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Agronegócio responde por 80% das exportações
paranaenses, aponta documento do Deral
Documento Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio do Paraná, publicado em português, inglês e espanhol, é
produzido por técnicos do Departamento de Economia Rural e analisa as vendas externas paranaenses.

Agronegócio responde por 80% das exportações paranaenses,
aponta documento do Deral - Foto: Jaelson Lucas/Arquivo AEN

O agronegócio é responsável
por aproximadamente 80% de tudo
o que é exportado pelo Paraná. Em
termos nacionais, nos últimos dez
anos, a participação estadual nas
vendas brasileiras do agro para o
Exterior foi, em média, de 13,4%,
enquanto nas importações, o Es-
tado recebeu 11,6%. Somente no
ano passado, em recursos, o su-
perávit foi de US$ 12,9 bilhões.

Esse é um dos dados apresen-
tados pelo Departamento de Eco-
nomia Rural (Deral), da Secreta-
ria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, no Panorama do
Comércio Exterior do Agronegócio
do Paraná, publicado em portugu-
ês, inglês e espanhol.

“O Paraná tem identidade pro-
dutiva muito bem firmada: é um
Estado agrícola. Dos campos flo-
rescem riquezas que alimentam
sua população e auxiliam no sus-
tento do mundo”, afirma o secre-
tário Norberto Ortigara, na apre-
sentação do trabalho.

“O Estado aprendeu cedo que
a prosperidade depende também
de relações comerciais e aprimo-
rou suas saídas pelo mar, os por-
tos públicos de Paranaguá e An-
tonina modernizaram-se e hoje co-
memoram recordes anuais, em

que o agronegócio desponta.”
O documento aponta, ainda,

que o Paraná foi o quarto Estado
exportador do agronegócio em
2021, arrecadando US$ 15,16 bi-
lhões nas transações com 200 pa-
íses, o que representa 12,58% das
vendas brasileiras nesse setor.

COMPLEXO SOJA
Em 2021, a exportação geral

do Paraná foi de US$ 19 bilhões,
representando 6,8% – 7º lugar –
do que foi enviado ao Exterior pelo
Brasil. O Estado teve 208 países
parceiros nesse comércio. Desse
total, US$ 15,16 bilhões corres-

ponderam ao agronegócio, o que
coloca o Paraná em quarto lugar
no segmento, com 12,58% das
vendas para 200 países.

No setor do agronegócio, a li-
derança em exportações é de
Mato Grosso, com US$ 21,39 bi-
lhões, seguido por São Paulo, com
US$ 18,99 bilhões, e Rio Grande
do Sul, com US$ 15,22 bilhões. A
quinta colocação é de Minas Ge-
rais, com US$ 10,49 bilhões.

O Paraná tem como principal
atividade exportadora o complexo
soja, que representa 42% do total.
Dentro do complexo, a soja em grão
alcançou 73,27%, o farelo de soja,
20,61%, e o óleo de soja, 6,12%.
Os principais compradores do seg-
mento soja são, pela ordem, Chi-
na, Países Baixos e Coreia do Sul.

PROTEÍNAS ANIMAIS
 As proteínas animais respon-

dem por 22% do total exportado.
O frango é o principal produto no
setor, com 85,97%, seguido de su-
íno, com 10,42%, carne bovina,
com 2,73%, e outros produtos,
com 0,88%. A China também é o
principal comprador das proteínas,
vindo a seguir Emirados Árabes
Unidos e Japão.

Os principais compradores dos
produtos florestais paranaenses
são, pela ordem, Estados Unidos,
China e México. Nesse segmento,
que representa 20,9% do total ex-
portado em agronegócio, a madei-
ra corresponde a 62,09%, celulo-
se participa com 19,21% e o pa-
pel, com 18,69%.

A seguir vem o complexo su-
croalcooleiro, com participação de
6,1% na grade exportadora do
agronegócio paranaense. No com-
plexo, o açúcar de cana lidera com
96,18%, seguido de álcool, com
3,07%, e demais açúcares, com
0,74%. Argélia, Iraque e Suíça são
os principais mercados.

Entre os 9% de outros produ-
tos que fazem parte da pauta de
exportações do agronegócio do
Estado, desponta o café, vendido
principalmente para Estados Uni-
dos, Rússia e Japão. O café solú-
vel ocupa 81,44% dentro desse
ramo; outros 14,77% são de café
verde; os extratos, essências e
concentrados correspondem a
3,05%, enquanto o café torrado
soma 0,73%.

IMPORTAÇÃO
Paraná também impor tou

produtos do agronegócio em
2021. Entre os US$ 2,18 bilhões
gastos pelo Estado em importa-
ções de 89 países, o maior volu-
me foi com adubos e fertilizan-
tes. O Estado é o terceiro colo-
cado em compras real izadas
pelo Brasil no setor agro, com
participação de 14,09%.

O Panorama do Comércio Ex-
terior do Agronegócio do Paraná é
uma publicação de periodicidade
anual, produzida pelos residentes
técnicos do Deral, com o objetivo
de explorar temas correlatos à ex-
portação e importação das princi-
pais culturas e atividades agrope-
cuárias paranaenses.


