Exportações
do Agronegócio Mineiro
em 2020

Exportações Agro
em Minas Gerais 2020
No ano de 2020, Minas Gerais, registrou o maior volume
exportado da história do estado e a segunda maior receita,
com 12,7 milhões de toneladas e US$ 8,7 bilhões. A receita,
que representou 33,2% de todas as vendas externas de
Minas em 2020, só ficou atrás do resultado de 2011, quando
o valor foi de US$ 9,71 bilhões (SEAPA, 2020).
Em comparação com o ano de 2019, quando o volume foi de
10,3 milhões de toneladas e a receita de US$ 7,84 bilhões,
houve aumento de 23,2% e 10,4%, respectivamente (SEAPA,
2020)
O estado exportou seus produtos para 173 países, sendo os
principais compradores: China (US$ 2,27 bilhões); Estados
Unidos - EUA (US$ 896 milhões); Alemanha (US$ 881
milhões); Itália (US$ 403 milhões); e Japão (US$ 3,8 milhões)
(SEAPA, 2020).

Dentre os produtos do agronegócio exportados
em 2020, destacam-se:

Café
As exportações de café verde e torrado somaram US$3,8 bilhões em 2020. Em relação com o ano
de 2019, houve um incremento de 8,4% no valor exportado do produto.
O café mineiro foi exportado para 87 países e territórios no último ano, sendo os países que mais
aumentaram suas importações deste produto em 2020, foram: Peru, Malta, Geórgia, Lituânia,
Tunísia, Filipinas, Tailândia, Indonésia, Belarus, Arábia Saudita, Macau, Colômbia, República
Dominicana, Colômbia e Iraque.
Os cinco principais municípios exportadores de café em 2020 (valor FOB US$), foram: Varginha,
Guaxupé, Alfenas, Manhuaçu e Patrocínio.

Soja
As exportações mineiras de soja em grãos somaram US$1,5 bilhão no
último ano, um aumento de 36,4% no valor exportado em relação a 2019.
As vendas mineiras desse produto alcançaram 21 mercados em 2020; os
países que se destacaram no aumento de suas importações de soja foram:
Bangladesh, Coreia do Sul, Japão, Rússia, Taiwan, Irã, Tailândia, China,
Vietnã e Paquistão.
Principais municípios exportadores: Uberlândia, Unaí, Araguari, Pirapora
e Patrocínio.

Açúcar
Houve aumento de 60,9% nas exportações de açúcares de cana ou beterraba
em 2020 em relação ao ano de 2019. No último ano, as exportações de açúcar
somaram US$1,0 bilhão.
O produto foi exportado para 63 países em 2020, cujos principais mercados
que aumentaram suas importações foram: Venezuela, Maurício, Malásia,
Uruguai, Guiné, Somália, Mauritânia, Senegal, Gana, Benin, EUA, Libéria,
China, Egito e Togo.
Principais municípios exportadores: Delta, Uberaba, Pirajuba, Campo Florido
e João Pinheiro.

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Álcool
As exportações de álcool somaram US$28,5 milhões no último ano. Em
comparação com o ano de 2019, houve aumento de 147,7% nas
exportações em 2020.
O produto foi exportado para 18 países, os principais mercados que
aumentaram suas importações deste produto: Japão, EUA, Emirados
Árabes Unidos, Portugal e Alemanha.
Principais municípios exportadores: Ituiutaba, Iturama, Extrema,
Salinas e Poços de Caldas.

Carne Suína
Nas exportações de carnes de animais da espécie suína, houve aumento de
57,4% em 2020, em relação ao ano de 2019. As exportações desse produto
somaram US$40,3 milhões no último ano e alcançaram 25 mercados de destino.
Dentre esses, os principais países que aumentaram suas importações de carne
suína de Minas Gerais, foram: Emirados Árabes Unidos, África do Sul, EUA,
Congo, Seicheles, Costa do Marfim, Cingapura, Sint Maarten, Hong Kong e
Uruguai.
Municípios exportadores: Patrocínio, Ituiutaba, Ponte Nova, Araguari e
Contagem.

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Leite Condensado e Creme de Leite

Queijos

As exportações de leite condensado e creme de leite somaram US$9,1
milhões em 2020 e registraram aumento de 14,3% no último ano, em
relação ao ano de 2019.
Os produtos foram exportados para 15 países, os mercados que se
destacaram no aumento das importações, foram: Venezuela, Trinidad e
Tobago, Ilhas Cayman, Japão, Bahamas, Paraguai, EUA e Bolívia.

As exportações de queijos registraram aumento de 16,9% em 2020, em
comparação com o ano de 2019. O valor das exportações desse produto
somaram US$8,9 milhões no último ano.
As exportações de queijo alcançaram 12 mercados em 2020. Dentre
esses, os países que aumentaram suas importações deste produto
foram: França, EUA, Chile, Taiwan e Rússia.

Municípios exportadores: Montes Claros, Sete Lagoas, Lagoa da Prata e
Patos de Minas.

Principais municípios exportadores: Tiros, Pará de Minas, Arapuá, São
Vicente de Minas, Moema.

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Manteiga
As exportações de manteiga somaram US$100 mil no último ano e
registraram aumento de 55,9% em 2020, em relação ao ano de 2019.
Houve exportações deste produto para três mercados em 2020, com
destaque para os EUA, que aumentou suas importações de manteiga
oriunda de Minas Gerais.
Municípios exportadores: Pará de Minas, Arapuá e Tiros.

Demais produtos lácteos
Nas exportações dos demais produtos lácteos, como leitelho, leite e nata
coalhados, soro de leite, dentre outros, houve aumento de 95,2% no valor
exportado em 2020, em comparação com as exportações destes produtos em
2019.
As exportações destes somaram US$482 mil em 2020. Esses produtos foram
exportados para 8 países no último ano. Argentina, Holanda, EUA, África do
Sul, Chile e Sri Lanka foram os mercados que aumentaram suas importações
desses produtos em 2020.
Municípios exportadores: Três Corações, Ribeirão das Neves, Arceburgo, Luz
e Visconde do Rio Branco.

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Animais vivos
As exportações de animais vivos (bovinos e bubalinos) registraram
aumento de 22,5% no último ano, em comparação com o ano de 2019.
Em 2020, as exportações de animais vivos somaram US$5,9 milhões,
destacando as exportações da espécie bovina (US$ 5,7 milhões), o Iraque
foi o principal destino das exportações dessa classe e aumentou suas
compras em 68,5%.
Principais municípios exportadores: Uberaba (Bovinos) e Itanhandu
(outros animais vivos).

Bebidas
Nas exportações de bebidas, houve aumento de 56,4% em 2020, em relação ao
ano de 2019. As exportações desse produto somaram US$4,0 milhões no
último ano.
As bebidas mineiras foram exportadas para 22 países em 2020. Destes países,
Paraguai, Holanda, Japão, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Reino Unido,
EUA, Alemanha, Cabo Verde, Austrália e Panamá foram os mercados que mais
aumentaram suas importações de bebidas de Minas Gerais.
Principais municípios exportadores: Uberlândia, Araguari, Três Corações,
Belo Horizonte e Confins.

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Nozes e castanhas
As exportações de nozes e castanhas somaram US$659 mil no último ano.
Houve aumento de 180,1% nas exportações deste produto em 2020, em
comparação com o ano de 2019.
As exportações de nozes e castanhas alcançaram três mercados no último
ano, sendo Vietnã e EUA os países que aumentaram suas importações
deste produto de Minas Gerais.
Principais municípios exportadores: Patos de Minas, Nova Lima, Belo
Horizonte.

Produtos apícolas
As exportações de produtos apícolas registraram aumento de 31,1% em 2020,
em relação com o ano de 2019.
A soma das exportações atingiu US$7 milhões no último ano (mel natural e
ceras de abelhas). As exportações de mel em 2020 cresceram 7,4%, em relação
a 2019 e os demais produtos apícolas registraram aumento de 170,6%.
Esses produtos foram exportados para 13 países em 2020, sendo Coreia do
Sul, Canadá, Espanha, Japão, China, Nova Zelândia, Taiwan e EUA, os
mercados que aumentaram suas importações de produtos apícolas mineiros
no último ano.
Principais municípios exportadores: Timóteo, Bambuí e Ipatinga (mel) Belo
Horizonte, Nova Lima, Carvalhópolis, Cabo Verde (ceras de abelha).

REFERÊNCIAS: Dados brutos extraídos do Ministério da Economia.
Elaboração: Equipe técnica da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX/SEDE-MG).

Frutas
As exportações de frutas somaram US$3,9 milhões no último ano. Houve
aumento de 21,8% em 2020, em comparação com o ano de 2019.

Novos Mercados
As exportações mineiras alcançaram 173 países em 2020,
considerando os países que importaram acima de US$10.000.
Novos mercados importadores em comparação a 2019:

As exportações de frutas alcançaram 16 países no último ano, sendo
França, Holanda e Reino Unido os mercados que aumentaram suas
importações de frutas de Minas Gerais em 2020.
Principais municípios exportadores: Jaíba, Lassance, Patos de Minas, Rio
Paranaíba, Belo Horizonte, Luisburgo.

Café: 4 novos países compradores
Soja: 3 novos países compradores
Açúcar: 23 novos países compradores
Álcool: 6 novos países compradores
Carne Suína: 6 novos países compradores
Lácteos: 11 novos países compradores
Animais vivos: 1 novo país comprador
Bebidas: 4 novos países compradores
Nozes e Castanhas: 1 novo país comprador
Produtos apícolas: 1 novo país comprador
Frutas: 1 novo país comprador
Total: 61 novos importadores nas exportações agro
Destaques exportações agro:
Café (US$ 3,8 bilhões)
Soja (US$ 1,5 bilhão)
Açúcar (US$ 1 bilhão)
Álcool (US$ 28,5 milhões)
Carne Suína (US$ 40,3 milhões)
Leite condensado e creme de leite (US$ 9,1 milhões)
Queijos (US$ 8,9 milhões)
Produtos apícolas (US$ 7 milhões)
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