PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
1. Como acesso ao AgroStat?
R. O acesso é feito a partir do link direto: http://agrostat.agricultura.gov.br
2. O que encontro em cada uma das três abas da página inicial?
R. Na aba “Indicadores Gerais” há gráficos de exportação por mercados, UF e setores, além da série
histórica da balança comercial do agronegócio brasileiro. Na aba “Exportação Importação”
encontram-se os painéis de consulta a partir de parâmetros que podem ser selecionados pelo usuário.
Na aba “Tabela de Agrupamentos” é possível consultar os agrupamentos de produtos: agronegócio
ou agrícola.
3. Os gráficos da aba “Indicadores Gerais” são estáticos?
R. Não, os gráficos de pizza são dinâmicos. No gráfico de “Exportações Brasileiras do Agronegócio por
Mercados”, por exemplo, caso o usuário clique no nome de um mercado ou na fatia do gráfico, é
possível visualizar os produtos exportados para aquele mercado. O mesmo ocorre com os demais
gráficos de pizza. Para retornar aos dados originais, basta clicar em “voltar”.
4. Como consultar os painéis na aba “Exportação Importação”?
R. Para fazer a consulta é necessário selecionar o painel de acordo com o tipo de visualização desejado
(por produtos, por países, etc).
5. Como selecionar os parâmetros em cada painel?
R. Os parâmetros mudam de acordo com o painel selecionado. No painel “Rankings”, por exemplo, ao
selecionar o tipo de transação, o tipo de agrupamento e o ano, já é possível visualizar os dados na tela.
Caso queria selecionar um mês específico, basta clicar no parâmetro de mês. No painel “Bloco/País
por produto”, ao selecionar o tipo de transação, o tipo de agrupamento, ano, e bloco ou país, já é
possível visualizar os dados na tela. Há possibilidade de fazer pesquisa dos parâmetros, clicando na
lupa que fica à direita de cada parâmetro ou clicando sobre o parâmetro.
6. É possível exportar os dados para o excel?
R. Sim, após a realização da consulta é possível exportar os dados para o excel, clicando na imagem
que fica no cabeçalho à direita.
7. Qual a diferença entre os agrupamentos agronegócio e agrícola exibidos na aba “Tabela de
Agrupamentos”?
R. O agrupamento agrícola é um subconjunto do agrupamento agronegócio. Enquanto o agrupamento
agrícola contém 1.741 itens, que são os produtos do acordo agrícola estabelecidos pelo Acordo
Agrícola da OMC, além de pescados, o agrupamento agronegócio contém 2.871 itens, que incluem os
produtos florestais e outros produtos processados de têxteis e couros, por exemplo.
8. Qual o contato para outras informações?
R. O contato pode ser feito pela central de relacionamento do MAPA (0800-704-1995) ou pelo email:
agrostat@agricultura.gov.br.

