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» Importações mundiais - Inserção brasileira em países selecionados

A INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO AGRÍCOLA MUNDIAL

AGRONEGÓCIO 

» Importações mundiais - Inserção brasileira em setores selecionados

O Brasil é o país que tem o maior saldo comercial de produtos agrícolas do mundo, e é líder global nas exportações de diversos produtos
como açúcar, café, soja, suco de laranja e carne de frango. Nos últimos 12 meses, entre outubro de 2019 e setembro de 2020, as
exportações brasileiras do agronegócio registraram US$ 102,3 bilhões, e representaram 48% do total do país (US$ 212,3 bi). O saldo da
balança comercial do setor foi superavitário em US$ 89,6 bilhões, o que representou expansão de 7,2% em comparação aos doze
meses imediatamente anteriores. Os principais produtos exportados nesse período foram: complexo soja (37,9%); carnes (17,1%);
produtos florestais (10,9%); complexo sucroalcooleiro (7,4%) e cereais, farinhas e preparações (6,5%); que juntos responderam por
80,8% das exportações do agronegócio nos últimos doze meses.
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Do total das importações mundiais em 2019, aproximadamente 1,5% teve o Brasil como origem. Se considerarmos somente os produtos do
agronegócio, a participação brasileira atinge 5,5%. O gráfico abaixo mostra a participação do Brasil nas importações mundiais para um grupo
de produtos selecionados, que representaram, em 2019, cerca de 60% das importações globais do agronegócio. Nota-se que o país tem
participação expressiva no comércio internacional de soja, carne bovina, celulose, milho, café, açúcar, carne de frango e suco de laranja. No
entanto, ainda há um espaço a ser ocupado nas importações dos principais produtos transacionados no mundo, como, por exemplo,
pescados, frutas, lácteos, e produtos florestais como madeira e papel.
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Importações Mundiais: Principais produtos do agronegócio e a participação do Brasil

Demais países Brasil (%) Part. Brasil

Fonte: UN Comtrade, extração dos dados em ago.2020. Dados referentes a 2019, ultimo dado disponível. Elaboração: FIESP/Deagro 

As importações mundiais dos produtos desse setor somaram US$ 1,76 trilhão aproximadamente, sem considerar o comércio intrabloco da
União Europeia (UE-28). Ao se analisar os principais compradores, tem-se que 12 países, selecionados no gráfico abaixo, representaram cerca
de 67% desse total em 2019. Com exceção da China, o Brasil tem uma participação relativamente pequena em 3 dos 4 grandes importadores
mundiais para produtos do agro (Estados Unidos, UE-28 e Japão).


