
 

 

 

1. Introdução 

 

O mercado internacional parecia estar se recuperando da crise logística e na cadeia 

de suprimentos desde o início da COVID-19, mas em fevereiro de 2022 o mundo foi 

surpreendido novamente com o início da Guerra da Ucrânia. Os impactos do conflito no 

agronegócio global foram significativos, principalmente em relação à restrição das 

exportações. O conflito também tem impactado o preço dos alimentos em esfera global, 

pois a adversidade empreendida pela crise na Ucrânia provocou um aumento nos custos 

de importação de grãos e outros produtos agrícolas, aumentando assim os preços desses 

itens.  

 

De qualquer maneira, o desempenho do Brasil nas exportações em 2022 foi bastante 

positivo. Segundo dados oficiais do Ministério da Economia, o país registrou o maior 

volume de exportação da sua história, totalizando mais de US$ 334 bilhões em vendas 

para o exterior. Esse volume de exportações foi acima das previsões para 2022 e 

representou um aumento de 19,1% sobre o ano anterior. O país manteve-se entre os 

principais exportadores globais, sendo responsável por 2,5% do comércio mundial.  

 

 

2. Balança Comercial 

 

A balança comercial brasileira alcançou em 2022 saldo positivo de US$ 61,7 bilhões, 

com variação positiva de 0,6% em relação a 2021 (Tabela 1).  

 

 

Destaques 

• O ano de 2022 foi marcado por diversas incertezas no âmbito internacional, mas o 

Brasil manteve-se bem-posicionado no comércio mundial. 

• A balança comercial brasileira registrou saldo acumulado de US$ 61,7 bilhões em 

2022, com importações de US$ 272,7 bilhões e exportações de US$ 334,4 bilhões; 

• O agronegócio brasileiro obteve superávit de US$ 141,9 bilhões em 2022, com 

importações de US$ 17,2 bilhões e exportações de US$ 159,1 bilhões; 

• O agronegócio paranaense representa 80,0% dos embarques estaduais. O setor 

exportou US$ 16,7 bilhões em 2022.  
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Tabela 1 – Balança Comercial Brasileira  

  
2022 2021 Variação 

(%) 

Exportações (US$ Milhões) 334.463,01 280.814,53 19,1% 

Importações (US$ Milhões) 272.701,73 219.408,05 24,3% 

Saldo (US$ Milhões) 61.761,28 61.406,49 0,6% 

Elaboração: GETEC | Fonte: MIDC/Secex 

 

De acordo com o MDIC, as exportações de 2022 alcançaram o total de US$ 334,4 

bilhões, maior valor da série histórica acompanhada pelo MDIC. O preço dos bens 

exportados aumentou 13,6% e o volume total embarcado cresceu 5,5%. As importações 

também apresentaram o maior valor histórico ao somarem US$ 272,7 bilhões. O 

crescimento do preço dos bens importados foi importante para esse desempenho ao 

registrar aumento de 23,4%.  

 

Novamente, o conflito no leste europeu trouxe desequilíbrios para o mercado de 

fertilizantes, o que encareceu a cotação internacional desses produtos e deixou um 

cenário de incertezas sobre seu fornecimento. O trigo também teve aumento de preços, 

já que a Ucrânia é um dos principais produtores mundiais. Além disso, o conflito também 

impactou o preço de commodities energéticas (petróleo, combustíveis e gás natural), o 

que impacta a pauta de importação do Brasil. 

 

Os principais destinos dos produtos brasileiros em 2022 foram: China, Estados 

Unidos, Argentina, Holanda, Espanha, Chile, Singapura, México, Japão e Índia.   

 

3. Agronegócio 

 

As exportações do Agronegócio brasileiro em 2022 somaram US$ 159,0 bilhões, 

representando 47,56% do total exportado no país. Os 5 principais destinos dos 

produtos do agronegócio foram China, União Europeia, Estados Unidos, Irã e Japão 

(Tabela  2), que juntos representam 59,95% das divisas. 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 – Exportações brasileiras do agronegócio – principais destinos 2022 

 

 

Elaboração: GETEC | Fonte: MIDC/Secex 

 

Tabela 2 - Exportações brasileiras do agronegócio – principais destinos 2022 

 

País/Bloco Participação 

China 31,92% 

União Europeia (27) 16,08% 

Estados Unidos 6,60% 

Irã 2,70% 

Japão 2,65% 

Outros 40,05% 

Elaboração: GETEC | Fonte: MAPA– Agrostat 

 

 

Destaca-se que 16,08% dos embarques em 2022 tiveram destino à União Europeia. 

Em 2021, os países do bloco representavam 14,94% das exportações.  O crescimento 

aparenta ser um ajuste temporário, já que a região sofreu com as restrições de oferta 

provocadas pela guerra. A situação possivelmente não será suficiente para reverter a 

propensão da diminuição da participação da União Europeia na pauta brasileira do 

agronegócio. 



 

 

Devido a Guerra na Ucrânia, a participação do milho na pauta de exportação 

brasileira teve crescimento. De acordo com a Anec (Associação Nacional dos 

Exportadores de Cereais), em comparação com 2021, o volume mais que dobrou, 

passando de 20,6 milhões de toneladas para 43,1 milhões de toneladas. Além da crise, a 

autorização chinesa para o recebimento do milho brasileiro também impactou no 

crescimento. 

 

Figura 2 – Exportações do agronegócio do Brasil – Principais produtos - 2022 

 

 

 

3.1 Paraná 

 

O Paraná foi o terceiro maior exportador de produtos do agronegócio, 

referente ao montante de US$ 16,7 bilhões, 10,53% do total exportado no país.  

 

Tabela 3 - Exportações do Agronegócio Brasileiro por Unidades da Federação – 

2022 

 

UF Valor (US$) Participação % 

Total  159.091.396.706 100,00% 

MATO GROSSO  31.644.864.991 19,89% 

SAO PAULO  25.917.420.863 16,29% 

PARANA  16.757.764.427 10,53% 

RIO GRANDE DO SUL  15.664.435.791 9,85% 

MINAS GERAIS  15.291.342.175 9,61% 

COMPLEXO 
SOJA

38,31%

CARNES
16,14%

PRODUTOS 
FLORESTAIS

10,37%

CEREAIS, 
FARINHAS E 

PREPARAÇÕES
9,09%

COMPLEXO 
SUCROALCOOLE

IRO
8,04%

OUTROS
18,06%



 

GOIAS  11.690.458.640 7,35% 

SANTA CATARINA  7.849.736.662 4,93% 

MATO GROSSO DO SUL  7.821.702.504 4,92% 

BAHIA  6.379.022.948 4,01% 

MARANHAO  3.495.400.703 2,20% 

OUTROS  16.579.247.002 10,42% 

 Elaboração: GETEC | Fonte: MAPA – Agrostat 

 

Os produtos oriundos da agricultura e pecuária são responsáveis por 80% do 

total exportado pelo estado. O complexo soja é o principal grupo de produtos 

exportados no Paraná, representando cerca de 34,58% das divisas geradas, seguido pelas 

carnes e produtos florestais, representando 25,38% e 21,05%, respectivamente (Figura 

3).  As proteínas animais respondem por 22% do total exportado, sendo o frango é o 

principal produto no setor com 85,97%. Suíno representa 10,42% e carne bovina 2,73%. 

 

Figura 3 – Exportações do agronegócio do Paraná – Principais produtos – 2022 

 

 

Elaboração: GETEC | Fonte: MAPA – Agrostat 
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