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Até a data de 22 de março de 2020, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 186 países e territórios já haviam sido atingidos pelo vírus COVID -

19. No mesmo período, o número de contaminados continuava subindo rapidamente, com de 332 mil casos e mais de 14 mil mortos.

Crescimento dos casos dia a dia (Fevereiro/Março 2020)



Para Minas Gerais, além da urgência sanitária, agora que o vírus se espalha rapidamente pelo Brasil, há de considerar fortemente o impacto
da redução da atividade econômica, tanto em aspecto laboral, como também na redução do comércio e consumo, com as medidas de
distanciamento social aplicada no combate à disseminação da infecção.
Além disso, deve-se considerar nos impactos econômicos, o peso da queda de intensidade das relações comerciais internacionais do estado.

Países Afetados pelo COVID -19
Destes, comercializam com Minas Gerais (Acima 
US$ 100 mil)

Com as exportações mineiras para eles somando em 2019

186 135
US$ 25 Bilhões 

99,5% do total 

exportado pelo 

estado



As exportações de Minas Gerais em 2019 cresceram 3,6% em valor em relação a 2018, com um valor de US$864 milhões a mais 
em vendas internacionais. Todavia, o resultado poderia ter tido um desempenho melhor, pois a partir de Novembro, as 
exportações do estado começaram a apresentar uma queda significativa, grande parte puxadas pela queda muito acentuada 
nas vendas à China, devido a disseminação avassaladora do vírus no país nos meses seguintes e, as restrições impostas a 
contenção deste. As perdas em valor exportado à China no período (novembro/2019 – fevereiro/202) destacado, somam até o 
momento US$ 264 milhões. Como pode-se ver na tabela e gráfico abaixo:

Período Valor Exportado 
(US$)

Variação Mês % Variação Anual % 
Out/Nov/Dez (Em 
comparação 2018) 

Jan/Fev (em 
comparação2019)

Outubro -
2019

709.981.252 0,04

20,9

Novembro -
2019

622.852.423 -12,3

- 6,2

Dezembro -
2019

516.991.225 -17,00

- 13,5

Janeiro -
2020

467.737.665 -9,5

- 25,1

Fevereiro -
2020

358.821.123 -23,3

- 28 ,9
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Os 11 países mais afetados pelo COVID -19 e que já sofrem com imposição parcial ou total de quarentena, com forte impacto

nos setores produtivos e de consumo, são responsáveis por 59,2% do total das exportações de Minas Gerais, com um

valor de aproximadamente US$ 14,8 bilhões. São eles, em uma escala de maiores impactados pelo vírus:

Ranking como 

destino de 

exportações Países

Valor Exportado por Minas 

Gerais (2019) US$

Valor Exportado até  

momento (Jan/Fev -2020) 

US$

Quais já apresentam queda 

acumulada em relação a 

Jan/Fev 2019 (%)

1º China 7.745.602.437,00 826.558.788 -54,0 (Acumulado)

9º Itália 630.709.988,00 96.128.288 -14,8 (Acumulado)

24º Espanha 200.264.250,00 34.170.096 -

67º Irã 17.703.533,00 49.260

-86,3 (Janeiro – Sem vendas 

em Fevereiro 2020)

5º Alemanha 994.045.979,00 161.135.947 -20,9 (Fevereiro)

2º Estados Unidos 2.152.879.485,00 341.030.048 -31,7(Acumulado)

19º França 221.957.273,00 44.490.962 -

16º Coreia do Sul 375.829.702,00 59.327.805 -

15º Suíça 389.123.020,00 42.825.810 -67,7 (Fevereiro)

6º Reino Unido 962.473.849,00 92.692.027 -120,8 (Acumulado)

3º Países Baixos (Holanda) 1.185.690.596,00 165.186.204 -



Variação das exportações - Produtos

Exportações que diminuíram

Variação absoluta 
novembro a fevereiro em 

US$ milhões

Minérios de ferro -436

Café -243

Ferro-ligas -141

Celulose -117

Soja -90

Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 
não ligado -67

Fio-máquina de ferro ou aço não ligado -59

Milho -46

Ouro -44
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não 

ligado -38

De modo geral, não são identificados

produtos específicos cujas exportações

diminuíram no período de afetação dos

países pelo COVID-19.

O que se observa é a diminuição geral do

nível de exportação de Minas Gerais, de

modo que os produtos que apresentam a

maior variação absoluta no total exportado

são os principais que compõe a pauta

mineira.



Previsão da variação das exportações

Fonte: Ministério da Economia (Comexstat), SEDE/MG. Elaboração própria.

Com base na variação das exportações mineiras

entre novembro e fevereiro, com relação a igual

período anterior, encontram-se estimados em

vermelho as projeção para as exportações de

Minas Gerais nos meses de março a maio.

Estas projeções implicam em um saldo negativo

de -2,4 bilhões de dólares exportados por Minas

Gerais durante o período estimado (novembro/19

a maio/20) para influência dos efeitos da

pandemia de COVID-19.

Valor exportado por 

Minas Gerais em 

US$ bilhões FOB

Variação com 

relação ao 

mesmo mês do 

ano anterior (%)

Variação 

absoluta em 

relação ao 

mesmo mês do 

ano anterior em 

US$ bilhões 

FOBMês 2018 2019 2020

Nov 2,2 2,0 - -9,3 -0,2

Dez 2,2 1,8 - -20,0 -0,4

Jan 2,0 2,1 1,8 -15,4 -0,3

Fev 1,7 1,9 1,5 -19,9 -0,4

Mar 2,1 2,0 1,7 -16,0 -0,3

Abr 2,0 2,0 1,7 -16,0 -0,3

Mai 1,9 2,3 1,9 -16,0 -0,4



Referências:

• Foram usados dados do Ministério da Economia do Brasil por meio da plataforma de comércio exterior

COMEX-STAT.

• Também forma utilizados dados das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde (OMS)

• Todas as consultas foram realizadas entre os dias 19 e 23 de Março.

• As tabelas e gráficos referentes a Comércio Exterior forma elaboradas a partir destes dados pela equipe

da Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX).



Diretoria de Promoção de Exportações - DIPEX

Contatos

(31) 3915-5012
(31) 3915-5035

dipex@desenvolvimento.mg.gov.br


