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Relações comerciais entre Minas Gerais e a região da Ásia Central

As exportações de Minas Gerais
para o Azerbaijão em 2020,
representam cerca de 2% do total
exportado para a região destacada.
O Azerbaijão é o 5º destino das
exportações mineiras na região.
Não temos relação de importação
com o referido país.

Panorama das Relações Comerciais entre Minas Gerais e Azerbaijão
Em 2020, o fluxo comercial entre Minas Gerais e
Azerbaijão alcançou US$464.473.
Houve decréscimo de 87% no fluxo comercial no
comparativo 2019/2020. A diminuição ocorreu devido a
exportação em 2019 de "tubos de revestimento de
poços ou de produção, de ferro ou aço, sem costura,
utilizados na extração de petróleo e gás", que não se
repetiu em em 2020.
Já houve também, exportações significativas de carne
de frango, com destaque para o ano de 2015, quando
as vendas do produto alcançaram US$ 1 milhão
Dentre os estados brasileiros, Minas Gerais foi o 5º
maior estado exportador ao referido país.

Fluxo Comercial entre Minas Gerais e Azerbaijão 2015-2020
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Produtos exportados para Azerbaijão (2020)
Os principais produtos exportados
por Minas Gerais para Azerbaijão
em 2020 foram:

- Carne bovina (99,6%)
- Preparações alimentícias e
conservas, de bovinos (0,3%)
- Bolsas, com a superfície exterior
de plástico ou de materiais têxteis
(0,06%)

Exportações de Minas Gerais para Azerbaijão (2020)
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Importações gerais do Azerbaijão
Nas importações gerais do Azerbaijão em 2019, destacaram-se alguns produtos que possuem similaridade
com a pauta exportadora mineira:
- Ouro
- Produtos siderúrgicos em geral
- Açúcar
- Móveis e partes de móveis
- Produtos de confeitaria e padaria
- Carne de Aves
- Produtos têxteis
- Frutas cítricas
- Queijos
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