COMÉRCIO BRASIL-CHINA, DEZEMBRO DE 2021 | Ed.153

Exportações do Brasil para a China crescem 8,8% em novembro
As vendas para o país asiático somaram US$ 5,03 bilhões no mês, enquanto as importações
aumentaram 34,6%, totalizando US$ 4,51 bilhões. Resultado garantiu superávit de US$ 52 milhões
para o Brasil
Na comparação entre novembro de 2021 e 2020, as exportações do Brasil para a China cresceram
8,8%, somando US$ 5,03 bilhões. As importações com origem na China aumentaram 34,6% e
totalizaram US$ 4,51 bilhões. Com isso, a corrente de comércio aumentou 19,6%, alcançando US$
9,53 bilhões, com superávit de US$ 52 milhões para o Brasil.
No mês, caíram os embarques de alguns produtos relevantes da pauta exportadora para o país
asiático, incluindo: carne bovina (-93,5%), carne suína (-51,3%), algodão (- 48,9%), celulose (- 28,9%)
e minério de ferro (-6,6%). Por outro lado, as vendas de soja em novembro cresceram 189,7% e
representaram 22,5% da pauta, participação superior aos 8,4% verificados em novembro de 2020.
Ainda neste mês, as exportações de minério de cobre e minério de níquel para a China
surpreenderam, com aumento de 34.022,3% e 41.699,6%, respectivamente. O minério de cobre, que
não tinha participação na pauta de novembro de 2020, chegou a representar 2,8% das vendas do
Brasil para a China no mesmo mês de 2021 e foi o quinto produto mais exportado do período.

Dos dez principais produtos brasileiros vendidos à China, apenas um não teve queda em
termos de volume embarcado no acumulado do ano
Exportações brasileiras com origem na China: janeiro – novembro de 2021/ 2020
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Na comparação entre janeiro e novembro de 2021 e 2020, dos dez principais produtos vendidos à
China, nove tiveram quedas em termos de volume embarcado, sendo as de ferro ligas e de petróleo
bruto as mais expressivas, de 35% e 25%, respectivamente. A carne suína, que cresceu 6%, foi o
único setor que não registrou queda no volume enviado.
Em termos de valor, as exportações subiram em seis dos dez produtos mais vendidos,
particularmente nas áreas de minério de ferro, com crescimento 65%, de soja, cujo aumento foi de
25%, e açúcar, com crescimento de 19%.
Importações de adubos ou fertilizantes químicos com origem na China crescem 234,7% em
novembro
De janeiro a novembro de 2021, as compras de adubos e fertilizantes químicos foram as que mais
cresceram, com variação de 247,1%. O setor ganhou espaço na pauta de importação brasileira de
2021, alcançando um percentual de 4,3% no acumulado do ano, 2,3 pontos percentuais a mais do
que o registrado nos onze primeiros meses de 2020.
As compras de medicamentos e produtos farmacêuticos tiveram o segundo maior aumento do
período, com variação de 174,8%. O segmento também expandiu sua fatia na pauta, atingindo 4%,
frente a 2% registrados no mesmo período de 2020.

Os valores dos outros nove principais produtos importados da China também cresceram na
comparação entre os períodos de janeiro a novembro de 2021 e 2020, conforme indicado no quadro
a seguir.
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Em novembro, produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado e instalações e equipamentos
de engenharia civil foram os setores com maiores aumentos relativos, 313,6% e 290,6%,
respectivamente. Os desembarques dos produtos ultrapassaram 2% da pauta cada, sendo que em
novembro de 2020, não chegavam a 1%.
O setor de equipamentos de telecomunicações foi o mais representativo nas importações vindas da
China no mês, apesar de uma queda de 3,8%, com participação de 9,9% do total das compras
brasileiras.

Notas: 1) Os dados apresentados nesta publicação foram consultados na base de dados Comex Stat e no site do Ministério da Economia
no dia 08 de dezembro de 2021. De acordo com informações do próprio Ministério, os valores podem sofrer alterações devido a
atualizações da base de dados. 2) Os números de exportações, importações, saldo, corrente comercial e cálculos percentuais podem
apresentar leves alterações devido ao arredondamento de valores.

