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Recorde das Exportações do Agronegócio Mineiro no 1º semestre 2021 

 

As exportações do agronegócio mineiro nos seis primeiros meses de 2021 atingiram US$ 5,13 
bilhões e cresceram 20,48%, ante US$ 4,26 bilhões em 2020, considerando dados do 
COMEXSTAT (Ministério da Economia, 2020). Em volume, a variação foi de 1,62%. Nas Figuras 1 
e 2 é possível verificar as variações entre 2020 e 2021. 
 
Figuras 1 e 2 – Comparativo das Exportações do Agronegócio Mineiro – jan a jun – 2020 e 
2021 
 

 
Fonte: COMEXSTAT (MECON, 2021). Elaboração Assessoria Técnica do Sistema FAEMG. 

 
Apesar das restrições por conta da pandemia do coronavirus, a demanda mundial especialmente 
por alimentos tem se mantido aquecida, o que vem contribuindo para os recordes de exportações 
do agronegócio do país e de Minas Gerais. As perspectivas quanto ao avanço da vacinação e 
retomada da economia, aqueceram as vendas no 1º semestre de 2021, resultando em expressivo 
aumento do valor exportado pelo agro, tendo contribuição também do câmbio. Ademais, também 
foram redobrados esforços durante esse período para honrar os compromissos diante dos desafios 
logísticos e da alta nos custos dos fretes. 
 
No estado, as exportações totais cresceram em valor e em volume, da ordem de 57% e 22,4%, 
respectivamente, em relação ao primeiro semestre de 2020 (Tabela 1). Os recordes também nas 
exportações do setor extrativista mineral e favorecimento da competitividade pelo dólar, possibilitou 
a ampliação da participação de outros setores frente ao agronegócio.  
 
Percentualmente, as exportações do agronegócio representaram 27,8% de todas as divisas 
geradas pelo estado de Minas Gerais no primeiro semestre de 2021, menor do que no mesmo 
período de 2020, conforme pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Comparativo das Exportações Mineiras – jan a jun – 2020 e 2021 – (US$ milhões) 

 

Fonte: COMEXSTAT (MECON, 2021). Elaboração Assessoria Técnica do Sistema FAEMG. 

 

O agronegócio mineiro foi responsável por 8,35% do total de exportações do agronegócio brasileiro, 
5º estado maior exportador do setor no país (Figura 4). 

Figura 4 – Participação das Exportações do Agronegócio – principais estados 

 

 
Fonte: AGROSTAT (MAPA, 2021). Elaboração Assessoria Técnica do Sistema FAEMG. 
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EXPORTAÇÕES 

Na Figura 5 podem ser observados os 5 principais setores do agronegócio que foram responsáveis 
por 94,8% das exportações no semestre, o ranking. Em igual período de 2020, esses mesmos 
setores tiveram uma participação de 95,8% no valor total exportado em produtos do agronegócio. 

Figura 5 – Ranking dos principais setores exportados pelo agronegócio mineiro – janeiro a 
junho de 2021 – (em percentual). 

 

Fonte: COMEXSTAT (MECON, 2021). Elaboração Assessoria Técnica do Sistema FAEMG. 

 

Atingimos 165 países destino dos nossos produtos, tendo como principais parceiros: China, 
Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. 

Dentre os setores exportadores, destaca-se o Complexo Café, que representou 41%, em valor, de 
tudo o que foi exportado pelo agro mineiro e sendo destinado a 85 países, sendo os principais 
compradores Alemanha (20,46%), Estados Unidos (19,52%), Itália (10,68%), Itália (7,82%) e Japão 
(7,75%). O volume físico exportado no primeiro semestre foi de mais de 14,9 milhões de sacas, 
19,5% a mais do que no mesmo período do ano 2020. 

Observa-se que a exportação de cafés com qualidade superior ou que possuem certificações de 
práticas sustentáveis tem avançado e sido buscadas, cada vez mais, pelos produtores. Forte 
incentivo tem sido dado pelo Sistema FAEMG em parcerias para a rotulagem e certificações, bem  
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como no âmbito do Projeto AGRO.BR, iniciativa do Sistema CNA com APEX-Brasil e que tem um 
escritório regional em Minas Gerais, no Sistema FAEMG. O foco é apresentar a possibilidade do 
caminho da exportação para os produtores, oportunizando a participação em eventos e atividades 
que melhorem sua maturidade exportadora e o conduza a conhecer melhor os países de destino. 
Para essa cadeia produtiva está sendo preparado um concurso que será realizado na Semana 
Internacional do Café 2021 e os ganhadores poderão participar de rodada de negócios específica 
do Projeto. 

O setor de destaque foi o Complexo Soja, que apresentou crescimento de 19,9% na receita com 
as exportações, chegando a US$ 1,47 bilhão. Apesar do volume estar menor do que em 2020 (-
4,7%), foram embarcadas 3,31 milhões de toneladas. O grão, como outras commodities agrícolas, 
e o dólar valorizado estimula as exportações do setor, que também teve valorização do valor médio 
da tonelada. 

Já, o Complexo Carnes, figurou no 3º lugar do ranking das exportações, com expressivo aumento 
no faturamento da ordem de 12% (US$ 527,4 milhões) e de 18,7% no volume, que somou 174,9 
mil toneladas. O principal produto permanece sendo a ‘carne bovina’, sendo enviada para 59 países 
e gerando receita de US$ 378,7 milhões. Para a ‘carne de frango’, a demanda dos 72 parceiros 
comerciais segue aquecida e já acumula alta de 40%, chegando a US$ 121,3 milhões 
comercializados e 78, mil toneladas. 

O quarto setor maior exportador do agronegócio mineiro foi o Complexo Sucroalcooleiro, crescendo 
em valor 17,8% e em volume 10,9%, especialmente pelos embarques de açúcar. Mas foi o ‘álcool’ 
que teve o maior crescimento em valor no primeiro semestre de 2021: 35,7% em valor. 

Produto que merece destaque é o ‘mel’, que de janeiro a junho, cresceu da ordem de 314% em 
valor exportado, atingindo a cifra de US$ 8,3 milhões e sendo destinado para Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha e Panamá. Observa-se que em 2020 havia mais parceiros comerciais para o 
produto mineiro (Bélgica, Espanha, Países Baixos e Japão). Um receio apontado pela cadeia 
produtiva é a ameaça de sofrer uma forte sobretaxa antidumping nos Estados Unidos, principal 
mercado no exterior, se comprovada uma acusação de vendas com preços deslealmente baixos 
feita por duas associações americanas de produtores. A expectativa é de que a decisão da OMC 
aconteça em novembro. 

Por outro lado, no sentido da valorização da cadeia produtiva, assim como a cadeia do café, a 
‘apicultura’ também é focal do Projeto AGRO.BR. Está sendo realizado projeto-piloto que visa a 
agregação de assistência técnica e gerencial, processo de certificação, formalização e preparação 
para exportações, diminuindo a informalidade e o êxodo do produto mineiro para outros estados. 
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Outro destaque são as exportações do setor lácteo. Entre janeiro e junho de 2021, houve um 
aumento de 50,4% na receita, atingindo US$ 14,7 milhões, e de 29,4% em volume, 5,1 mil 
toneladas.  

 

IMPORTAÇÕES 

As importações do agronegócio, por sua vez, alcançaram a cifra de US$ 485,27 milhões no 
semestre, ou seja, 45,6% acima dos US$ 333,36 bilhões registrados no mesmo período do ano 
2020.  

O saldo da balança comercial do setor foi de US$ 4,65 bilhões. 

Na Figura 6 podem ser observados os cinco principais produtos importados pelo agronegócio 
mineiro, que representaram 69,2% do total das importações do setor. 

Figura 6 – Ranking dos Grupos e Produtos Importados pelo Agronegócio Mineiro – jan a jun 
- 2021 

 

Fonte: ComexStat, MDIC (2021). Elaboração Gerência Técnica do Sistema FAEMG. Destaca-se que “arroz” e “trigo” 
compõem o setor “Cereais, Farinhas e Preparações”. 
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Na Tabela 1, pode ser verificado o comparativo da Balança Comercial do Agronegócio Mineiro de 
janeiro a junho de 2020 e 2021. 

 

TABELA 1 – Balança Comercial do Agronegócio Mineiro – janeiro a junho 
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