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Resultados da Balança Comercial Brasileira de 2022 

Exportações somaram US$ 335 bilhões e importações US$ 272,7 bilhões. A corrente de 

comércio cresceu 21,5% no ano e chegou a 607,7 US$ bilhões. O saldo comercial foi de US$ 

62,3 bilhões.  

 

Brasília, 02 de janeiro de 2023 

 

Dezembro de 2022 

 

As exportações do mês de dezembro alcançaram o total de US$ 26,6 bilhões, representando um 

crescimento de 14,0% na média diária exportada em relação a dezembro de 2021. O crescimento se 

deve ao incremento dos preços, de 6,7%, e crescimento nos volumes exportados no mês, de 2,7%. 

Trata-se da maior exportação registrada para meses de dezembro de toda a série histórica. 

Já para as importações, o mês de dezembro fechou em US$ 21,9 bilhões, um aumento de 12% contra 

a média diária de dezembro de 2021. Houve crescimento tanto em preços das importações, de 5,5%, 

quanto em volumes, de 3,7%. Trata-se da maior importação para meses de dezembro de toda a série. 

Com esse resultado, a corrente de comércio para o mês de dezembro de 2022 alcançou o total de US$ 

48,5 bilhões, aumento de 13,1% em relação a média diária do mesmo período de 2021. A corrente 

também alcança o maior valor para meses de dezembro. 

O saldo comercial, por sua vez, apresenta superávit de US$ 4,8 bilhões para dezembro de 2022, um 

crescimento de 24,5% frente a média diária de dezembro de 2021. 
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Janeiro a dezembro de 2022 

As exportações de 2022 alcançaram o total de US$ 335 bilhões, maior valor da série histórica, 

crescimento de 19,3% na média diária exportada em relação a 2021. O preço dos bens exportados se 

expandiu em 13,6% e o volume embarcado aumentou 5,5%. 

 

As importações também apresentaram o maior valor histórico ao somarem US$ 272,7 bilhões, 

aumento de 24,3% em relação a 2021. O crescimento do preço dos bens importados foi preponderante 

para esse desempenho ao registrar aumento de 23,4%. Já o volume das compras externas cresceu 

2,6%.  

O saldo comercial anual foi um superávit de US$ 62,3 bilhões, com aumento de 1,5% em relação ao 

ano anterior. Já a corrente de comércio apresentou expansão de 21,5% ao somar US$ 607,7 bilhões. 

Tanto o saldo quanto a corrente de comércio apresentaram os maiores valores da série histórica, que 

inicia em 1989. 

 

Exportações de 2022 

O Setor da Atividade Econômica com maior crescimento no ano de 2022 em relação a 2021 foi o 

Agropecuário, que apresentou aumento em valor das exportações, de 36,1%. Este é explicado 

principalmente pelo aumento no nível preços, de 31,5%, enquanto houve aumento de 1,8% em 

quantidades. A Indústria de Transformação apresentou aumento do valor exportado de 26,2%. Esse 

comportamento foi influenciado pelo crescimento do nível de preços, de 15,7% e pelo aumento do 

quantum exportado, de 9,8%. A Indústria Extrativa teve redução no valor exportado, de 4,6%, com 

redução no nível de preços de -2,5%, e quantum exportado, de -0,5% frente ao ano de 2021.  
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Em relação aos destinos das exportações, foram registrados crescimento em valor para os principais 

parceiros comerciais do Brasil em 2022, como China (aumento de 1,5% na média diária, para um total 

de US$ 91,3 bi), União Europeia (aumento de 39,6% para US$ 51 bi), Estados Unidos (20,2%, para US$ 

37,4) e Argentina (29,3% para 15,4 bi). Houve aumento de preços para todos os principais destinos. Os 

produtos exportados para China apresentaram crescimento de 6,7% nos preços, para União Europeia 

o aumento foi de 20,5%, Estados Unidos de 16,8% e Argentina 15,6%. Vale destacar a redução dos 

volumes exportados para China (-4,7%), principalmente pelos menores embarques de minério de ferro 

e soja ao país asiático.  

 

Os principais produtos exportados pelo Brasil em 2022 em valor e sua variação em relação ao ano de 

2021 foram: soja (valor total exportado de US$ 46,7 bi e crescimento de 20,8%); óleos brutos de 

petróleo (US$ 42,7 bi, 39,5%); minério de ferro e seus concentrados (US$ 28,9 bi, -35,3%); óleos 
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combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (US$ 13 bi, 79,5%); milho 

não moído, exceto milho doce (US$ 12,3 bi, 194,1%); carne bovina fresca, refrigerada ou congelada 

(US$ 11,8 bi, 48,2%); açúcares e melaços (US$ 11,3 bi, 23,6%); farelos de soja e outros alimentos para 

animais (US$ 10,9 bi, 38,6%); carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou 

congeladas (US$ 8,9 bi, 27,8%); e café não torrado (US$ 8,5 bi, 46,7%). Esses dez bens foram 

responsáveis por mais de 50% de todo valor exportado em 2022. 

 

Importações de 2022 

Da mesma forma que nas exportações, o nível de preço das importações em 2022 foi um fator 

determinante para o aumento do valor importado em relação a 2021. O conflito no leste europeu 

trouxe desequilíbrios para o mercado de fertilizantes, o que encareceu a cotação internacional desses 

produtos e deixou um cenário de incertezas sobre seu fornecimento. Também houve o encarecimento 

do trigo, já que a Ucrânia é um dos principais produtores mundiais. Além disso, o conflito também 

impactou o preço de commodities energéticas, como petróleo, combustíveis e gás natural, produtos 

com peso na pauta de importação do Brasil.  

Por Grandes Categorias Econômicas (CGCE), nota-se aumento do valor importado em todas as 

categorias em 2022 comparado a 2021. Na comparação anual, a classe Bens de Capital e Bens de 

Consumo apresentaram os maiores aumentos no índice de quantum, com crescimentos de 7,0% e de 

7,9%, respectivamente. Os Bens Intermediários, principal categoria importada, teve um volume 

praticamente estável em relação ao do ano passado, já os preços se expandiram em 17,0%. A classe 

de Combustíveis e Lubrificantes se destaca pelo aumento de 69,2% nos preços de importação. 

 

 

Os principais parceiros fornecedores de bens para o Brasil foram: China, União Europeia, Estados 

Unidos e Argentina. Para todas essas origens, houve aumento no valor de importação, assim como 

todas tiveram aumentos no índice de preços de importações em relação ao ano de 2021. Dentre os 

parceiros citados, o maior aumento no valor foi dos Estados Unidos (30,3%) e o menor aumento da 

Argentina (9,7%). Para o nível de preço, o maior aumento também foi dos Estados Unidos (43,5%) e o 

menor da China (10,3%). Parte do aumento de preços de importações se deve ao fornecimento de 
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adubos, fertilizantes, petróleo bruto, derivados de petróleo, combustíveis e gás natural, bens que 

tiveram fortes aumentos em suas cotações internacionais. Apesar desse comportamento do valor, 

para Estados Unidos e Argentina, houve uma redução do quantum importado, respectivamente, -2,4% 

e -3,2%. A China teve aumento no volume dos embarques para o Brasil de 11% e a União Europeia de 

1,4%.  

 

Os dez produtos com maior valor importado pelo Brasil em 2022 e sua variação em relação à média 

diária de 2021 foram: adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (US$ 24,8 bi, 

63,6%); óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (US$ 23,6 

bi, 75,3%); válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (US$ 11,5 

bi, 44,6%); compostos organo-inorgânicos (US$ 9,9 bi, 55%); partes e acessórios dos veículos 

automotivos (US$ 7,6, 5,5%); medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários (US$ 7,1 

bi, -12,2%); inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, 

desinfetantes e semelhantes (US$ 6,9 bi, 66,6%); equipamentos de telecomunicações, incluindo peças 

e acessórios (US$ 6,6 bi, -13,1%); e motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores 

de pistão e geradores) (US$ 5,7 bi, 36,2%). Juntos, esses produtos representaram mais de 40% de todo 

valor importado em 2022.  

 

Resultado realizado para ano de 2022 em relação à quarta previsão 

A quarta previsão para 2022, divulgada em outubro, estimava que as exportações alcançariam US$ 

330,3 bilhões com crescimento de 17,6% e as importações US$ 274,9 bilhões com aumento de 25,3%. 

Em consequência, o saldo comercial seria de US$ 55,4 bilhões e a corrente de comércio, de US$ 605,2 

bilhões. 

Os valores efetivamente realizados de exportações foram de US$ 335 bilhões com crescimento de 

19,3%. O valor realizado pouco acima do esperado pelo modelo de previsão se deveu à menor queda 

dos preços exportados e maior demanda externa. 
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Já as importações realizadas atingiram US$ 272,7 bilhões e crescimento de 24,3%. Neste fluxo, a última 

estimativa foi mais precisa, com os valores previstos e realizados praticamente convergindo. A 

continuidade de queda dos preços das importações e manutenção da demanda interna foram 

captadas adequadamente nas estimativas feitas em outubro/2022. 

Desta forma, o saldo comercial realizado superior ao previsto é explicado pelo maior crescimento das 

exportações e menor crescimento das importações em relação ao estimado. A maior corrente de 

comércio realizada ante a prevista é explicada pelo maior crescimento das exportações em relação ao 

estimado. 

Já para 2023, a primeira previsão será divulgada em fevereiro, quando forem apresentados os 

primeiros resultados do comércio exterior do ano, referentes ao mês de janeiro.  

 

Nota: Conforme descrito no manual de utilização das estatísticas de comércio exterior1, os dados definitivos de 2022 serão 

publicados em fevereiro de 2023, momento em que é realizada a última revisão ordinária referente ao ano anterior e 

congelamento estatístico das informações. As revisões ordinárias capturam retificações e ajustes realizados pelos próprios 

exportadores e importadores, mantendo os números o mais fidedigno possível aos registros aduaneiros. Nesse sentido, os 

dados definitivos podem apresentar diferenças em relação aos dados preliminares recém-divulgados. 

 
1 Manuais e notas metodológicas: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-
br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/manuais-e-notas-metodologicas 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/manuais-e-notas-metodologicas
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/manuais-e-notas-metodologicas

