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Movimentação de Cargas nos Portos Brasileiros Durante a Pandemia  

INFORME n. 02 – Abril a setembro de 2020 

 

O indicador IVA se mostrou muito útil durante esses meses atípicos. Ao 

atualizarmos os dados fornecidos pela Comex Stat para calcular o IVA dos portos do 

Brasil, podemos notar alguns movimentos.  

Analisando apenas o valor movimentado, podemos ver que desde o mês de 

início da pandemia no Brasil (março) até setembro, houve uma queda de 19% no valor 

importado em relação ao mesmo período de 2019.  

 

Tabela 1: Queda no valor total de importação – Brasil 

 
Fonte: Comex Stat 
Elaboração: CIM ESAGS 
 

 

Já em exportações, houve uma queda de cerca de 7% nos valores 

movimentados no mesmo período (de março a setembro). 

 

Tabela 2: Queda no valor total de exportação – Brasil 

 
Fonte: Comex Stat 
Elaboração: CIM ESAGS 
 

Ao analisar o valor do IVA dos principais portos durante esses meses que 

registraram queda, vemos que o indicador mostra verdadeiramente a relevância da 

movimentação. Ou seja, por mais que as importações e exportações tenham sofrido 

com a pandemia, o valor agregado acaba não sendo afetado, mostrando assim a 

importância da movimentação de alguns portos. 

Analisando o IVA – Importação entre março e setembro de 2020, percebemos 

que apenas o porto de Vitória teve um aumento (13,9%), se comparado com o mesmo 
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período de 2019. Já o porto de Paranaguá foi o que apresentou a maior queda (34,1%). 

O IVA – Importação nacional teve uma apresentou uma queda de 12,3%, mostrando 

que a pandemia não teve um impacto muito relevante no valor agregado dos produtos 

importados pelo país. 

 

Tabela 3: Variação IVA – Importação  

 
Fonte: Comex Stat 
Elaboração: CIM ESAGS 

 

Já em relação ao IVA – Exportação, todos os portos estudados apresentaram 

queda, considerando o intervalo entre março e setembro dos anos de 2019 e 2020. A 

maior queda foi registrada no porto de Santos (19%).  

O porto de Santos é o que apresenta o maior IVA – Exportação dentre os 

estudados, concentrando boa parte de todo o valor agregado exportado pelo país. 

Uma queda de quase 20% em seu IVA mostra que a pandemia causou certo impacto 

no valor agregado dos produtos comercializados pelo Brasil para o exterior.  

O porto que apresentou menor queda em seu IVA – Exportação foi o de Vitória 

(5,5%). Vale ressaltar que o porto de Vitória apresenta um dos menores IVA – 

Exportação do país, mostrando que o impacto da pandemia na exportação de produtos 

de baixo valor agregado foi pouco significante. A queda no IVA – Exportação nacional 

foi de 15,6%. 

 
Tabela 4: Variação IVA – Exportação 

 

 
Fonte: Comex Stat 
Elaboração: CIM ESAGS 
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 Concluindo, podemos afirmar que a pandemia não teve um impacto tão 

significativo na movimentação de produtos de baixo valor agregado, algo que beneficia 

o país, uma vez que o Brasil tem como principal característica a exportação desse tipo 

de produto. 

 


