Relações comerciais do Setor da Borracha com a República do Sudão

O setor brasileiro da borracha exportou US$ 398,6 mil para a República do Sudão,
entre janeiro e novembro desde ano, um aumento de 174% em comparação com o mesmo
período de 2008. O país encontra-se na 83ª posição no ranking dos compradores de produtos
de borracha do Brasil, com valores exportados próximos ao de países como Portugal, Argélia
e Congo. Entre os produtos do setor vendidos aos sudanenses, os com maior
representatividade (49,3%), são os protetores, bandas de rodagem, entre outros, para pneus de
borracha.
Dois estados concentram as vendas do setor da borracha para o Sudão: Rio Grande do
Sul e São Paulo, com participação de 56% e 44%, respectivamente. Neste ano, São Paulo
apresentou um grande incremento nas exportações para este país. Em 2008, o estado paulista
participava com apenas 4,6% das vendas de produtos de borracha para o Sudão e em 2009
passou, então, para 44%, um aumento de US$ 169,2 mil.
De janeiro a novembro de 2009, o setor gaúcho da borracha exportou para o Sudão
US$ 222,7 mil, um aumento de 61% frente ao mesmo período do ano passado. O incremento
foi reflexo do aumento de 92% nos embarques de protetores, bandas de rodagem, e outros,
para pneus.
Em relação às importações, o Brasil não importa nenhum produto de borracha do
Sudão

Exportações do Setor da Borracha do Rio Grande do Sul para a República do Sudão
(US$ FOB)

Descrição NCM
OUTS.BORRACHAS MISTURADAS,N/VULCAN.EM CHAPAS,FLS.TIRAS

01/2009
a
11/2009

01/2008
a
11/2008

Variação

19.687

27.292

-27,9%

500

725

-31,0%

5.864

7.877

-25,6%

PROTETORES,BANDAS RODAGEM,ETC.PARA PNEUS DE BORRACHA

196.611

102.619

91,6%

Total
Fonte: SECEX/MDIC

222.662

138.513

60,8%

CHAPAS,FOLHAS,ETC.DE BORRACHA VULCAN.ALVEOLAR N/ENDUREC
CHAPAS,FOLHAS,ETC.DE BORRACHA VULCAN.N/ALVEOL.N/ENDUREC
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