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1. Exportações do agronegócio paranaense de jan. a ago. de 2015 
 
Até o mês de agosto de 2015 o agronegócio paranaense registrou exportações de 8,1 
bilhões de dólares. Os produtos da agricultura e da pecuária representam 78,8% das 
exportações totais do Estado, sendo que houve uma redução de 0,16 pontos percentuais 
em sua participação com relação ao mesmo período de 2014 (Tabela 1). Vale mencionar 
que o complexo soja é o grupo mais importante de produtos, sendo responsável por 36% 
das exportações totais do Paraná, ou ainda, 46% das exportações do agronegócio do 
Estado no período de janeiro a agosto de 2015. Possuem também uma boa participação 
nas exportações do agronegócio o setor de carnes, com 22%, o setor de produtos 
florestais, 13% e o complexo sucroalcooleiro, 6%. Comparando o acumulado de janeiro a 
agosto de 2014 e janeiro a agosto de 2015 as exportações do agronegócio caíram 11,07%. 
 
 
Tabela 1 - Balança Comercial do Paraná (Janeiro a agosto / 2014 e 2015) 

PRODUTOS  
Valor Jan-Ago 2014 

(US$ Milhões)  
Valor Jan-Ago 2015 

(US$ Milhões)  
Variação % 

Complexo soja 4.723 3.746 -20,70% 

Carnes 1.723 1.824 5,88% 

Produtos florestais 944 1.026 8,64% 

Complexo sucroalcooleiro 609 520 -14,61% 

Cereais, farinhas e preparações 315 300 -4,63% 

Café 245 268 9,42% 

Outros produtos 567 432 -23,84% 

Total do agronegócio 9.127 8.117 -11,07% 

Total exportações Paraná 11.556 10.297 -10,89% 

Participação do agronegócio 78,98% 78,82% -0,16% 

Fonte: MDIC 
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2. Mercado Internacional 
O mercado de commodities no Brasil teve forte influência do câmbio e dos fundamentos de 
mercado nos últimos dois anos. Para ilustrar isso, a soja foi escolhida para um estudo 
comparativo entre o mercado internacional das commodities e a desvalorização do real 
frente ao dólar. Vale lembrar que a oleaginosa possui grande representatividade nas 
exportações do agronegócio e também alta elasticidade de transmissão dos preços, ou 
seja, os preços praticados no exterior são em grande parte repassadas para as cotações 
nacionais.  
Entre janeiro de 2013 e início de setembro de 2015, o mercado internacional de 
commodities demonstrou pelo menos três fases distintas. Entre janeiro de 2013 a junho de 
2014, os preços praticados no exterior para a soja variaram dentro de um padrão de 
fundamento de mercado entre 12,59 e 16,13 U$S/bushel (1,0 bushel é equivalente a 
27,216 Kg). O preço convertido em reais possui um padrão de variação e tendência muito 
semelhante aos preços em dólar.   
Entre junho e outubro de 2014, é observada uma tendência de queda acentuada nas 
cotações internacionais de soja (de 14,83 a 9,10 U$S/bushel), com influências no mesmo 
sentido nas cotações em reais. Nesta etapa, o dólar varia pouco, mas já começa a esboçar 
um crescimento em setembro de 2014. Depois de outubro de 2014, o mercado 
internacional de soja, continuou sua tendência de queda, atingindo valores inferiores a 
10,00 US$/bushel. Porém, nesse mesmo período, as cotações em R$ tiveram uma 
recuperação bastante acentuada, claramente devido à forte desvalorização cambial do real 
frente ao dólar. 

 
Gráfico 1 - Comparação entre o mercado internacional da soja e a desvalorização do real 
frente ao dólar. 

 
Fonte: Granopar, Elaboração: GeTec/Ocepar 
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3. Cooperativas: contexto nacional 
Cooperativas do Paraná 

1,7     
 
 
 

45,7%  

 
US$ bilhão em 
exportações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das exportações 
brasileiras de 
cooperativas 

Até agosto de 2015, as cooperativas 
brasileiras exportaram 3,8 bilhões de 
dólares, ou 3,9% a mais que o montante 
registrado no mesmo período de 2014 (US$ 
3,6 bilhões).  
 
As cooperativas paranaenses mantiveram 
um bom desempenho no âmbito nacional, 
com embarques de US$ 1,7 bilhões, o 
equivalente a 45,7% do total de exportações 
das cooperativas do Brasil, apesar de o 
faturamento das exportações ter caído em 
2% com relação ao acumulado de janeiro a 
agosto de 2014.  
Destacaram-se também como grandes 
exportadoras as cooperativas de São Paulo, 
Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, com embarques correspondentes a 
respectivamente 21,8%, 16,0%, 9,8% e 2,5 
% dos embarques nacionais de cooperativas 
(Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Exportações das Cooperativas Brasileiras por Unidades da Federação, 
conforme domicílio fiscal da Cooperativa (Jan-ago) 
 

 
UF 

2015 Jan-Ago 
FOB* (US$ 
Milhões) 

Part. 
2015 (%) 

2014 Jan-Ago 
FOB* (US$ 
Milhões) 

Part. 2014 
(%) 

Var. Jan-
Ago 

2014/2015 

Paraná 1.731,5 45,7% 1.762,6 48,3% -2% 
São Paulo 825,5 21,8% 755,8 20,7% 9% 
Minas gerais 604,7 16,0% 413,1 11,3% 46% 
Santa Catarina 371,6 9,8% 374,7 10,3% -1% 
Rio Grande do Sul 93,5 2,5% 130,7 3,6% -28% 
Mato Grosso 82,4 2,2% 101,8 2,8% -19% 
Tocantins 24,9 0,7% 43,0 1,2% -42% 
Mato Grosso do Sul 14,3 0,4% 8,9 0,2% 61% 
Goiás 11,9 0,3% 0,0 0,0% - 
Pará 8,4 0,2% 8,6 0,2% -2% 
Bahia 7,3 0,2% 24,0 0,7% -69% 
Piauí 4,4 0,1% 3,1 0,1% 41% 
Rondônia 4,2 0,1% 12,5 0,3% -66% 
Espírito Santo 3,6 0,1% 7,0 0,2% -48% 
Acre 1,4 0,0% 0,0 0,0% 141400% 
Maranhão 0,2 0,0% 0,3 0,0% -17% 
Total Geral 3.790,2 100,0% 3.646,3 100,0% 3,9% 

Fonte: MDIC/Secex, Elaboração: GeTec/Ocepar 
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3. Principais destinos das exportações de cooperativas do Paraná 
Até agosto de 2015, as cooperativas embarcaram seus produtos para 94 países. O país 
com maior participação é a China, com compras de US$ 571 milhões de cooperativas 
paranaenses (33%). O segundo país que mais importou foi a Alemanha (10%) seguida 
pela Holanda (7%). 
 

Gráfico 2 - Principais destinos das exportações das cooperativas do Paraná entre janeiro – 

agosto de 2015 (% no total) 

 
 
 

Fonte: MDIC, Elaboração: GeTec/Ocepar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


