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Esta edição do Boletim de Comércio exte-
rior apresenta e discute dados dos principais pro-
dutos exportados pelo Brasil, estado de São 
Paulo, Região Metropolitana de Ribeirão Preto 
(RMRP) e Ribeirão Preto. Os dados estão no acu-
mulado em doze meses finalizados em Jun./18 e 
Jun./19, respectivamente. 

A Tabela 1 retrata os principais produtos 
exportados pelo Brasil. A soja permanece como 
item mais exportado, com aumento de 11,7% em 
relação ao acumulado até Jun./18, sendo que a 
China é principal demandante deste produto. 
Nota-se aumento de 57,3% nas vendas de óleos 

brutos de petróleo nessa mesma base de compa-
ração, explicado pela maior demanda da China e 
Estados Unidos. O valor total do acumulado fina-
lizado em Jun./19 foi de pouco menos de US$ 27 
bilhões. 

Os minérios de ferro e seus concentrados 
aparecem em terceira posição, com exportações 
acumuladas em US$ 20,6 bilhões e variação de 
14,8% em relação aos 12 meses anteriores. Em 
quarto lugar estão as pastas químicas de madeira, 
totalizando US$ 8 bilhões. Finalmente, temos as 
carnes e miudezas comestíveis, que tiveram au-
mento de 9,1% no valor exportado. 

 

Tabela 1 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil 

Jul./17 a Jun./18 Jul./18 a Jun./19 

Item US$ Item US$ 

Soja, mesmo triturada  $26.933.190.201  Soja, mesmo triturada $30.088.697.343  

Minérios de ferro e seus concentrados, 
incluídas as pirites de ferro ustuladas 

(cinzas de pirites) 
 $17.968.851.791  

Óleos brutos de petróleo ou de mi-
nerais betuminosos 

$26.979.193.010  

Óleos brutos de petróleo ou de mine-
rais betuminosos 

 $17.153.327.197  
Minérios de ferro e seus concentra-
dos, incluídas as pirites de ferro us-

tuladas (cinzas de pirites) 
$20.622.034.501  

Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura, no es-

tado sólido 
 $ 8.889.474.770  

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

dissolução 
 $ 8.022.105.776  

Pastas químicas de madeira, à soda 
ou ao sulfato, exceto pastas para dis-

solução 
 $ 7.104.950.962  

Carnes e miudezas comestíveis, 
frescas, refrigeradas ou congeladas 

 $ 6.407.713.521  

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em dólares de Jun./2019.

A Tabela 2 retrata os itens mais exporta-
dos por São Paulo. Os óleos brutos de petróleo ou 
de minerais betuminosos lideraram as exporta-
ções nos 12 meses finalizados em Jun./19, com 
variação positiva de 67% frente ao acumulado até 
Jun./18. Esse avanço, apesar da queda na de-
manda chinesa, pode ser explicado pelo maior va-
lor para Uruguai, Estados Unidos e Índia. 

As exportações de açúcares de cana ou be-
terraba ficaram em segundo lugar, com queda de 
40,2%. Houve aumento das para a China (segundo 

principal demandante), porém quedas nas vendas 
para os demais compradores (Argélia, Bangla-
desh, Nigéria, Arábia Saudita, etc.). Outros veícu-
los aéreos, espaciais e suborbitais aparecem na 
terceira colocação. Na quarta posição estão as ex-
portações de bulldozers, angledozers, niveladoras 
e afins, com queda de 2,9%. Óleos brutos de pe-
tróleo ou de minerais betuminosos aparecem na 
quinta posição, com redução de 30,7%. 
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Tabela 2 – Principais itens exportados – Estado de São Paulo 

Jul./17 a Jun./18 Jul./18 a Jun./19 

Item US$ Item US$ 

Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura (sólido) 

 $ 5.744.195.234  
Óleos brutos de petróleo ou de mine-

rais betuminosos 
$ 4.772.572.746  

Outros veículos aéreos veículos espa-
ciais, de lançamento e suborbitais 

 $ 2.948.131.612  
Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura (sólido) 

$ 3.437.530.759  

Óleos brutos de petróleo ou de mine-
rais betuminosos 

 $ 2.859.792.639  
Outros veículos aéreos veículos espa-

ciais, de lançamento e suborbitais 
$ 2.918.539.810  

Automóveis de passageiros e outros 
veículos automóveis concebidos para 

o transporte de pessoas 
 $ 2.406.832.155  

Bulldozers, angledozers, niveladoras e 
afins 

$ 2.197.207.179  

Bulldozers, angledozers, niveladoras, 
e afins 

 $ 2.263.974.789  
Óleos de petróleo ou de minerais betu-

minosos 
$ 1.982.394.850  

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em dólares de Jun./2019. 

Os principais produtos exportados pela 
RMRP são reportados na Tabela 3. O principal 
grupo foi o de açúcares de cana ou de beterraba 
e sacarose, com queda de 19,9% explicada pela 
menor demanda de grandes parceiros como Argé-
lia, Marrocos, Egito e Nigéria. Vale mencionar no-
vos demandantes desse produto, como China, An-
gola, Irã, Ilhas Maurício e Rússia. 

As exportações de papel e cartão apare-
cem na segunda posição. Tortas e outros resíduos 

sólidos da extração do óleo de soja ocupam a ter-
ceira posição, com avanço de 34,7%, o que pode 
ser explicado pelo aumento da demanda tailan-
desa, francesa e espanhola.  

Na quarta colocação aparece o álcool etí-
lico, com expansão de 327,8% e explicada pelas 
maiores vendas para os Estados Unidos, principal 
demandante do produto. A soja ocupa a última 
colocação, com recuo de 62,7% devido à menor 
demanda da China, principal demandante. 

 

Tabela 3 – Principais itens exportados – Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) 

Jul./17 a Jun./18 Jul./18 a Jun./19 

Item US$ Item US$ 

Açúcares de cana ou de beterraba e sa-
carose quimicamente pura (sólido) 

 $ 804.697.633  
Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura (sólido) 

 $ 667.781.140  

Soja, mesmo triturada  $ 254.240.431  
Papel e cartão, não revestidos, dos 
tipos utilizados para escrita, impres-

são ou outros fins gráficos 
 $ 197.359.123  

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos 
utilizados para escrita, impressão ou ou-

tros fins gráficos 
 $ 185.270.573  

Tortas e outros resíduos sólidos da 
extração do óleo de soja 

 $ 141.154.233  

Tortas e outros resíduos sólidos da extra-
ção do óleo de soja 

 $ 104.814.473  
Álcool etílico não desnaturado e des-

naturado 
 $ 96.136.211  

Amendoins não torrados nem modo cozi-
dos, mesmo descascados ou triturados 

 $ 82.457.436  Soja, mesmo triturada  $ 94.953.384  

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em dólares de Jun./2019. 
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A Tabela 4 apresenta os resultados dos 
principais produtos exportados por Ribeirão 
Preto. O destaque foi o estanho em formas bru-
tas, cujas exportações totalizaram US$ 42 mi-
lhões. Em seguida, aparece a soja, com variação 
de 53,4%, explicada pela maior demanda Chinesa. 
Na terceira posição se encontram chapas, folhas, 
tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-
adesivas, de plástico, cujas exportações totaliza-
ram US$ 17,3 milhões. 

Minérios de estanho e seus concentrados 
ocupam a quarta posição, com recuo de 32,6%, 
explicado pela menor demanda da Malásia (prati-
camente a única demandante). Na quinta coloca-
ção são as preparações dos tipos utilizados na ali-
mentação de animais, no valor de US$ 11 milhões 
e recuo de 27,9%. 

 

 

 

Tabela 4 – Principais itens exportados – Ribeirão Preto 

Jul./17 a Jun./18 Jul./18 a Jun./19 

Item US$ Item US$ 

Estanho em formas brutas  $ 41.271.144  Estanho em formas brutas  $ 42.701.435  

Minérios de estanho e seus con-
centrados 

 $ 21.278.545  Soja, mesmo triturada  $ 24.610.702  

Soja, mesmo triturada  $ 16.048.537  
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e 
outras formas planas, auto-adesivas, 

de plástico, mesmo em rolos 
 $ 17.320.062  

Preparações dos tipos utilizados 
na alimentação de animais 

 $ 15.561.995  
Minérios de estanho e seus concen-

trados 
 $ 14.334.890  

Instrumentos e aparelhos para me-
dicina, cirurgia, odontologia e vete-

rinária 
 $ 12.489.674  

Preparações dos tipos utilizados na 
alimentação de animais 

 $ 11.217.469  

Fonte: Comex Stat. Valores ajustados pelo CPI. Acumulado em 12 meses, em milhões de dólares de Jun./2019. 


