
 

Visita do Presidente Bolsonaro à Rússia – fevereiro de 2022 

Entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, o Presidente Jair Bolsonaro possui agenda 
oficial na Rússia, oriunda de um convite do Presidente Vladmir Putin. Por mais que a visita 
tenha sido criticada por membros do governo devido à tensão entre a Rússia e a Ucrânia nas 
últimas semanas, a agenda foi mantida. Os principais eventos planejados são o encontro com 
Putin para um almoço reservado e, posteriormente, a participação em um encontro com 
empresários russos. Os temas a serem tratados na viagem são a compra de fertilizantes 
russos, bem como outros assuntos relacionados à agricultura, defesa e energia.1  
 

Em uma entrevista concedida à CNN pela Ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza 
Cristina, um dos temas a ser tratado entre os dois governantes refere-se à manutenção do 
fornecimento de fertilizantes para o Brasil, bem como o pedido de mais investimentos para 
o setor. Em relação aos investimentos setoriais, a Ministra Tereza Cristina anunciou no início 
do mês que a fábrica de fertilizantes da Petrobrás, no município de Três Lagoas – MS, foi 
comprada pelo grupo Russo Acron. A capacidade da planta, ao iniciar as operações, será de 
3.600 toneladas de ureia e 2.200 toneladas de amônia.2 Faz-se importante ressaltar a 
dependência brasileira por fertilizantes, sendo que mais de 80% dos fertilizantes são 
importados para a utilizados na produção agrícola. No caso dos fertilizantes nitrogenados, a 
dependência chega a 95%. A Rússia é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, 
junto com China, Marrocos e Belarus. 

 

Relações Comerciais Brasil x Rússia 

A Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. As trocas estão 
concentradas na cadeia do agronegócio, sendo que o país ocupou, em 2021, a 36ª posição no 
ranking de exportações e 6º no ranking de importações. O Brasil compra da Rússia, 
principalmente, fertilizantes químicos e exporta majoritariamente grãos, carnes e açúcares.  

De acordo com a APEX Brasil3, a Rússia atualmente possui uma política para aumento 
da produção doméstica de alimentos para os seguintes produtos: açúcar, grãos, lácteos e 
proteína suína. Tal política fez com o país tivesse um aumento de demanda de rações 
(inclusive soja) e máquinas agrícolas brasileiras. Em relação às importações, houve um 
crescimento de 107,4% entre 2020 e 2021, devido ao aumento da compra de fertilizantes e 
químicos.  

 
1 Agência Brasil – 15/02/2022 -  https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2022-02/presidente-jair-bolsonaro-
desembarca-na-russia-na-manha-de-hoje 
2 CNN Brasil – 14/02/2022 - https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-vai-pedir-a-putin-garantia-de-entrega-de-
fertilizante-diz-ministra/ 
3 Apex Brasil – Perfil País - 
http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/PerfilExportadordeSetoresprodutivosBrasileiros 
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Brasil e Rússia em números 

Exportações (2021) Importações (2021) Balança Comercial (2021) 

US$ 1,59 bilhão US$ 5,69 bilhões US$ - 4,11 bilhões 

 

Histórico 

 

Fonte: Apex Brasil – Elaboração: GETEC 

Exportações - Principais produtos 2021 

Produto 
Valor Exp. 

(US$ Milhões) 
Participação 

(%) 
Cresc. Médio 

(17-21) 

Soja mesmo triturada 343,29 21,6% -4,7% 

Carne de frango in natura 167,26 10,5% 7,2% 

Café cru 132,80 8,4% 12,5% 

Sementes oleaginosas (exceto soja) e outras 
sementes 129,73 8,2% 20,4% 

Açúcar em bruto 124,26 7,8% -10,4% 

Carne de boi in natura 116,53 7,3% -28,8% 

Ferro-ligas 55,15 3,5% 9,5% 

Máquinas e aparelhos de terraplanagem, 
perfuração 51,37 3,2% 30,3% 

Aparelhos mecânicos para projetar/pulverizar 
líquidos/pós 49,56 3,1% 10,0% 

Demais produtos de café 47,13 3,0% -15,0% 

Outros 370,29 23,3% -25,8% 

Total 1587,38 100,0% -12,7% 
Fonte: Apex Brasil – Elaboração: GETEC 
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Importações - Principais produtos 2021 

Produto 
Valor Imp. 

(US$ Milhões) 
Participação 

(%) 
Cresc. Médio 

(17-21) 

Adubos e fertilizantes 3.531,28 62,0% 26,7% 

Petróleo e derivados de petróleo 481,36 8,5% 14,5% 

Demais derivados de petróleo 456,81 8,0% 8,2% 

Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 368,26 6,5% - 

Demais metais e pedras preciosas 138,15 2,4% 19,8% 

Alumínio em bruto 134,00 2,4% -14,6% 

Produtos laminados planos de ferro ou aço 130,77 2,3% 17,6% 

Resinas e elastômeros 85,90 1,5% 1,9% 

Cereais em grão e esmagados diversos 64,67 1,1% 229,0% 

Demais produtos de metais não ferrosos 30,92 0,5% 2,7% 

Outros 276,64 4,9% 10,7% 

Total 5.698,8 100,0% 20,9% 
Fonte: Apex Brasil – Elaboração: GETEC 

 


