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1 – APRESENTAÇÃO 

   

 

Os Boletins de Informações Socioeconômicas apresentam conteúdo de caráter meramente 

instrutivo, cujo principal escopo é a sistematização de dados e informações, com vistas a 

propiciar, de maneira oportuna e fundamentada, a tomada de decisão por agentes públicos e 

privados. De forma geral, restringe-se a exibir números e valores, bem como participações 

e variações, tanto positivas quanto negativas, eximindo-se de emitir juízo de valor sobre 

aspectos comportamentais e escolhas de caráter político. 

Este Boletim nº 05/2022 traz informações de exportação, importação, saldo da balança 

comercial do 2º trimestre de 2022 e principais parceiros comerciais.  
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2 - COMÉRCIO EXTERIOR  

 

 

Os dados de exportação do estado de Mato Grosso registraram forte crescimento quando 

comparados os dados do 2º trimestre de 2022 com o 2º trimestre de 2021.  

 

1.1. Balança comercial mato-grossense - 2º trimestre-2022-2021 

 

O valor exportado no 2º trimestre de 2022 foi de US$ FOB 10,36 bilhões, esse total é US$ 

FOB 2,68 bilhões maior que os US$ FOB 7,64 bilhões exportados no 2º trimestre de 2021. 

Com esse resultado as exportações do Estado apresentaram variação positiva de 35,28%.  

O total das importações teve crescimento bem maior que o crescimento das exportações. No 

2º trimestre de 2022 foi importado US$ FOB 1,81 bilhões, sendo esse valor maior em US$ 

FOB 1,44 bilhões que o valor de US$ FOB 373,63 milhões, importado no 2º trimestre de 

2021. A variação do crescimento das importações foi de 386,61%.  

O saldo da balança comercial do 2º trimestre de 2021, que foi US$ FOB 7,26 bilhões, teve 

um crescimento de 17,22%.  

 

 

Tabela I - Balança comercial - 2º trimestre-2022-2021 

Balança Comercial de Mato Grosso (Valor US$ FOB) 

Balança comercial 
Variação % relativa do período 

anterior 

Ano/período Exportação (A) Importação (B) Saldo (A-B) Exportação Importação Saldo  

2º trim-2021 7.640.436.954 373.632.333 7.266.804.621  

2º trim-2022 10.336.162.225 1.818.132.051 8.518.030.174 35,28 386,61 17,22 
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

 

2.2 Exportação mensal  
 

 

Na tabela 2 apresentamos os dados das exportações mensais, por fator agregador.  O 

conceito de fator agregador, conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, são 

os registros dos produtos em três categorias, sendo eles: produtos básicos, manufaturados 

e semimanufaturados. A soma dos manufaturados e semimanufaturados também é 

conhecida como produtos industrializados. Os produtos básicos (coluna C2) totalizaram 

US$ FOB 9,73 bilhões no 2º trimestre de 2022, enquanto que no 2º trimestre de 2021 o 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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valor foi de US$ FOB 7,39 bilhões. Comparando os dois períodos, o crescimento foi de 

US$ FOB 2,34 bilhões, com variação positiva de 31,71%.  

Os produtos industrializados, (C5) - soma do manufaturado e semimanufaturado - 

totalizaram US$ FOB 599,83 milhões no 2º trimestre de 2022, no mesmo trimestre de 2021 

o valor dos industrializados era de US$ FOB 248,42 milhões. O crescimento do valor total 

exportado dos produtos industrializados foi muito significativo, sendo a variação positiva de 

141,25%.  

A exportação total (C1) cresceu 35,28% comparando o total de US$ FOB 10,33 bilhões para 

US$ FOB 7,64 bilhões, dados do 2º trimestre de 2022 com relação ao 2º trimestre de 2021, 

respectivamente.  

A participação relativa dos produtos básicos (C2/C1) nas exportações passou de 96,74% para 

94,20% do 2º trimestre de 2021 para o 2º trimestre de 2022 em consequência do crescimento 

dos produtos industrializados.   

 

Tabela 2 – Exportação por Fator - 2º trimestre-2022-2021 

US$ FOB 

Ano /mês 
Total Básico Manufaturado Semimanufaturado Industrializado Part. % Part. % 

C1 C2 C3 C4 C5 = (C3+C4) C2/C1 C5/C1 

2021 
A1 

Abril 2.578.366.726 2.510.202.623 18.473.938 49.690.165 68.164.103 97,356 2,644 

Maio 2.663.189.654 2.582.362.667 20.000.611 60.826.376 80.826.987 96,965 3,035 

Junho 2.398.880.574 2.299.446.264 30.196.040 69.238.270 99.434.310 95,855 4,145 

A2 Total 7.640.436.954 7.392.011.554 68.670.589 179.754.811 248.425.400 96,749 3,251 

2022 
B1 

Abril 3.359.354.095 3.167.267.065 28.699.153 163.387.877 192.087.030 94,28 5,72 

Maio 3.639.616.123 3.420.207.837 30.277.225 189.131.061 219.408.286 93,97 6,03 

Junho 3.337.192.007 3.148.854.154 31.869.163 156.468.690 188.337.853 94,36 5,64 

B2 Total 10.336.162.225 9.736.329.056 90.845.541 508.987.628 599.833.169 94,20 5,80 

Var. % B2/A2 35,28 31,71 32,29 183,16 141,45 
 

 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

Nos dois gráficos seguintes os dados demonstram as exportações em valor US$ FOB e em 

toneladas líquidas exportadas.   

As quantidades exportadas em tonelada líquida mensal registraram grande variação no 2º 

trimestre de 2022, contudo quando comparado ao resultado total em toneladas líquidas do 2º 

trimestre de 2021 foi quase idêntico. Foram exportados 14,95 bilhões de toneladas líquidas 

em 2021 e 15,09 bilhões de toneladas líquidas em 2022. Enquanto o resultado em toneladas 

líquidas foi muito próximo, o resultado financeiro foi significativamente maior para o 

segundo trimestre de 2022.  

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Exportações por US$ FOB - 2º trimestre-2022-2021 
US$ FOB 

 

 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

 

 

Exportações por toneladas – 2º trimestre 2022-2021 

Toneladas  

 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

 

2.3. Os dez principais produtos de exportação  

 

A tabela 3 apresenta, em ordem decrescente, os dez maiores produtos exportados pelo estado 

de Mato Grosso no 2º trimestre de 2022 comparativamente ao 2° trimestre de 2021. 

A soja, o produto com o maior valor exportado, totalizou US$ FOB 8,46 bilhões no 2º 

trimestre de 2022, sendo esse total maior em US$ FOB 2,01 bilhões que os US$ FOB 6,45 
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bilhões exportados no 2º trimestre de 2021. O crescimento de exportação da soja foi de 

31,18%.  

Na análise comparativa dos dados do 2º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2021 

verificou se que a soja representava 84,45% do total exportado no 2° trimestre de 2021 e 

embora tenha crescido em valor total exportado, sua participação caiu para 81,19% no 2º 

trimestre de 2022. A razão dessa perda relativa de participação se deu em função do forte 

crescimento de exportação de outros itens como: carne de bovinos e derivados que cresceu 

67,44%; milho e derivados cresceu 916,99% e ouro que cresceu 716,87%, gelatina cresceu 

91,26% e açúcares cresceu 62,79%.  

O terceiro e o sexto maior produto exportado, algodão e derivados e carne de galinhas e 

derivados, foram os únicos que tiveram variação negativa, sendo -6,72% e -1,74% dos 

valores exportados, respectivamente, quando comparado o 2º trimestre de 2022 com o 2º 

trimestre de 2021.  

 

Tabela 3 – Ranking dos 10 maiores produtos - 2º trimestre-2022-2021 

US$ FOB 

Ord. Produtos 2º Trim_2022 Part.% Var% 2º Trim_2021 Part.% 

1 Soja e derivados  8.464.081.619 81,89 31,18 6.452.236.370 84,45 

2 Bovinos e derivados  702.001.496 6,79 67,44 419.257.392 5,49 

3 Algodão e derivados  489.461.445 4,74 -6,72 524.746.322 6,87 

4 Milho e derivados 311.702.363 3,02 916,99 30.649.441 0,40 

5 Ouro 168.407.031 1,63 716,87 20.616.074 0,27 

6 Galinhas e derivados 42.553.181 0,41 -1,74 43.308.142 0,57 

7 Madeiras 37.342.025 0,36 0,85 37.026.107 0,48 

8 Bulhão dourado (bullion doré) 34.726.338 0,34 6,32 32.662.684 0,43 

9 Gelatinas 13.276.030 0,13 91,26 6.941.427 0,09 

10 Açucares 12.554.417 0,12 62,79 7.711.902 0,10 

Subtotal 10.276.105.945 99,42 35,66 7.575.155.861 99,15 

Outros produtos 60.056.280 0,58 -8,00 65.281.093 0,85 

Total 10.336.162.225 100,00 35,28 7.640.436.954 100,00 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

2.4 Os Cinco maiores produtos exportados  

 

No gráfico I separamos, em percentual, os cinco maiores produtos exportados pelo estado no 

2º trimestre de 2022. A soja representou 81,89% do total exportado. A carne de bovinos e 

derivados, segunda maior exportação, representou 6,79% do total. Algodão e derivados ficou 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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em terceiro com 4,74%. Milho e derivados em quarto com 3,02%. O ouro ocupou a quinta 

posição, representando 1,63%.  

Os cinco produtos somados representam 98% de tudo que o Estado de Mato Grosso exportou.  

Gráfico I – Cinco maiores produtos exportados - 2º trimestre-2022-2021 

 

US$ FOB   

 
  Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

2.5 Destinos das exportações  
 

A tabela 4 apresenta, em ordem decrescente, os 15 maiores parceiros comerciais do estado. 

A China segue na dianteira do comércio exterior com o estado sendo o país que mais 

comprou de Mato Grosso, totalizando US$ FOB 4,47 bilhões. Esse valor é superior em US$ 

FOB 1,47 bilhões ao valor total de US$ FOB 3,00 bilhões comprado no 2º trimestre de 2021.   

Em termo de análise de participação no comércio exterior, a China foi responsável pela 

compra de 43,33% de todas as exportações do estado no 2º semestre de 2022. No 2º trimestre 

de 2021 a China também foi o maior comprador com participação de 39,27%. Na análise 

comparativa ela ampliou sua participação no comércio passando de 39,27% para 43,33%.  

Da segunda posição em diante não há uma hegemonia, pois nos dois trimestres analisados os 

parceiros comerciais se revezaram: Tailândia, Países Baixos, Turquia e Espanha ficaram 

na ordem entre a segunda e quinta posição no 2º trimestre de 2022 e no 2º trimestre de 2021. 

Todos esses parceiros estavam com compras totais acima de 400 e abaixo de 600 milhões de 

US$ FOB.  
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4,74 3,02
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http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Tabela 4 – Dez maiores parceiros - 2º trimestre-2022-2021 

US$ FOB 

Ord. 2º_Trimestre_2022 Part.% Ord. 2º_Trimestre_2021 Part.% 

1 China   4.479.116.008  43,33 1 China 3.000.303.773    39,27  

2 Tailândia       527.091.873 5,10 2 Turquia       516.054.195        6,75  

3 Países Baixos    474.039.611 4,59 3 Espanha 486.339.914            6,37  

4 Turquia       415.341.409  4,02 4 Tailândia      460.646.727   6,03  

5 Espanha 400.097.796 3,87 5 Países Baixos        455.812.495     5,97  

6 Índia       355.494.126 3,44 6 Vietnã      325.094.924   4,25  

7 Vietnã       287.126.881 2,78 7 México       294.319.381       3,85  

8 Vietnã        287.126.881  2,78 8 Itália    196.617.197    2,57  

9 Irã       274.051.686  2,65 9 Bangladesh 177.443.779       2,32  

10 Bangladesh        272.153.804  2,63 10 Indonésia 157.444.013       2,06  

11 Argélia       271.662.626  2,63 11 Paquistão    155.595.885     2,04  

12 México       257.802.762  2,49 12 Rússia      140.956.705  1,84  

13 Indonésia       242.827.939 2,35 13 Portugal 105.763.908      1,38  

14 Paquistão       196.865.384 1,90 14 Irã      89.025.070     1,17  

15 Itália       184.277.241 1,78 15 Argélia       86.042.606  1,13  

Subtotal  8.925.076.027 86,35 Subtotal  6.647.460.572 87,00 

Total  10.336.162.225 100,00 Total  7.640.436.954 100,00 

Fonte:  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

 

2.6 Produtos exportados e parceiros comercial - 2º trimestre-2022 

 

Na tabela 5 apresentamos as relações dos produtos comercializados com os principais países, 

por ordem decrescente em valor US$ FOB. Em primeiro, temos a China com US$ FOB 4,47 

bilhões distribuídos com relação a produtos, conforme tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Tabela 5 – Dez maiores parceiros - 2º trimestre-2022 

Países  Produtos  US$ FOB 

China  

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                           

3.886.368.575  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                

505.666.414  

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 

                                  

41.052.345  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                  

31.762.585  

Glicerol em bruto 

                                     

5.576.014  

Línteres de algodão, em bruto 

                                      

2.115.773  

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                    

2.072.066  

Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados 

                                     

1.572.822  

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                       

447.056  

Gorduras ovinas ou caprinas 

                                       

402.960  

Outros sebos bovinos 

                                         

343.611  

Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não divididos, no estado úmido 

                                       

303.888  

Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o lado flor, no estado úmido 

                                       

247.768  

Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, 

lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                       

204.804  

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 

                                        

179.379  

Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 

                                        

176.232  

Outros minérios de cobre e seus concentrados 

                                        

146.574  

Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 

                                        

128.379  

Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação 

                                        

128.302  

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 

unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca 

                                         

114.259  

Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 

boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 

extremidades 

                                          

53.928  

Feijão-fradinho, exceto para semeadura 

                                            

26.151  

Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, 

lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                           

26.123  

Subtotal  

                             

4.479.116.008  

Tailândia 

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                               

309.087.278  

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                 

200.001.416  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                  

12.863.254  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                      

4.115.798  

Glicerol em bruto 

                                       

936.560  

Outras carnes de suíno, congeladas 

                                           

64.316  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                             

11.133  

Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 

                                            

9.556  

Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. 

                                            

2.562  

Subtotal  

                                

527.091.873  

Holanda 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                

386.071.267  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                   

68.916.671  
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Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 

                                    

8.476.728  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                    

4.699.083  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                    

4.022.268  

Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 

boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 

extremidades 

                                      

1.192.326  

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                        

186.587  

Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca 

                                        

120.099  

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 

                                          

113.810  

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                         

106.132  

Sebo bovino, em bruto 

                                           

46.315  

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 

                                          

38.786  

Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. 

                                            

35.117  

Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis 

                                           

14.422  

Subtotal  

                                 

474.039.611  

Turquia 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                               

289.459.827  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                 

89.970.632  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                  

28.197.254  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                      

5.019.710  

Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas 

                                      

2.101.078  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                       

570.682  

Rabos de bovino, congelados 

                                           

12.574  

Línguas de bovino, congeladas 

                                            

3.839  

Fígados de bovino, congelados 

                                             

2.901  

Outras peças não desossadas de bovino, congeladas 

                                             

1.594  

Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. 

                                              

1.318  

Subtotal  

                                 

415.341.409  

Espanha 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                          

353.930.710,00  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                           

22.235.496,00  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                            

18.465.227,00  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                              

2.583.469,00  

Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 

                              

2.566.295,00  

Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos), de milho 

                                    

69.890,00  

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 

unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca 

                                    

64.878,00  

Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 

boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 

extremidades 

                                    

53.792,00  

Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, 

lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                    

42.994,00  

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 

                                      

41.341,00  

Outros produtos de origem animal, impróprios para alimentação humana 

                                    

39.438,00  

Outras substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos 

                                      

4.266,00  

Subtotal  

                               

400.097.796  

Índia 

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 

                                

162.378.820  

Ouro em outras formas brutas, para uso não monetário 

                                 

151.423.669  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                 

35.094.785  
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Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                      

1.351.707  

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 

                                      

1.136.294  

Feijão-fradinho, exceto para semeadura 

                                       

996.726  

Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, 

lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                        

986.916  

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 

unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca 

                                       

692.022  

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                        

647.106  

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 

                                       

343.668  

Outras madeiras tropicais em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                        

169.698  

Outras gelatinas e seus derivados 

                                         

114.995  

Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 

boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 

extremidades 

                                          

79.374  

Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação 

                                          

78.346  

Subtotal  

                                

355.494.126  

Vietnã 

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                 

128.616.986  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                  

82.165.999  

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                    

59.519.911  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                                    

6.463.472  

Outras carnes de suíno, congeladas 

                                    

2.428.984  

Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos 

                                      

1.893.190  

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                     

1.545.366  

Outros feijões adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), secos, em grãos 

                                     

1.269.480  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                       

1.133.155  

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 

                                        

768.910  

Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de milho 

                                       

695.607  

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 

unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca 

                                       

325.669  

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                       

224.377  

Outros feijões (Vigna ou Phaseolus), secos, em grãos 

                                            

64.191  

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de eucalipto (Eucalyptus spp.) 

                                            

11.584  

Subtotal  

                                 

287.126.881  

Irã 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                

158.648.579  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                                 

90.975.838  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                    

21.123.341  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                    

3.222.928  

Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos 

                                           

81.000  

Subtotal  

                                

274.051.686  

Bangladesh 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                 

128.458.241  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                

105.670.796  

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 

                                   

31.274.321  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                      

3.144.931  

Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de milho 

                                    

2.560.670  

Outros desperdícios de algodão 

                                       

966.342  

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 

                                          

44.835  

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                          

33.668  
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Subtotal  

                                

272.153.804  

Argélia 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                

241.665.607  

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 

                                  

27.360.401  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                    

2.324.656  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                                         

295.119  

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 

                                           

16.843  

Subtotal  

                                

271.662.626  

México 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                               

252.905.676  

Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas 

                                    

4.894.557  

Motor elétrico de corrente contínua, de potência não superior a 750 W 

                                             

1.598  

Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida 

                                                

747  

Outras preparações alimentícias 

                                                 

184  

Subtotal  

                               

257.802.762  

Indonésia 

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                 

154.853.153  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                 

47.567.248  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                 

33.268.083  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                    

6.862.736  

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 

                                         

142.124  

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                        

134.595  

Subtotal  

                               

242.827.939  

Paquistão 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                 

137.364.321  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                  

57.600.791  

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 

                                       

886.974  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                                          

619.118  

Feijão-fradinho, exceto para semeadura 

                                        

394.180  

Subtotal  

                                

196.865.384  

Itália 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 

                                

139.035.590  

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 

                                   

20.151.637  

Carnes desossadas de bovino, congeladas 

                                    

9.720.996  

Milho em grão, exceto para semeadura 

                                     

7.422.418  

Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 

                                    

3.304.320  

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 

                                    

3.003.280  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 

                                       

558.295  

Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 

boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 

extremidades 

                                       

406.690  

Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas 

                                       

330.839  

Ouro em outras formas brutas, para uso não monetário 

                                       

200.732  

Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não divididos, no estado úmido 

                                         

123.619  

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo 

aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm 

                                           

18.825  

Subtotal  

                                 

184.277.241  

Subtotal 15 maiores compradores 

                            

8.637.949.146  

Outros  

                             

1.698.213.079  

Total  

                           

10.336.162.225  
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC.   http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

 

3. IMPORTAÇÃO DO ESTADO - 2º TRIMESTRE-2022-2021 

 

As importações do estado de Mato Grosso apresentaram expressivo crescimento no 2º 

trimestre de 2022. Essa expansão, pode estar relacionada com os bloqueios ocorridos contra 

o comércio internacional com a Rússia e parte decorrente do aumento de alimentos da 

economia global.  O estado de Mato Grosso tem na base da sua produção econômica a 

produção de commodities agrícolas para exportação, sendo que os insumos de produção 

estão fortemente vinculados a essa restrição e bloqueio da economia da Rússia. Assim, 

passamos a compilar os dados das importações do estado de Mato Grosso de forma a 

demostrar como essa situação pode ser analisada nas importações.  

 

3.1 Dados de importação – 2º trimestre de 2022-2021 

 

Na tabela 6 temos os dados dos produtos importados pelo estado onde pode se verificar 

que adubos e fertilizantes representaram 83,37% do valor total importado no 2º trimestre 

de 2022. O valor total da importação deste produto passou de US$ FOB 287,41 milhões, 

do 2º trimestre 2021, para US$ FOB 1,51 bilhões, no 2º trimestre de 2022, representando 

um crescimento de 427,38%. 

O segundo produto com maior valor importado também está relacionado a produção de 

commodities para exportação.  Herbicidas e fungicidas, passou de US$ 23,41 milhões para 

US$ FOB 138,58 milhões, representando crescimento de 491,90% no período analisado. 

Os dois produtos representaram 90,99% de tudo que foi importado no 2º trimestre de 2022.  

Outros produtos também tiveram aumentos significativos dos valores importados: 

Equipamento e máquinas, gás natural, aviões. Equipamento e máquinas cresceram 

557,17%, gás natural cresceu 549,09% e aviões cresceram 314,69%.  

O metanol apresentou redução do valor importado passando de US$ FOB 3,45 milhões 

para US$ FOB 2,19 milhões, queda de 36,38%.  

 

 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Tabela 6 – Produtos importados - 2º trimestre-2022-2021 

 

Descrição NCM 
2º_Trimeste_2022 2º_Trimestre_2021 

US$ FOB Part.% Var. % US$ FOB 

Adubos e fertilizantes  1.515.736.271 83,37 427,38 287.410.697 

Herbicidas e fungicidas 138.580.021 7,62 491,90 23.412.836 

Equipamentos e máquinas  62.440.940 3,43 557,17 9.501.543 

Gás natural  44.156.950 2,43 549,09 6.802.890 

Aviões  24.056.766 1,32 314,69 5.801.187 

Metanol 2.198.601 0,12 -36,38 3.455.726 

Subtotal  1.787.169.549 98,30 431,29 336.384.879 

Outros  30.962.502 1,70 -16,87 37.247.454 

Total  1.818.132.051 100,00 386,61             373.632.333  

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC.   http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

3.2 Principais fornecedores das importações de MT - 2º trimestre-2022 

 

A tabela 7 apresenta os dados dos valores importados segundo os principais parceiros 

comerciais do estado. Estes dados mostraram variação positiva de 386,61% quando 

comparados o 2º trimestre de 2022 com o 2º trimestre de 2021.  

No 2º trimestre de 2021 a Rússia era a principal parceira comercial do estado de Mato 

Grosso, com participação de 25,43% do total. Naquele trimestre os valores totais das 

importações com este país totalizaram US$ FOB 95,01 milhões. Embora o total importado 

da Rússia no 2º trimestre de 2022 tenha registrado aumento para US$ FOB 277,25 milhões 

a participação dela no total caiu para 15,25%.  

No 2º trimestre de 2022 o Canadá assumiu o primeiro lugar nas importações do estado com 

valor total de US$ FOB 368,27 milhões e participação de 20,26%. No geral os parceiros 

comerciais foram os mesmos do 2º trimestre de 2021, mas todos eles com aumentos 

expressivos dos valores totais transacionados com o estado de Mato Grosso.  

 

 

 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Tabela 7 – Países fornecedores dos produtos importados - 2º trimestre-2022-2021 

 

2º Trimestre 2022 2º Trimestre 2021 

Ord.  País  FOB (US$) Part. % País US$ FOB Part. % 

1 Canadá 368.277.198  20,26 Canadá 34.960.776  9,36 

2 Rússia 277.254.175  15,25 Rússia 95.017.486  25,43 

3 Estados Unidos 269.143.840  14,80 Estados Unidos 54.496.136  14,59 

4 Israel 210.912.638  11,60 Israel 13.398.861  3,59 

5 China 196.120.409  10,79 China 34.339.055  9,19 

6 Marrocos 134.670.012  7,41 Marrocos 11.498.873  3,08 

7 Egito 54.022.899  2,97 Egito 8.765.218  2,35 

8 Belarus 51.620.743  2,84 Belarus 46.349.125  12,41 

9 Bolívia 50.289.738  2,77 Bolívia 6.957.849  1,86 

10 Alemanha 37.594.768  2,07 Alemanha 12.122.011  3,24 

Subtotal  1.649.906.420  90,75 Subtotal  317.905.390  85,09 

Outros  168.225.631  9,25 Outros  55.726.943  14,91 

Total Geral 1.818.132.051  100,00 Total Geral 373.632.333  100,00 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC.   http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 

 

4. BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS - 2º trimestre-2022 

 

Os dados da tabela 8 apresentam o ranking dos saldos da balança comercial dos estados no 

2º trimestre de 2022. O estado de Mato Grosso foi o 3º que mais exportou no 2º trimestre 

de 2022, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo exportou US$ FOB 

17,25 bilhões, Minas Gerais exportou US$ FOB 11,45 bilhões e Mato Groso exportou US$ 

10,33 bilhões.  

Já na coluna de saldo da balança comercial, que é dado pela diferença entre exportação e 

importação, coloca o estado de Mato Grosso no topo do ranking com o maior saldo de US$ 

FOB 8,51 bilhões. Do saldo total da balança comercial do Brasil que é formado pela soma 

do saldo da balança comercial de todos os estados, totalizando US$ FOB 22,05 bilhões, o 

estado de Mato Grosso contribuiu com US$ FOB 8,51bilhões, sendo a participação de 

38,60%.  

 

 

 

 

 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral


|| CEIS|SISOT|SAPGPP|SEPLAG|| Boletim de Informações Socioeconômicas Nº 05/2022 || Julho || 

 
 

15 
 

 

 

 

 

Tabela 8 – Ranking do saldo da balança comercial dos Estados - 2º trimestre-2022 

 

Ord. Exportação Importação  Saldo 

1 Mato Grosso 10.336.162.225 1.818.132.051 8.518.030.174 

2 Minas Gerais 11.457.489.140 4.754.976.969 6.702.512.171 

3 Pará 5.840.164.489 644.308.752 5.195.855.737 

4 Rio de Janeiro 9.696.528.599 5.806.509.479 3.890.019.120 

5 Goiás 4.297.955.294 1.636.539.884 2.661.415.410 

6 Mato Grosso do Sul 2.170.027.563 946.250.205 1.223.777.358 

7 Rio Grande do Sul 5.142.660.720 3.976.319.313 1.166.341.407 

8 Bahia 3.978.745.463 2.989.226.391 989.519.072 

9 Tocantins 1.089.310.529 240.705.172 848.605.357 

10 Rondônia 798.384.529 166.686.210 631.698.319 

11 Piauí 516.345.189 20.250.939 496.094.250 

12 Rio Grande do Norte 188.873.499 63.492.221 125.381.278 

13 Roraima 72.108.290 10.546.068 61.562.222 

14 Espírito Santo 2.682.958.899 2.643.476.310 39.482.589 

15 Acre 18.841.608 2.179.899 16.661.709 

16 Paraná 6.022.151.288 6.009.134.416 13.016.872 

17 Amapá 57.580.100 81.617.815 - 24.037.715 

18 Sergipe 29.088.007 56.357.636 - 27.269.629 

19 Alagoas 146.928.800 174.319.433 - 27.390.633 

20 Paraíba 35.211.590 254.800.118 - 219.588.528 

21 Distrito Federal 108.702.055 584.054.804 - 475.352.749 

22 Maranhão 1.769.868.484 2.383.214.679 - 613.346.195 

23 Ceará 773.019.219 1.429.601.286 - 656.582.067 

24 Pernambuco 608.089.594 1.899.932.507 - 1.291.842.913 

25 São Paulo 17.257.507.589 20.267.602.088 - 3.010.094.499 

26 Santa Catarina 3.318.191.252 6.763.920.347 - 3.445.729.095 

27 Amazonas 247.302.766 3.697.575.560 - 3.450.272.794 

Não declarada 2.712.744.761 - 2.712.744.761 

Total Geral 91.372.941.541 69.321.730.552 22.051.210.989 
 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC.   http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral 
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