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Nesse Boletim de Comércio Exterior são
apresentados os valores acumulados entre junho
de 2020 e novembro de 2020 das exportações de
Ribeirão Preto, da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP), do estado de São Paulo e
do Brasil. Esses valores são comparados com os
acumulados entre os mesmos meses de 2019.

sexta colocação, com variação de 441,1%. A China foi o principal destino (75,2%) e novamente o
maior responsável pela variação.

A Tabela 1 retrata os principais produtos
exportados pelo Brasil. Soja, mesmo triturada
aparece na primeira posição, representando
28,7% das exportações totais e sendo a China
(89,0%) o principal destino. No mesmo período
do ano anterior, o produto era responsável por
16,7% das exportações, com crescimento de
109,1% no valor exportado. A China foi a maior
responsável pela variação.

Açúcares de cana ou de beterraba aparecem como o quarto produto mais exportado,
sendo responsável por 4,6% do total e variação
de 147,3% em relação ao mesmo período de
2019. A China foi o principal destino (20,2%).

Óleos brutos de petróleo aparecem na
terceira posição, com 10,7% do total exportado e
variação de 79,8% em relação a 2019. A China foi
responsável por 68,2% das compras.

Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja aparecem na quinta posição,
sendo responsável por 3,3% do total exportado.
Apesar de ter caído uma posição, o valor exportado aumentou em 17,5%. A Holanda foi o principal destino (19,6%).

Minérios de ferro e seus concentrados
ocuparam o segundo lugar, com 12,1% das exportações totais. No período anterior, estava na

Tabela 1 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil
Brasil
Jun./19 a Nov./19
Item

US$

Soja, mesmo triturada

2.463.406.986

Milho

Principais destinos

China (87.67%), Espanha
(4.61%), Tailândia (1.57%)

1.295.783.504

Jun./20 a Nov./20
Percentual
do total

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

16.73%

Soja, mesmo triturada

5.151.540.102

China (89.03%),
Espanha (2.87%),
Países Baixos (Holanda) (2.1%)

28.65%

8.8%

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

2.167.128.092

China (75.16%),
Turquia (7.5%), Omã
(5.22%)

12.05%

7.27%

Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos

1.925.016.144

China (68.17%),
Espanha (17.51%),
Países Baixos (Holanda) (3.89%)

10.71%

3.39%

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

832.394.308

China (20.22%),
Nigéria (13.51%),
Marrocos (7.44%)

4.63%

3.01%

Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja

586.369.923

Países Baixos (Holanda) (19.56%), Tailândia
(17.29%), Vietnã
(12.75%)

3.26%

Japão (26.48%), Espanha
(21.14%), Coreia do Sul (20.26%)
Óleos brutos de petróleo
ou de minerais betuminosos

1.070.519.517

Tortas e outros resíduos
sólidos da extração do
óleo de soja

499.176.087

Carnes e miudezas
comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105

443.921.837

China (68.03%), Chile (15.9%),
Espanha (8.68%)
França (17.76%), Países Baixos
(Holanda) (13.67%), Espanha
(13.53%)

Arábia Saudita (17.87%), Japão
(14.71%), Emirados Árabes
Unidos (8.03%)

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI em dólares de Nov./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,
cujo valor representa 21,2% do total exportado,

tendo variado 69,7% no período. O principal destino foi a China (33,7%).
Outros veículos aéreos atingiram a segunda posição, representando 4,6% do total. O
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seu valor exportado apresentou queda de 43,6%,
sendo os Estados Unidos o único comprador.

Automóveis de passageiros ocuparam a
quarta posição, 3,7% do total. A Argentina foi
responsável por 63,1% do valor importado.

Sumos de frutas ou de produtos hortículas
ocupam a terceira posição. O seu valor exportado representa 3,8% do total, com os Estados
Unidos como maior comprador (33,9%). O valor
exportado teve queda de 62,3% no período.

Por último, óleos de petróleo, exceto
óleos brutos, ocuparam a quinta posição, 3,5%
do total. Os Estados Unidos (54,3%) foram o
principal destino.

Tabela 2 – Principais itens exportados – Estado de São Paulo
São Paulo
Jun./19 a Nov./19
Item
Açúcares de cana ou de
beterraba e sacarose
quimicamente pura, no
estado sólido
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas)
ou de produtos hortícolas, não fermentados,
sem adição de álcool,
com ou sem adição de
açúcar ou de outros
edulcorantes

US$

Principais destinos

Jun./20 a Nov./20
Percentual
do total

341.687.535

China (15.9%), Nigéria
(11.02%), Marrocos (10.43%)

10.2%

273.875.374

Bélgica (54.03%), Estados
Unidos (23.64%), Países Baixos
(Holanda) (15.18%)

8.18%

Outros veículos aéreos
(por exemplo: helicópteros, aviões); veículos
espaciais (incluídos os
satélites) e seus veículos
de lançamento e veículos suborbitais

221.866.418

Estados Unidos (76.68%),
Japão (13.97%), França (9.22%)

6.62%

Carnes de animais da
espécie bovina, congeladas

201.241.557

China (89.3%), Filipinas
(4.82%), Israel (1.44%)

6.01%

Bulldozers, angledozers,
niveladoras, raspotransportadoras (scrapers), pás mecânicas,
escavadoras, carregadoras e pás carregadoras,
compactadores e rolos
ou cilindros compressores, autopropulsores

116.292.984

Estados Unidos (62.62%), Peru
(9.08%), Canadá (8.22%)

3.47%

Item
Açúcares de cana ou
de beterraba e sacarose quimicamente pura,
no estado sólido
Outros veículos aéreos
(por exemplo: helicópteros, aviões); veículos
espaciais (incluídos os
satélites) e seus
veículos de lançamento e veículos suborbitais
Sumos de frutas
(incluídos os mostos
de uvas) ou de produtos hortícolas, não
fermentados, sem
adição de álcool, com
ou sem adição de
açúcar ou de outros
edulcorantes
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos
para o transporte de
pessoas

Óleos de petróleo ou
de minerais betuminosos, exceto óleos
brutos

US$

Principais destinos

Percentual do
total

579.937.951

China (33.63%),
Emirados Árabes
Unidos (16.61%),
Bangladesh (11.41%)

21.24%

125.147.456

Estados Unidos
(100%)

4.58%

103.368.536

Estados Unidos
(33.86%), Bélgica
(32.88%), Japão
(19.02%)

3.79%

100.902.812

Argentina (63.14%),
Colômbia (30.01%),
Equador (2.18%)

3.7%

94.458.278

Estados Unidos
(54.29%), Panamá
(12.3%), Cingapura
(6.59%)

3.46%

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

Os principais produtos exportados pela
RMRP são reportados na Tabela 3. O principal
grupo foi açúcares de cana ou de beterraba, cujo
valor exportado representou 51,5% do total, seno a China (19,6%) o principal destino. O valor
exportado do produto variou 84,1% no período.

440,1%. O principal comprador foi a Coreia do
Sul (51,8%). Note que, no período anterior, o
produto era responsável por apenas 3% das exportações da região. O aumento de 1.343% nas
compras pela Coreia do Sul trouxe o produto
para a segunda posição.

Álcool etílico não desnaturado aparece na
segunda posição, sendo 10,8% do total exportado pela região no período, com aumento de

Na terceira colocação, temos papel e cartão, não revestidos, cujo valor exportado representa 5,6% do total, com o Reino Unido (21,1%)

Ano VII | Dez./20

Prof. Luciano Nakabashi
Nicolas Scaraboto e Pedro Roveri
como o principal comprador. Suas exportações
apresentaram queda de 48,2% no período.

mo principal comprador. O produto não aparecia
dentre os dez principais no período anterior.

Carnes de animais da espécie bovina,
congeladas aparece na quarta posição, representando 5,2% do total e tendo a China (96,2%) co-

Amendoins não torrados ocupa a quinta
colocação, com 5,0% do valor total exportado. A
Holanda foi o principal destino (51,7%).

Tabela 3 – Principais itens exportados – Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP)
Região Metropolitana de Ribeirão Preto
Jun./19 a Nov./19
Item
Açúcares de cana ou de
beterraba e sacarose
quimicamente pura, no
estado sólido
Papel e cartão, não
revestidos, dos tipos
utilizados para escrita,
impressão ou outros fins
gráficos, e papel e cartão
para fabricar cartões ou
tiras perfurados, não
perfurados, em rolos ou
em folhas de forma
quadrada ou rectangular,
de qualquer formato o

Jun./20 a Nov./20

US$

Principais destinos

Percentual
do total

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

53.144.067

China (17.4%), Rússia
(15.44%), Nigéria (8.36%)

41.77%

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

97.857.756

China (19.59%), Índia
(11.64%), Canadá
(8.12%)

51.52%

16.13%

Álcool etílico não
desnaturado, com um
teor alcoólico em
volume igual ou
superior a 80 % vol;
álcool etílico e aguardentes, desnaturados,
com qualquer teor
alcoólico

20.562.498

Coreia do Sul
(51.84%), Turquia
(21.72%), Estados
Unidos (13.7%)

10.83%

10.643.197

Reino Unido
(21.13%), Itália
(12.46%), Egito
(9.37%)

5.6%

9.874.988

China (96.16%), Hong
Kong (2.08%), Cingapura (1.22%)

5.2%

9.533.771

Países Baixos (Holanda) (51.57%),
Rússia (25.63%),
Polônia (7.13%)

5.02%

20.527.770

Reino Unido (27.64%), Argentina (13.28%), Chile (11.53%)

Carnes e miudezas
comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105

5.803.886

China (48.25%), Rússia
(24.66%), Japão (11.42%)

4.56%

Estanho em formas
brutas

4.606.854

Estados Unidos (41.3%), Reino
Unido (20.78%), Países Baixos
(Holanda) (9.39%)

3.62%

Álcool etílico não desnaturado, com um teor
alcoólico em volume
igual ou superior a 80 %
vol; álcool etílico e
aguardentes, desnaturados, com qualquer teor
alcoólico

3.807.285

Estados Unidos (75.33%),
Coreia do Sul (19.4%), França
(3.07%)

2.99%

Papel e cartão, não
revestidos, dos tipos
utilizados para escrita,
impressão ou outros
fins gráficos, e papel e
cartão para fabricar
cartões ou tiras perfurados, não perfurados,
em rolos ou em folhas
de forma quadrada ou
rectangular, de qualquer formato o
Carnes de animais da
espécie bovina,
congeladas
Amendoins não
torrados nem de outro
modo cozidos, mesmo
descascados ou
triturados

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

Finalmente, a Tabela 4 apresenta os resultados dos principais produtos exportados por
Ribeirão Preto. O principal produto foi estanho
em formas brutas, que representou 43,7% das
exportações do município, com variação de
1.133%, sendo Portugal (31,9%) o principal destino e responsável pela variação expressiva, já
que aumentou suas compras em 5.593%.
Máquinas e aparelhos para colheita ou
debulha ocuparam a segunda colocação, com

11,8% do valor total exportado, com Cuba como
principal destino (65,8%). O seu valor exportado
aumentou em 622%.
Em seguida, preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais atingiram a
terceira colocação, 8,0% do total, com elevação
de 306%. Chile foi o principal comprador (80,3%).
O produto não estava na lista dos dez principais
no período anterior.
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Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e veterinária atingiram a
quarta colocação, com 3,5% do valor exportado
total. A República Dominicana foi o principal destino, com 31,9%.

também não estavam na lista dos dez principais
produtos no período anterior. O valor exportado
representou 2,4% do total e teve o Peru como
principal comprador (49,1%).

Sementes, frutos e esporos, para sementeira ficaram na quinta colocação, sendo que
Tabela 4 – Principais itens exportados – Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Jun./19 a Nov./19

Jun./20 a Nov./20

Item

US$

Principais destinos

Percentual
do total

Minérios de estanho e
seus concentrados

2.322.680

Malásia (100%)

24.25%

Estanho em formas
brutas

6.281.804

Portugal (31.92%),
Argentina (27.84%),
Estados Unidos
(25.47%)

43.66%

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

1.360.042

Estados Unidos (96.9%),
Cingapura (2.69%), China
(0.39%)

14.2%

Máquinas e aparelhos
para colheita ou
debulha de produtos
agrícolas

1.690.901

Cuba (65.82%),
Tailândia (17.29%),
Costa Rica (12.9%)

11.75%

Instrumentos e aparelhos
para medicina, cirurgia,
odontologia e veterinária

580.525

Indonésia (29.36%), Peru
(24.94%), Chile (11.75%)

6.06%

Preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais

1.151.762

Chile (80.31%),
Colômbia (16.11%),
Equador (2.37%)

8,0%

Estanho em formas
brutas

509.296

Alemanha (81.64%), Colômbia
(11.45%), Portugal (6.92%)

5.32%

Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e
veterinária

503.628

República Dominicana (31.91%), Bolívia
(14.91%), Índia
(13.49%)

3.5%

Aparelhos mecânicos
(mesmo manuais) para
projectar, dispersar ou
pulverizar líquidos ou
pós; extintores, mesmo
carregados; pistolas
aerográficas e aparelhos
semelhantes

462.732

Austrália (56.7%), Argentina
(38.53%), Chile (4.32%)

4.83%

Sementes, frutos e
esporos, para sementeira

339.339

Peru (49.1%), Paraguai (21.54%), Colômbia (17.3%)

2.36%

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

Item

US$

Principais destinos

Percentual do
total

