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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo geral 

analisar as exportações do agronegócio do estado do 

Paraná no período de 2000 a 2018. Entre o intervalo 

analisado, o Paraná exportou U$ 172 bilhões, com 

destinos principais para a China, Estados Unidos e 

Países Baixos, o Estado auferiu um crescimento de 

386% no valor gerado por meio das exportações. Os 

produtos que mais foram transacionados foram os 

componentes do complexo soja, as carnes e os produtos 

florestais. Dados esses que validam a importância do 

agronegócio para a manutenção positiva do balanço de 

pagamentos, na geração de renda, riqueza, emprego e 

expansão da produção e desenvolvimento regional. 

Introdução  

O agronegócio, é formado pelo conjunto de 

operações e transações envolvidas durante a fabricação 

da matéria-prima, da produção, processamento e 

distribuição dos produtos agropecuários, com a 

possibilidade de ser industrializados ou in natura. O 

Brasil, historicamente possui desde sua origem uma 

relação próxima com as atividades agrícolas. Isto é 

relatado desde a ocupação do território, passando a 

exploração das commodities brasileiras. Ao mesmo 

tempo, a agropecuária brasileira que se ocupava com 

atividades de plantio, produção, colheita, manejo, 

manutenção e armazenamento de manufaturados, 

atravessou uma evolução, na qual as agroindústrias 

foram instaladas no Brasil, e desta forma, a produção 

acrescia e agregava valor a produção final. O Paraná 

não foge do contexto apresentado, a importância e 

evolução do agrobusiness é tal, que a produção interna 

detém um peso importante para a economia 

paranaense. Isto posto, a presente pesquisa tem como 

objetivo analisar as exportações provenientes do 

agronegócio paranaense entre os anos de 2000 a 2018, 

verificando seu crescimento, quais os produtos mais 

exportados e os principais parceiros comerciais. 

Material e Métodos 

A coleta das informações se deu no intervalo de 

2000 a 2018, a qual foi obtida por meio de dados 

disponibilizados pelo Ministério da Economia, Industria, 

Comércio Exterior e Serviços, através dos portais Comex 

Stat (sistema para consultas e extração de dados do 

comércio exterior Brasileiro) e AGROSTAT (estatísticas 

de comercio exterior do agronegócio brasileiro). As 

informações dispostas nos servidores são publicadas 

mensalmente e depois agregadas anualmente. 

Resultados e Discussão 

O Paraná possui uma economia que caminha 

junto ao agronegócio. Durante o intervalo analisado, o 

Paraná acompanhou o aumento das exportações 

nacionais. O Estado do Paraná exportou US$ 172,9 

bilhões, com uma média anual de US$ 9,1 bilhões, além 

disso foi verificado no Paraná, um crescimento de 386% 

entre o início e o final do período definido. As 

exportações do agronegócio paranaense seguiram 

proporcionalmente a evolução do Brasil e da Região Sul, 

representando 13% de toda produção nacional e 40% da 

Região Sul. Dos setores exportados, o complexo soja, 

milho, café, carne de frango e suíno, produtos florestais 

e o complexo sucroalcooleiro foram os que se 

destacaram no agronegócio paranaense. A participação 

dos países estrangeiros nas exportações dos produtos 

do agronegócio do Paraná se dispôs de parceiros como 

a China, os Estado Unidos e os Países Baixos. 

Conclusão 

Os resultados relataram um grande vínculo do 

agronegócio paranaense às exportações com o 

complexo do grão de soja, das carnes e madeira. Em 

tempo, foi observado que a principal rota de exportação 

paranaense se sucedeu à China, aos Estados Unidos e 

aos Países-Baixos. 
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