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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. Os boletins têm periodicidades
trimestral sempre comparando os dados do trimestre de referência sobre o mesmo
trimestre do ano anterior. 
Este Boletim de Informações Socioeconômicas de Comercio Exterior nº 01/2023 traz
informações de exportação, importação, saldo da balança comercial do 4º trimestre
de 2022 e principais parceiros comerciais. 
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Os dados de exportação do 4º trimestre de 2022 apresentou forte crescimento em
relação ao 4º trimestre de 2021. Se de um lado as exportações cresceram muito, as
importações foram reduzidas apresentando queda de -4,16%.   

Os resultados das exportações do 4º trimestre de 2022 confirmam o excelente
desempenho das exportações do o ano de 2022. O valor exportado foi de US$ FOB
6,76 bilhões, sendo 2,94 bilhões superior ao resultado do 4º trimestre de 2021. A
variação positiva, comparando trimestre com trimestre, foi de 76,99% para as
exportações. As importações totalizaram US$ FOB 1,12 bilhão apresentando redução
de -4,16%. A diferença entre importação e exportação é o saldo da balança comercial
que ficou em US$ 5,64 bilhões, tendo crescimento de 112,99%. 
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2. COMÉRCIO EXTERIOR

2.1. BALANÇA COMERCIAL

Tabela I - Balança comercial mato-grossense - 4º trimestre - 2022-2021

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

2.2. EXPORTAÇÃO MENSAL POR FATOR AGREGADOR
A tabela II, por fator agregador, apresenta os desdobramentos dos valores
exportados mensalmente do 4º trimestre de 2022 comparado com o mesmo período
do ano anterior. O conceito de fator agregador, conforme a Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM¹, são os desdobramentos dos produtos em três categorias,
sendo os produtos básico, manufaturado e semimanufaturado. A soma dos

¹  NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar
a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do
comércio exterior. Os dados de exportação por fator agregador classificam o volume de valor exportados segundo as características dos
produtos exportados. São básicos o volume de produtos exportados oriundos da agricultura e pecuária, bem como da maioria de produtos de
extração mineral e vegetal e são produtos que não sofreram processos de industrialização. Semimanufaturados são os produtos que passaram
por algum processamento e manufaturados são os produtos propriamente industrializados. A soma de semifaturado e manufaturado
representam o volume de exportação de produtos que sofreram processos de industrialização.

Balança Comercial Mato Grosso (Valor US$ FOB)

Balança comercial Variação % relativa do período anterior

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

4º trim-2021 3.824.048.335 1.175.400.897 2.648.647.438  

4º trim-2022 6.768.020.948 1.126.543.700 5.641.477.248 76,99 -4,16 112,99

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


manufaturados e semimanufaturados também é conhecida como produtos
industrializados. 

O 4º trimestre de 2022 confirmou o fechamento de um ano excelente para as
exportações do estado de Mato Grosso, no 4º trimestre de 2022 o crescimento foi de
76,99% sobre o 4º trimestre de 2021. As exportações dos produtos básicos
cresceram 73,21%, os industrializados cresceram mais, sendo 162,80%.  Os produtos
básicos totalizaram US$ FOB 5,42 bilhões no 4º trimestre de 2022 e US$ FOB 3,12
bilhões no 4º trimestre de 2021. Os produtos industrializados (soma do
manufaturado e semimanufaturado) totalizaram US$ 1,38 bilhões contra US$ FOB
694,74 milhões, comparando o 4º trimestre de 2022 com o mesmo trimestre de
2021. A participação das exportações de industrializados teve resultado excepcional
sendo o crescimento 99,30%.  

Em termos de participação no resultado, o 4º trimestre de 2022 foi
comparativamente igual ao 4º trimestre de 2021. Os produtos básicos
representavam 80,09% do total exportado em 2022 e enquanto os produtos
industrializados participaram com 20,46%. 
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Tabela II - Exportação por fator - 4º trimestre - 2022-2021

O gráfico I demonstram o valor total US$ FOB exportado por mês. Observa-se que
em todos os meses do 4º trimestre de 2022, o valor total exportado foi maior que os
valores exportados no mesmo período de 2021. O valor total exportado do 4º
trimestre de 2022, superaram os valores do 4º trimestre de 2021 em 2,94 bilhões
US$ FOB. 

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

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

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

2021
A1

Outubro 1.051.851.428 830.532.416 169.536.475 51.782.537 221.319.012 78,96 21,04

Novembro 1.063.926.421 880.540.616 137.265.173 46.120.632 183.385.805 82,76 17,24

Dezembro 1.708.270.486 1.418.227.463 202.840.234 87.202.789 290.043.023 83,02 16,98

A2 Total 3.824.048.335 3.129.300.495 509.641.882 185.105.958 694.747.840 81,83 18,17

2022
B1

Outubro 2.524.558.879 1.987.058.038 359.332.188 178.168.653 537.500.841 78,71 21,29

Novembro 2.248.861.463 1.862.977.986 259.717.586 126.165.891 385.883.477 82,84 17,16

Dezembro 1.994.600.606 1.570.135.221 242.334.580 182.130.805 424.465.385 78,72 21,28

B2 Total 6.768.020.948 5.420.171.245 861.384.354 486.465.349 1.384.636.383 80,09 20,46

Var. % B2/A2 76,99 73,21 69,02 162,8 99,3  

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


Na tabela III apresentamos por ordem decrescente os dez maiores produtos
exportados pelo estado de Mato Grosso, comparando o 4º trimestre de 2022 com o
4° trimestre de 2021. O milho e derivados, a soja e derivados, o algodão, e bovinos e
derivados, mantiveram a ordem respectiva em primeiro, segundo, terceiro, e quarto
lugar.  A ordem não se alterou, mas o que alterou foram os valores US$ exportados.
O milho é a grande commodities exportada no 4º trimestre tendo conseguido um
total de US$ FOB 2,89 bilhões no 4º trimestre de 2022, e US$ FOB 1,30 bilhões no 4º
trimestre de 2021. 

O valor total exportado em 2022 é 122,09% maior que o valor exportado no 4º
trimestre de 2021. O ouro ocupou a quinta posição tendo um crescimento de
794,51% nos valores exportados. A Madeira e o Feijão perderam valores tendo caído
-7,90 e -29,47%, respectivamente. As quatros primeiras commodities representaram
96,56% de todo o valor exportado. 
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Gráfico I - Exportação por fator - 4º trimestre - 2022-2021

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

2.3. OS DEZ PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO

Tabela III – Dez maiores produtos no - 4º trimestre - 2022-2021

Ord. Produtos US$ FOB 2022 Part. % Var% US$ FOB 2021 Part. %

1 Milho e derivados 2.892.904.274 42,74 122,09 1.302.587.636 34,06

2 Soja e derivados 1.804.332.801 26,66 65,32 1.091.434.622 28,54

3 Algodão 938.405.182 13,87 18,47 792.105.774 20,71

4 Bovinos e derivados 705.727.346 10,43 92,94 365.769.348 9,56

5 Ouro 193.546.359 2,86 794,51 21.637.194 0,57

6 Bulhão dourado 57.333.109 0,85 26,61 45.284.145 1,18

7 Galináceos 59.623.167 0,88 57,55 37.844.158 0,99

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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Os cinco grandes produtos da pauta de exportação do Estado responderam por
96,56% de tudo que foi exportado no 4º trimestre de 2022. 

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

2.4. AS CINCO PRINCIPAIS COMMODITIES EXPORTADAS POR MT 

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

Gráfico II – As cinco principais commodities exportadas por MT - 4º trimestre - 2022-2021

A tabela IV apresenta os dez maiores parceiros comerciais do Estado. A China
continua sendo o maior comprador das commodities do Estado. Comprou US$ 1,58
bilhões no 4º trimestre de 2022, e US$ 711,97 milhões no 4º trimestre de 2021. Ela
aumentou a participação no total das compras saindo de 18,62% para 23,37%. 

Todos os países aumentarem os valores das compras com exceção do Irã que
apresentou redução de -1,31%. O México teve aumento expressivo de 1.420,37%
saindo de US$ 16,37 milhões para US$ 248,54 milhões, nos trimestres comparados.
De certa forma, é possível afirmar que o estado de Mato Grosso conseguiu um
aumento de vendas com seus parceiros comerciais, exceto para o Irã. 

2.5. PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES MATO-GROSSENSES 

8 Madeira 33.851.051 0,5 -7,9 36.753.047 0,96

9 Feijão 21.023.200 0,31 -29,47 29.807.784 0,78

10 Gelatina 15.239.589 0,23 82,94 8.330.301 0,22

Subtotal 6.721.986.078 99,32 80,14 3.731.554.009 97,58

Outros produtos 46.034.870 0,68 -50,23 92.494.326 2,42

Total 6.768.020.948 100 76,99 3.824.048.335 100

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

Tabela IV– As cinco principais commodities exportadas por MT - 4º trimestre - 2022-2021

Na tabela V apresentamos a relação de países compradores, por ordem decrescente
do valor exportados, os respectivos produtos comercializados e os valores em US$
FOB. 

2.6. OS 10 PARCEIROS COMERCIAIS E PRODUTOS 

Tabela V – Dez maiores compradores e produtos - 4º trimestre - 2022-2021

Ord. Países US$ FOB 2022 Part. % Var% US$ FOB
2021 Part. %

1 China 1.581.598.151 23,37 122,14 711.974.699 18,62

2 Japão 460.020.940 6,8 169,79 170.508.947 4,46

3 Vietnã 372.382.712 5,5 27,69 291.638.032 7,63

4 Espanha 337.833.830 4,99 252,94 95.720.978 2,5

5 Índia 291.993.923 4,31 204,63 95.852.794 2,51

6 México 248.540.193 3,67 1420,37 16.347.390 0,43

7 Irã 234.465.401 3,46 -1,31 237.572.577 6,21

8 Indonésia 193.257.478 2,86 34,65 143.530.842 3,75

9 Coreia do Sul 192.549.311 2,84 48 130.102.687 3,4

10 Tailândia 182.498.167 2,7 95,67 93.269.504 2,44

Subtotal 4.095.140.106 60,51 106,15 1.986.518.450 51,95

Outros países 2.672.880.842 39,49 45,46 1.837.529.885 48,05

Total 6.768.020.948 100 76,99 3.824.048.335 100

China 1.581.598.151

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 520.796.422

Carnes desossadas de bovino, congeladas 474.583.915

Algodão cardado nem penteado, simplesmente debulhado 354.640.080

Milho em grão exceto para semeadura 193.375.275

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 30.958.991

Glicerol em bruto 2.886.996

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente 
ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6
mm

873.012

Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados 781.079

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


Outros sebos bovinos 656.253

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 505.261

Gorduras ovinas ou caprinas 384.087

Outros minérios de cobre e seus concentrados 361.151

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

258.977

Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada,
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

184.506

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca

155.959

Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou
defumados

79.218

Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 59.727

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

44.201

Rabos de bovino, congelados 13.041

Japão 460.020.940

Milho em grão, exceto para semeadura 385.994.191

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 57.264.785

Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados 12.261.801

Preparação e conservas de galos e galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou
igual a 57 %, em peso, não cozidas

2.537.423

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

 
  647.121

  

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 565.647

Outros feijões adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), secos, em grãos 159.075

Outras madeiras de não coníferas 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

138.810

Milheto (Pennisetum glaucum), para semeadura 122.694

Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação 113.171

Outras sementes forrageiras, para semeadura 79.035

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 50.630

Outras substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos 45.198
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 Outros ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurado, etc. 34.127

 Outras produções originais de arte estatuaria ou de escultura, de quaisquer materiais 7.232

Vietnã 372.382.712

Milho em grão, exceto para semeadura 182.954.381

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 140.602.401

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 26.242.120

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 6.688.659

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 5.580.683

Outras carnes de suíno, congeladas 4.643.510

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 1.913.508

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 1.287.301

Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas 1.135.105

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 816.947

Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos 271.528

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca

173.125

Outros feijões adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), secos, em grãos 53.868

Outros minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de manganês
ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de 20 % ou mais, em peso, sobre o
produto seco

19.312

Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados 264

Espanha 337.833.830

Milho em grão, exceto para semeadura 248.035.648

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 53.905.483

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 22.418.161

Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas 6.636.990

Carnes desossadas de bovino, congeladas 3.701.562

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 2.343.550

Línteres de Algodão, em bruto 147.829

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 128.459

Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos), de milho 123.750

Outros produtos de origem animal, impróprios para alimentação humana 97.202
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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

90.037

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca

61.588

Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. 47.319

Outras madeiras de não coníferas 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

35.768

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6
mm

35.668

Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada,
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

19.084

Outras substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos 5.732

Índia 291.993.923

Ouro em outras formas brutas, para uso não monetário 150.905.027

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 110.975.569

Feijão-fradinho, exceto para semeadura 8.894.917

Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas 5.911.520

Outros feijões comuns, secos, em grãos 3.366.297

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca

3.174.863

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 2.970.581

Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 2.753.148

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6
mm

1.421.714

Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada,
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm

521.473

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 274.803

Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 236.176

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

147.845

Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação 131.028

Outras madeiras tropicais em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada 98.031

Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos 69.250
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Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o lado flor, no estado
úmido

63.833

Outras gelatinas e seus derivados 58.900

Desperdícios e resíduos de aços inoxidáveis 16.687

Outros feijões comuns, pretos, secos, em grãos 2.261

México 248.540.193

Milho em grão, exceto para semeadura 240.046.702

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 8.246.175

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6
mm

98.333

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

87.001

Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo
aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm, de teca

61.785

Outras partes e acessórios para tratores e veículos automóveis 197

Irã 234.465.401

Milho em grão, exceto para semeadura 210.991.681

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 23.473.720

Indonésia 193.257.478

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 142.695.249

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 25.447.755

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 21.719.791

Milho em grão, exceto para semeadura 2.352.826

Carnes desossadas de bovino, congeladas 641.852

Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos 386.908

Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca 13.097

Coreia do Sul 192.549.311

Milho em grão, exceto para semeadura 149.233.558

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 17.992.246

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 15.589.944

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 9.389.674
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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

189.963

Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou
desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6
mm

100.325

Sementes de Algodão, exceto para semeadura 53.601

Tailândia 182.498.167

Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja 147.481.071

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 22.059.780

Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado 6.237.656

Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja 5.957.636

Carnes desossadas de bovino, congeladas 428.482

Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas 52.077

Bexigas e estômagos, de animais, exceto peixes, frescas, etc. 11.823

Tripas de bovinos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou
defumados

3.265
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As importações do estado de Mato Grosso apresentaram redução de -4,2% 4º
trimestre de 2022 comparado ao 4º trimestre de 2021. Essa redução se deu em
função da redução da quantidade de toneladas dos produtos importados. 

Na tabela VI podemos ver que adubos e fertilizantes, e herbicidas e fungicidas,
juntos representaram 90,69% de todo o valor bruto importado pelo estado. Os
adubos e fertilizantes tiveram redução do valor importado do 4º trimestre de 2022
comparado ao mesmo período de 2021. Já os herbicidas e fungicidas tiveram
aumento de valor importados, sendo o crescimento de 46,2%, na comparação
trimestre a trimestre. A pauta de produtos mais importados pouco mudou nos dois
trimestres analisados, mas podemos destacar que a compra de aviões cresceu
196,1% e de máquinas agrícolas cresceu 555,70%. 
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3. IMPORTAÇÕES

3.1 DADOS DE IMPORTAÇÃO 

Tabela VI – Os maiores produtos importados pelo Estado - 4º trimestre - 2022-2021

Descrição NCM
2022 2021

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

Adubos e fertilizantes 929.873.792 82,54 -11,3 1.048.876.111 89,24

Herbicidas e fungicidas 91.829.073 8,15 46,2 62.825.597 5,35

Aviões 27.639.558 2,45 196,1 9.333.738 0,79

Máquinas e equipamentos 17.040.488 1,51 555,7 2.598.765 0,22

Gás natural 1.617.043 0,14 -82,7 9.333.738 0,79

Subtotal 1.067.999.954 94,8 -5,7 1.132.967.949 96,39

Outros 58.543.746 5,2 38 42.432.948 3,61

Total 1.126.543.700 100 -4,2 1.175.400.897 100

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

A tabela VII apresentamos os dados dos valores importados segundo os principais
parceiros comerciais na importação do Estado. Os dados de importação mostram

3.2 PRINCIPAIS FORNECEDORES DAS IMPORTAÇÕES DE MT 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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que o nosso maior parceiro na importação continua sendo a China. A China vendeu
para o Estado 26,35% do valor total importado. A Rússia era o segundo maior
fornecedor em 2021, mas devidos aos bloqueios comerciais perdeu posição para o
Catar que assumir a segunda posição com participação de 10,49% no total
importado. 

Tabela VII – Maiores fornecedores do Estado - 4º trimestre - 2022-2021

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

2022 2021

Ord. País Valor US$ Part. % Ord. País Valor US$ Part. %
1º China 296.851.217 26,35 1º China 273.480.863 23,27

2º Catar 118.185.726 10,49 2º Rússia 231.484.006 19,69

3º Omã 111.759.821 9,92 3º Canadá 104.860.457 8,92

4º Canadá 104.005.277 9,23 4º EUA 89.008.990 7,57

5º Rússia 94.666.556 8,4 5º Nigéria 80.114.870 6,82

6º EUA 87.832.731 7,8 6º Argélia 69.976.985 5,95

7º Nigéria 79.162.130 7,03 7º Marrocos 43.073.824 3,66

8º Alemanha 38.824.630 3,45 8º Belarus 34.134.852 2,9

9º Argélia 38.032.024 3,38 9º Catar 32.423.248 2,76

10º Índia 35.056.197 3,11 10º Bolívia 23.121.379 1,97

Subtotal 1.004.376.309 89,16 Subtotal 981.679.474 83,52

Outros países 122.167.391 10,84 Outros países 193.721.423 16,48

Total 1.126.543.700 100 Total 1.175.400.897 100

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


Os dados da tabela VIII apresentam o RANKING DOS ESTADOS conforme os saldos
da balança comercial do 4º trimestre de 2022.  

O estado de Mato Grosso atingiu, no 4º trimestre de 2022 o 1º lugar do RANKING do
saldo da balança comercial no valor de Saldo com US$ FOB 5,64 bilhões. Em relação
aos valores totais exportado o Estado é o 4º maior exportador na relação dos 27
Estados. O Mato Grosso exportou US$ FOB 6,76 bilhões contribuindo muito com o
Saldo positivo da balança de exportação do Brasil, que no 4º trimestre de 2022 foi de
US$ FOB 14,33 bilhões. 
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4. BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS 

Tabela VIII – Balança comercial dos Estados - 4º trimestre-2022

Estado Mato Grosso

Países Exportação Importação Saldo
Mato Grosso 6.768.020.948 1.126.543.700 5.641.477.248

Rio de Janeiro 11.695.781.645 6.423.390.138 5.272.391.507

Minas Gerais 9.117.958.547 4.256.445.261 4.861.513.286

Pará 4.429.663.001 663.845.015 3.765.817.986

Goiás 2.902.421.385 1.185.394.166 1.717.027.219

Mato Grosso do Sul 1.854.304.048 741.167.047 1.113.137.001

Rio Grande do Sul 5.884.528.078 4.906.443.783 978.084.295

Bahia 3.305.194.701 2.356.866.908 948.327.793

Tocantins 615.030.304 186.159.549 428.870.755

Piauí 356.504.124 77.622.348 278.881.776

Roraima 154.884.784 3.155.662 151.729.122

Rondônia 315.599.351 191.301.664 124.297.687

Rio Grande do Norte 176.053.196 125.996.644 50.056.552

Alagoas 223.782.289 207.969.902 15.812.387

Acre 5.211.563 820.516 4.391.047

Sergipe 25.674.944 26.346.712 -671.768

Paraná 5.283.066.728 5.412.263.176 -129.196.448

Paraíba 42.255.832 209.260.269 -167.004.437

Amapá 38.774.762 338.335.708 -299.560.946

Espírito Santo 2.069.349.648 2.406.064.736 -336.715.088

Distrito Federal 80.739.298 490.388.274 -409.648.976

Maranhão 1.178.882.840 1.591.413.358 -412.530.518

Ceará 466.576.965 953.640.677 -487.063.712

Pernambuco 679.134.762 1.993.085.674 -1.313.950.912
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São Paulo 17.490.264.526 19.881.479.507 -2.391.214.981

Amazonas 227.302.218 3.477.110.347 -3.249.808.129

Santa Catarina 2.761.139.952 7.582.886.130 -4.821.746.178

Não Declarada 3.001.774.934  3.001.774.934

Total Geral 81.149.875.373 66.815.396.871 14.334.478.502

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

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



