RELAÇÕES COMERCIAIS
ENTRE MINAS GERAIS E O
CONTINENTE AFRICANO

Crescimento contínuo

Panorama das Relações Comerciais entre Minas Gerais e a
África
O fluxo comercial entre Minas Gerais e a África
alcançou US$817.1 milhões em 2020. Nesse
montante, US$624.6 milhões são relativos às
exportações e US$192.5 milhões são referentes
às importações.
Dentre os estados brasileiros, Minas Gerais foi o
4º maior estado exportador e o 7º maior
importador de produtos da África em 2020.
As exportações de Minas Gerais para a África
em 2020, representam cerca de 1,9% do total
exportado pelo estado no último ano. Nas
importações gerais do estado, a participação da
África foi de 1,8% no último ano.

Panorama das Relações Comerciais entre Minas Gerais e a
África
Intensidade do Fluxo Comercial entre Minas Gerais e a África
Houve aumento do fluxo comercial no comparativo
2019/2020 de 3,9%, em virtude do aumento nas
exportações para a África no último ano.
Em 2020, Minas Gerais teve relações comerciais com
45 países do continente africano, dos 54 países que o
formam.
Os principais parceiros de Minas Gerais no continente
africano, considerando o fluxo comercial, são:
Argélia, Egito, Nigéria, África do Sul e
Marrocos.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
NORTE DA ÁFRICA
O Norte da África é a região africana mais
interligada comercialmente com Minas Gerais,
concentrando 53% do fluxo comercial do estado
com o continente.
As exportações de Minas Gerais para essa região,
somam US$ 337 milhões, o equivalente a 54% do
total exportado ao continente africano.
Já as importações somam US$ 98 milhões, 51% do
que o estado compra da África.
Os três principais produtos exportados por Minas
Gerais a essa região, são: Açúcar, Mineiro de Ferro e
Carne Bovina.
Minas Gerais possui ações em andamento no Egito
e Marrocos.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
NORTE DA ÁFRICA
Principal parceiro de Minas Gerais no Norte da África: Argélia
A Argélia ocupa a 1ª posição nas exportações e importações de Minas Gerais com a região do Norte da África.
O fluxo comercial de Minas Gerais com a Argélia em 2020, representou 43% de todo o montante comercializado
entre o estado e o Norte da África no último ano. Com as exportações somando US$ 140 milhões e importações
US$ 46 milhões.

Produtos importados pelo país a nível global que podem se constituir como oportunidades de negócio:
- Milho
- Tubos de ferro e aço
- Açúcar
- Bovinos Vivos

-Tratores
-Café
- Carne Bovina
- Frutas

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
SUL DA ÁFRICA
O fluxo comercial internacional entre Minas Gerais e o
Sul da África somou US$129,4 milhões em 2020, sendo
que US$87,8 milhões foram referentes às exportações e
US$41,6 milhões relativos às importações.
Esse fluxo representou 15,8% do montante total
comercializado entre o estado mineiro e o continente
africano.
Os principais produtos exportados por Minas Gerais para
a região em 2020 foram: Zinco em formas brutas, Ouro,
Medicamentos, Café e Ferro-ligas.
Nessa região, Minas Gerais possui ações com África do
Sul e Namíbia.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
SUL DA ÁFRICA
Principal parceiro de Minas Gerais: África do Sul
A África do Sul é o primeiro destino das exportações mineiras e o principal mercado fornecedor de produtos para
Minas Gerais na região.
O fluxo comercial de Minas Gerais com o parceiro somou US$ 118,3 milhões em 2020 e a participação da África
do Sul no fluxo comercializado por Minas Gerais com a região do Sul da África no último ano representou 91,4%.
Produtos importados pelo país a nível global que podem se constituir como oportunidades de negócio:
Cafés Especiais
Carne Suína
Móveis
Auto-peças

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA CENTRAL
A região da África Central é responsável por 3,7% do
montante total comercializado entre Minas Gerais e o
continente africano.
As exportações de Minas Gerais para essa região fecharam
em US$29,9 milhões em 2020, e as importações somaram
US$4,7 mil.
Os principais produtos exportados por Minas Gerais para a
região em 2020 foram: Niveladores, Carnes e miudezas de
frango, Açúcares, Carne suína e Produtos de padaria.
Nessa região, Minas Gerais possui ações com Angola e
Camarões.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA CENTRAL
Principal parceiro de Minas Gerais: Angola
Ocupando posição de destaque nas trocas comerciais entre Minas Gerais e a África Central, Angola se posiciona
em 1º lugar nas exportações mineiras para a região, cujo montante exportado totalizou US$23,6 milhões em 2020.
O parceiro participou com 79% do fluxo comercial de Minas Gerais com a África Central no último ano.
Produtos importados pelo país a nível global que podem se constituir como oportunidades de negócio:
Produtos lácteos em geral
Açúcar
Calçados e Produtos Têxteis
Produtos alimentícios em geral (carnes e grãos)
Produtos siderúrgicos

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA OCIDENTAL
Do valor total comercializado para o continente africano,
a África Ocidental foi responsável por 20,4% do fluxo
comercial de Minas Gerais em 2020, somando US$167
milhões.
As exportações de Minas Gerais para essa região
fecharam em US$137,7 milhões, e as importações
somaram US$29 milhões.
Os principais produtos exportados por Minas Gerais
para a África Ocidental, são: açúcar, produtos de ferro
ou aço, automóveis para transporte de mercadorias,
extratos de malte, carne de frango.
Nessa região, Minas Gerais possui ações com Gana.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA OCIDENTAL
Principal parceiro de Minas Gerais na região: Nigéria
O parceiro ocupa a 1ª posição nas exportações e importações de Minas Gerais com a região da África
Ocidental.
O fluxo comercial de Minas Gerais com a Nigéria em 2020, representou 70% de todo o montante
comercializado entre o estado e a África Ocidental no último ano. Com as exportações somando US$ 90,3
milhões e importações US$ 26,9 milhões.
Produtos importados pelo país a nível global que podem se constituir como oportunidades de negócio:
Instrumentos e materiais médicos e cirúrgicos
Produtos siderúrgicos (destaque para tubos de aço)
Medicamentos
Peças automotivas
Açúcar
Produtos lácteos
Peças automotivas

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA ORIENTAL
A região da África Orientl é responsável por 6,7% do fluxo
comercial total entre Minas Gerais e o continente africano,
totalizando um montante de US$55,3 milhões em 2020.
As exportações de Minas Gerais para essa região
somaram US$ 31,7 milhões, e US$23,6 milhões foram
relativos às importações.
Os três principais produtos exportados por Minas Gerais a
essa região, são: açucares de cana, carne de frango
congelada, niveladores, farinha para animais, móveis
para quarto, café.
Nessa região, Minas Gerais possui ações em andamento
com Zâmbia e contatos estabelecidos com Moçambique.

RELAÇÕES COMERCIAIS DE MINAS GERAIS COM
ÁFRICA ORIENTAL
Principal parceiro comercial de MG: Moçambique
O país se destaca como o maior parceiro nas importações feitas por Minas Gerais na região, sendo
majoritariamente importado o carvão betuminoso (US$23,3 milhões).
Moçambique é o 4º destino das exportações mineiras e o principal mercado fornecedor de produtos para
Minas Gerais na região.
A participação de Moçambique no fluxo comercial internacional de Minas Gerais com a região oriental da África
em 2020, representou 46,5%.
Produtos importados pelo país a nível global que podem se constituir como oportunidades de negócio:
Arroz
Insumos agrícolas (Maquinário)
Abertos a cooperações ténicas nas áreas agrícolas e de
engenharia
Produtos alimentícios (Grãos, Lácteos, Sucos de frutas)

Panorama das ações em andamento e futuras
A partir de 2020, a SINVEX por meio da DIPEX iniciou uma frente de trabalho intensa com o continente africano,
possuindo já relações plenamente estabelecidas com determinados mercados por meio de parcerias consolidadas com
Embaixadas Brasileiras e seus departamentos, que encaminham recorrentemente demandas ao estado de Minas Gerais.
São elas:
Embaixada do Brasil em Rabat (Marrocos): Setor de Promoção Comercial e Adidância Agrícola
Embaixada do Brasil no Cairo (Egito): Setor de Promoção Comercial e Adidância Agrícola
Embaixada do Brasil em Pretória / Consulado do Brasil na Cidade do Cabo (África do Sul): Setor de Promoção Comercial
Embaixada do Brasil em Lusaka (Zâmbia): Setor de Promoção Comercial
Possui conversações em andamento:
Embaixada do Brasil em Acra (Gana): Setor de Promoção Comercial
Embaixada do Brasil em Yaoundé (Camarões): Setor de Promoção Comercial
Embaixada do Brasil em Windhoek (Namíbia): Setor de Promoção Comercial
Embaixada do Brasil em Luanda (Angola): Setor de Promoção Comercial
Embaixada do Brasil em Maputo (Moçambique): Setor de Promoção Comercial

Obrigado!
Dados de comércio extrerior referentes a 2020.
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