
 

 

IMPACTOS DO CONFLITO RÚSSIA E UCRÂNIA 

Exportações 

Brasil e Minas Gerais exportam produtos básicos e insumos industriais para Rússia e Ucrânia. 

 

Comércio Exterior 
Brasil Exportações para Rússia US$1,587 bilhão 

Brasil Exportações para Ucrânia US$ 227 milhões   

Minas Gerais Exportações para Rússia US$180,1 milhões   

Minas Gerais Exportações para Ucrânia US$ 14,2 milhões   

Fonte: Comexstat 2022 

 

Exportações Brasileiras (US$ milhões  2021) 
Rússia Ucrânia  

Produto US$ milhões Produto US$ milhões 

Carnes 343,2 Amendoim 29,2 

Soja 321,3 Soja 19.8 

Máquinas, equipamentos 
e  peças mecânicas 

140,4 Máquinas, equipamentos 
e peças mecânicas 

33,2 

Café em grão 132,8 Açúcar 25,2 

Amendoim 129,7 Minério de alumínio 24,4 

Açúcar 126,9 Carnes 17,2 

Químicos 75,5 Café 10,1 

Ferroligas 54,1 Ferro ligas 6,0 

Outros 263,3 Outros 81,5 

Total 1587,2 Total 226,8 

Fonte: Comexstat 2022 



 

 

 

Participação de Minas Gerais nas 
exportações brasileiras para a Rússia 

Café 73% 

Lácteos 95% 

Ferro ligas 91% 

Carnes 2,5% 

Máquinas e Equipamentos Mecânicos 0,8% 

Açúcar 8,3% 

Fonte: Comexstat 2022 

 

No ano passado exportamos US$ 14,2 milhões em produtos para Ucrânia e US$ 184 milhões para Rússia 

sendo os principais produtos café, ferro e aço, ferro ligas, açúcar e preparações para animais. 

Minas Gerais é exportadora de produtos da agroindústria, mas também de bens intermediários para os 

dois países. No caso da Ucrânia o impacto é real, pois cessam os transportes para este país. Temos frete 

de produtos mineiros de/para Odessa, porto da Ucrânia, na linha Mediterrâneo/Mar Negro que é um dos 

alvos de bombardeios. A linha do Mar Báltico deverá ter um aumento nos fretes especialmente por 

questões de carga e seguro. 

 

Exportações para Rússia 2021 - Principais produtos 
e participação nas exportações de Minas  em  % 

Produtos 
US$ mil  Rússia  

2021 

% exportações  
de Minas Gerais 

2021 

Café 97.044 2,19 

Ferro ligas 50.004 2,41 



 

 

Açúcar 10.495 0,94 

Preparações para animais 9.372 10,62 

Carnes e miudezas 8.114 0,71 

Lácteos 5.203 10,75 

Máquinas e equipamentos 1.145 0,18 

Não metálicos 467 0,47 

Eletroeletrônicos 251 0,08 

Outros 7.218 
 

Total 184.110 0,48 
Fonte: Comexstat 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  ComexStat 2022 

 

 

Exportações para Ucrânia  2021 - Principais produtos 
e participação nas exportações de Minas em % 

Produto 
US$ mil  EXP  
Ucrânia  2021 

% exportações  
de Minas Gerais 

2021 

Café 6.182 0,14 

Carnes e miudezas 3.847 0,34 

Açúcar 2.286 0,21 

Tubos de aço 1.388 0,61 

Preparações para animais 137 0,16 

Eletroeletrônicos / médicos / 
precisão 

198 0,06 

Ferro ligas 85 0,00 

Não metálicos 54 0,05 

Máquinas e equipamentos 31 0,00 

Outros 37 
 

Total 14.244 0,04 



 

 

 

Importações  

• Riscos razoáveis na comercialização de adubos uma vez que parte importante dos adubos 

consumidos na agricultura brasileira, e mineira, vem da Rússia.  

• No ano passado 23% das importações brasileiras (US$ 15,164 bilhões) de adubos são originárias 

da  Rússia. Para Minas, dos US$ 1,528 bilhão importados em adubos (32%)  tiveram origem russa.  

• Um possível aumento nos preços de fertilizantes tem impacto nos preços de alimentos.  

 

Impactos previstos no curto prazo 

• No curto prazo considerando o prolongamento da guerra e sanções pontuais é possível prever um 

aumento do custo dos fretes e seguros para Rússia. 

• É possível também uma elevação nos preços do barril de petróleo e também dos alimentos. A 

Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes e de petróleo. Preço deve ultrapassar os 

US$ 105/b. 

• A Ucrânia é o quarto exportador mundial de milho com 13,2% da exportação mundial. Entre as 

consequências possíveis para o Brasil, está um aumento da inflação em razão da queda no 

fornecimento mundial (Ucrânia exportou 27,9 milhões de toneladas). 

 

Sanções 

• O quadro poderá se deteriorar ainda mais com a adoção de sanções internacionais via 

Departamento do Tesouro dos EUA e também no sistema Swift. O Departamento do Tesouro 



 

 

sanciona pessoas, empresa e instituições. As sanções significam o fim das transações financeiras, 

compra, venda, empréstimos e créditos com estes indivíduos e empresas. Importante salientar 

que as sanções do Departamento do Tesouro dos EUA se referem em todo o sistema bancário 

mundial, estando todos os países sujeitos a sanções pelos EUA em caso de descumprimento. 

• Produtos também são sancionados simplesmente proibindo a importação e exportação da/para 

Rússia. 

• A possibilidade de sanções e de exclusão eventual da Rússia do Swift levaria a uma situação 

semelhante ao que ocorre com o Irã. O país deixa de ter acesso direto ao sistema internacional 

de pagamentos e recebimentos, por exportação e importação, porque simplesmente sem o Swift 

não há conexão de pagamentos no sistema. 

• Então, mercadorias e serviços não poderiam ser pagos dentro do sistema bancário internacional, 

o que dificulta sobremaneira o fluxo de recursos causando isolamento financeiro para as empresas 

russas – e dificultando bastante as operações. 

• Assim como no caso do Irã e da Síria, os pagamentos passariam a ser feitos antecipadamente 

utilizando intermediários financeiros. 


