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2º INFORME CÂMARA ARGENTO-BRASILEIRA DO PARANÁ 
 
“PADRÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. PRINCIPAIS PARCEIROS 

E SITUAÇÃO AO LONGO DA PANDEMIA DE COVID-19”. 1 
 

Elaborado por Dra. Virginia Laura Fernández2  
 
 
O estado do Paraná é um grande gerador de riqueza. Assentado em um dos territórios mais férteis do 
Brasil, destaca-se como um grande pólo industrial e de serviços que aproveita os recursos naturais e os 
transforma em energia, produtos agrícolas, alimentos e manufaturas industriais sofisticadas que vão 
desde as indústrias de carne e madeira até a produção de veículos e máquinas agrícolas. 
 
O Paraná é o sexto estado exportador e o quarto importador do Brasil, participando com 7,49% das 
exportações e 7,96% das importações. Seu intercâmbio comercial mantém tendência de crescimento, 
com saldo comercial superavitário na maior parte dos anos da série analisada (1997-2021), com exceção 
dos anos de 2000 e 2011 a 2014, quando seu saldo foi deficitário (importações superaram as 
exportações). 
 
A estrutura produtiva paranaense sempre foi sofisticada, mas tem se destacado no cenário nacional nos 
últimos anos, devido à relevância da indústria de transformação em seu padrão exportador. A 
composição das exportações paranaenses, nos primeiros meses de 2021 (janeiro-agosto), concentra-se 
na indústria de transformação (71%) e na agropecuária (29%); diferindo das exportações do Brasil, 
cujas exportações derivadas da indústria de transformação equivalem a 48%, as da indústria extrativa a 
29%, as da agropecuária a 22% e o restante a 1%. O Brasil sofreu um padrão de primarização 
exportador muito intenso desde o início do século XXI, em que o setor manufatureiro perdeu espaço e 
a participação da indústria extrativa e a agropecuária se expandiu; algo que não foi verificado no estado 
do Paraná. 
 
Por sua vez, o padrão de importação do Paraná é mais parecido com o brasileiro, e ambos apresentam 
maior estabilidade ao longo do tempo. As importações paranaenses nos primeiros meses de 2021 
(janeiro-agosto) concentram-se na indústria de transformação (89%), na agropecuária (6%) e na 
indústria extrativa (4%); enquanto as importações brasileiras estão compostas por produtos da indústria 
de transformação (91%), da agropecuário (2%), da indústria extrativa (5%) e outros (1%). 

  
.  .  . 

 
Este informe caracteriza o padrão comercial (exportações e importações) do estado do Paraná. Os 
dados para o ano de 2021 (janeiro-agosto) são apresentados e comparados com os dados do mesmo 
período para 2020. São expostos os dados para as primeiras dez e vinte posições3 de exportação e 
importação. (Tabelas 1 e 2). Além disso, são apontados os principais parceiros comerciais do estado do 

																																																								
1  Todos os dados apresentados neste informe foram calculados pela autora a partir do banco de dados do COMEX STAT. 
Do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do Governo Federal do Brasil. 
2  Dra. em Desenvolvimento Econômico (UFPR). Professora UNILA, UNR e Mestrado em Economia UFPR. E-mail: 
virginialaurafernandez@yahoo.com.ar. 
3  Classificadas pelo Sistema Harmonizado seguindo a classificação das posições a quatro dígitos (SH4) e pelo International 
Standard Industrial Classification (ISIC) Seção do COMEX STAT. 
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Paraná, por origem e destino; classificados por intensidade do comércio. Detalham-se os primeiros dez 
parceiros comerciais em exportação, importação e intercâmbio comercial. (Tabela 3). Todos os dados 
são apresentados em valores FOB em dólares, em percentual de cada posição ou país, e na sua variação 
percentual interanual. 
 
Os principais resultados do padrão comercial para o período de 2021 (janeiro a agosto) são: 
 

• As exportações do Paraná aumentaram 15,76% entre 2020 (janeiro-agosto) e 2021 (janeiro-
agosto). Revertendo a desaceleração do ano da pandemia. As dez primeiras posições de 
exportação concentram 68,01% e as primeiras vinte posições 79,06% do total. 

• Os principais complexos exportadores do Paraná são Soja (36,36%), que inclui as posições 
soja, tortas e óleo de soja; Carnes (15,17%), que inclui carnes de aves e da espécie suína; 
Madeira (8,44%) composta por madeira compensada, perfilada, serrada e obras de carpintaria; 
e Automotivo-autopeças (6,56%) que inclui veículos para transporte de pessoas, de 
mercadorias, peças e acessórios e tratores). 

• As variações percentuais interanuais dentro do complexo Soja mostram queda nas exportações 
agropecuárias (soja) e aumento nas posições industriais (tortas e óleo de soja). 

• Entre as primeiras vinte posições, apenas quatro tiveram retração em relação ao período 
anterior (variações percentuais interanuais negativas): soja; extratos de café, chá ou mate; óleos 
de petróleo; papel e cartão (papel e cartão revestidos e papel, cartão, pasta); e obras de 
carpintaria.  

 
• As importações paranaenses mostram aumento de 42,53% entre 2020 (janeiro-agosto) e 

2021 (janeiro-agosto); em contraste com o forte retrocesso evidenciado durante a pandemia 
(queda de 17,62% entre 2019 e 2020). As importações estão mais diversificadas do que as 
exportações, uma vez que as dez primeiras posições de importação respondem por apenas 
39,43% e as vinte primeiras posições 53,05% do total. 

• Os principais complexos importadores do Paraná são Óleo de Petróleo (11,41%), que inclui as 
posições óleos de petróleo ou minerais e óleos de petróleo bruto ou minerais; Automotivo-
autopeças (10,76%), que inclui partes e acessórios, veículos para transporte de pessoas e de 
mercadorias e Fertilizantes (10,74%) composta por adubos minerais, azotados, potássicos e 
fosfatados. 

• São relevantes também as posições soja, milho e trigo, que pertencem ao setor agropecuário e 
que representam quase 5% das importações. A indústria elétrica (díodos e transformadores) 
com 3,49% de participação. E as posições medicamentos (1,72%) e álcoois acíclicos e seus 
derivados (1,61%), que tiveram forte expansão durante a pandemia. 

• A posição “inseticidas, rondenticidas, fungicidas”, relevante no perfil de importação paranaense, 
reduziu sua participação nas importações totais, chegando a 3,56% delas. 

 
• China, Estados Unidos e Argentina são os três principais parceiros comerciais do estado do 

Paraná, pela intensidade das exportações e importações medidas em valores FOB em dólares. 
• No período de janeiro a agosto de 2021, a China representa 30,82% das exportações 

paranaenses; Estados Unidos 7,79% e Argentina 4,95%. 
• No período de janeiro a agosto de 2021, a China representa 22,15% das importações do 

Paraná; Estados Unidos 10,78% e Argentina 6,44%. 
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• As exportações destinadas aos dez primeiros países aglomeram 61,17% do total (China, 
Estados Unidos, Argentina, Países Baixos, México, Paraguai, Coréia do Sul, Chile, Colômbia e 
Peru). 

• As importações com origem nos dez primeiros países representam 64,13% do total (China, 
Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Paraguai, Índia, França, Rússia, Itália e Japão). 

• Entre os dez principais destinos das exportações, a China foi o único cujas exportações 
perderam relevância entre 2020 e 2021 (janeiro a agosto). Queda de 4,93% com relação ao ano 
anterior. 

• Entre as dez principais origens de importação, os Estados Unidos foram os únicos cujas 
importações perderam relevância entre 2020 e 2021 (janeiro a agosto). Queda de 1,35% em 
relação ao ano anterior. 

• Analisando o saldo comercial com os principais parceiros com os quais o Paraná 
comercializou no período (janeiro-agosto) de 2020 e de 2021, evidencia-se que com apenas 
quatro parceiros o saldo foi superavitário, com China, México, Países Baixos e Chile. 

 
 
 
 

ANEXO TABELAS 
 
 

TABELA 1. EXPORTAÇÕES DO ESTADO DO PARANÁ. PRINCIPAIS POSIÇÕES. JANEIRO 
A AGOSTO 2021 (Em US$). 

 
Nota: As posições de comércio seguem a classificação do Sistema Harmonizado SH4 e do ISIC Seção. 
Fonte: Elaboração própria com base em COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Governo Federal do Brasil. 
 
  

 Valor FOB %
Agropecuária 1201 Soja, mesmo triturada 3.486.079.603 27,40 -4,68
Ind.Transf. 0207 Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 1.722.408.461 13,54 14,78
Ind.Transf. 2304 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 885.670.903 6,96 20,65
Ind.Transf. 4412 Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes 608.467.381 4,78 149,13
Ind.Transf. 1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido 578.461.670 4,55 28,10
Ind.Transf. 8703 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis para transporte de pessoas. 363.238.108 2,85 32,37
Ind.Transf. 4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução 362.458.703 2,85 19,74
Ind.Transf. 1507 Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados 254.797.220 2,00 2,09
Ind.Transf. 0203 Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas 207.876.489 1,63 9,69
Ind.Transf. 8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 184.365.206 1,45 76,77

10 primeiros 68,01 12,27
Ind.Transf. 4409 Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada. 181.492.514 1,43 25,10
Ind.Transf. 4407 Madeira serrada ou endireitada, cortada ou desenrolada, espessura sup. 6 mm 175.830.665 1,38 33,56
Ind.Transf. 2101 Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos. 173.269.172 1,36 -16,86
Ind.Transf. 4810 Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas. 155.236.411 1,22 -27,19
Ind.Transf. 8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 149.195.020 1,17 73,23
Ind.Transf. 8701 Tractores (exceto os da posição 8709) 138.514.401 1,09 48,93
Ind.Transf. 2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não esp. 132.630.043 1,04 -10,76
Ind.Transf. 4418 Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, etc. 107.677.792 0,85 28,52
Ind.Transf. 8429 Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, etc. 101.897.261 0,80 136,83
Ind.Transf. 4811 Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, etc. 89.795.555 0,71 -14,31

20 primeiros 79,06 12,2
TOTAIS 12.723.433.057 100,00 15,76

ISIC SEÇÃO Codigo SH4 Descrição SH4 (jan-ago) 2021 Variação 
Interanual %
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TABELA 2. IMPORTAÇÕES DO ESTADO DO PARANÁ. PRINCIPAIS POSIÇÕES. JANEIRO 
A AGOSTO 2021 (Em US$). 

 
Nota: As posições de comércio seguem a classificação do Sistema Harmonizado SH4 e do ISIC Seção. 
Fonte: Elaboração própria com base em COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Governo Federal do Brasil. 
 

 
 

TABELA 3. PRINCIPAIS PAÍSES DE EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E SALDO 
COMERCIAL. JANEIRO A AGOSTO 2021 (Em US$). 

 
Nota: As posições de comércio seguem a classificação do Sistema Harmonizado SH4. 
Fonte: Elaboração própria com base em COMEX STAT. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Governo Federal do Brasil. 
*Variação Interanual Percentual 
** Classificado por Valor FOB do Intercâmbio Comercial (Exportações + Importações) 
 
 
 

Curitiba, 30 de setembro de 2021 
 
 
 

 Valor FOB %
Ind.Transf. 2710 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não esp. 813.839.340 7,47 -5,27
Ind.Transf. 8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 779.025.481 7,15 62,42
Ind.Transf. 3105 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três elementos fertilizantes. 519.657.675 4,77 69,35
Ind.Transf. 2709 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 428.892.219 3,94 2298,66
Ind.Transf. 3808 Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores. 387.961.234 3,56 -4,12
Ind.Transf. 3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados 299.409.329 2,75 42,28
Agropecuária 1201 Soja, mesmo triturada 288.670.614 2,65 104,43
Ind.Transf. 8541 Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis. 279.167.301 2,56 99,06
Ind.Transf. 3104 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos 249.033.265 2,29 3,98
Ind.Transf. 2933 Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) 248.849.448 2,29 4,63

10 primeiros 39,43 41,39
Ind.Transf. 8703 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis para transporte de pessoas. 239.402.469 2,20 28,38
Ind.Transf. 3004 Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006). 187.610.362 1,72 71,44
Ind.Transf. 2905 Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados. 175.078.067 1,61 108,42
Ind.Transf. 8409 Partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408. 164.668.987 1,51 84,74
Ind.Transf. 8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 153.534.781 1,41 150,87
Agropecuária 1005 Milho 139.654.008 1,28 241,81
Agropecuária 1001 Trigo e mistura de trigo com centeio 114.115.809 1,05 59,06
Ind.Transf. 1107 Malte, mesmo torrado 105.484.790 0,97 25,56
Ind.Transf. 8504 Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo). 101.806.065 0,93 52,19
Ind.Transf. 3103 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados 101.383.322 0,93 177,86

20 primeiros 53,05 49,4
TOTAIS 10.890.275.363 100,00 42,53

ISIC SEÇÃO Codigo SH4 Descrição SH4 (jan-ago) 2021 Variação 
Interanual %

País  Valor FOB % Var. Ia* % País  Valor FOB % Var. Ia* % País  Valor FOB 
Janeiro-Agosto 2021 Janeiro-Agosto 2021

China 3.920.778.966 30,82 -4,93 China 2.412.141.385 22,15 62,04 China 1.508.637.581
Estados Unidos 1.004.332.836 7,89 60,40 Estados Unidos 1.173.895.197 10,78 -1,35 Estados Unidos -169.562.361
Argentina 630.321.103 4,95 14,99 Argentina 701.168.875 6,44 59,18 Argentina -70.847.772
Países Baixos 385.922.559 3,03 27,19 Alemanha 586.479.284 5,39 60,77 Paraguai -236.352.592
México 369.423.344 2,90 102,10 Paraguai 562.145.962 5,16 60,99 Alemanha -376.813.360
Paraguai 325.793.370 2,56 26,34 Índia 366.752.532 3,37 18,79 México 120.478.366
Coreia do Sul 319.295.507 2,51 71,96 França 320.706.751 2,94 24,81 Países Baixos 237.847.946
Chile 312.611.178 2,46 83,07 Rússia 300.269.108 2,76 42,86 Índia -244.683.200
Colômbia 263.205.593 2,07 14,84 Itália 281.311.426 2,58 50,56 Itália -117.550.291
Peru 251.341.532 1,98 126,25 Japão 278.803.876 2,56 54,32 Chile 186.537.720

61,17 15,49 64,13 40,33 10 primeiros** 837.692.037
Resto 4.940.407.069 38,83 16,21 Resto 3.906.600.967 35,87 46,63 Resto 995.465.657

TOTAL 12.723.433.057 100 15,76 TOTAL 10.890.275.363 100 42,53 TOTAL 1.833.157.694

10 primeiros 10 primeiros

Exportação Importação Saldo


