Finalmente, a Tabela 4 apresenta os resultados dos principais produtos exportados por
Ribeirão Preto. O principal produto foi estanho
em formas brutas, mantendo sua colocação em
relação ao ano anterior, apesar do valor exportado ter caído 49,4%. Essa redução deve-se aos
Estados Unidos, que era o maior comprador e
não consta mais na lista.
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas de
plástico ocuparam a segunda colocação, sendo
que não estavam entre os dez no período anterior. Os Estados Unidos foram o principal destino.
Em seguida, instrumentos e aparelhos para medicina atingiram a terceira colocação. Ape-

sar da melhora na posição, houve queda de
14,1% no valor exportado devido, sobretudo, à
redução para a Indonésia (-57,4%).
Máquinas e aparelhos para colheita atingiram a quarta colocação, sendo que não estava
na lista dos dez principais produtos no período
anterior. A Costa Rica foi o principal destino.
Borracha misturada, não vulcanizada,
atingiu a quinta colocação, sendo que também
não constava na lista dos dez principais produtos
no acumulado de 2019. O principal destino foi a
China.
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Tabela 4 – Principais itens exportados – Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Jan./19 a Ago./19

Jan./20 a Ago./20

Item

US$

Principais destinos

Percentual
do total

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

Estanho em formas
brutas

3.283.743

Estados Unidos (61.51%),
Argentina (21.87%), Alemanha
(16.62%)

21.11%

Estanho em formas
brutas

1.661.361

Argentina (66.74%),
Bélgica (13.39%),
Espanha (10.94%)

16.19%

964.165

Estados Unidos
(65.73%), Canadá
(14.54%), Cingapura
(10.43%)

9.4%

Minérios de estanho e
seus concentrados

1.905.077

Malásia (100%)

12.25%

Chapas, folhas, tiras,
fitas, películas e outras
formas planas, autoadesivas, de plástico,
mesmo em rolos

Turborreactores, turbopropulsores e outras
turbinas a gás

1.641.077

Canadá (100%)

10.55%

Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e
veterinária

959.964

Bolívia (17.9%),
Indonésia (14.06%),
México (7.86%)

9.35%

Minérios de nióbio,
tântalo, vanádio ou de
zircónio, e seus concentrados

1.338.793

China (69.82%), Alemanha
(30.18%)

8.61%

Máquinas e aparelhos
para colheita ou
debulha de produtos
agrícolas

868.426

Costa Rica (52.39%),
Bolívia (27.07%), Peru
(8.04%)

8.46%

1.116.887

Indonésia (28.35%), Índia
(17.14%), Paraguai (10.12%)

7.18%

Borracha misturada,
não vulcanizada, em
formas primárias ou
em chapas, folhas ou
tiras

686.256

China (89.91%),
Estados Unidos
(10.09%)

6.69%

Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e
veterinária

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI em dólares de Ago./2020.

