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Exportações do agronegócio mineiro somam US$ 6,79 bilhões até novembro 
 
A receita das exportações mineiras do agronegócio apresentou queda de 3%, no acumulado de 
janeiro a novembro de 2018, ante US$6,98 bilhões registrados em igual período do ano passado. 
 
A cifra alcançada pelas vendas externas dos produtos agrícolas e pecuários mineiros equivaleu a 
31,24% do total das exportações estaduais, que somaram US$ 21,7 bilhões nos onze meses 
avaliados. O percentual é maior ao identificado em 2017, para o mesmo período, conforme Figura 
1. 
 
Figura 1 – Comparativo – Exportações Totais Mineiras e Exportações do Agronegócio – 
janeiro a novembro de 2017 e 2018 - valor  
 

 
 
Fonte: ComexStat, MDIC (2018). Elaborado por ASTEC. 
 
 
Conforme pode ser observado na Tabela 1, por produtos, o resultado obtido com a 
comercialização externa do Complexo Café somou US$ 2,78 bilhões, um decréscimo de 11% em 
relação ao registrado em idêntico período de 2017.  O volume embarcado teve uma leve variação 
positiva de 1%, até alcançar 18,65 milhões de sacas. 
  
A desvalorização do Real frente ao dólar é um dos fatores que vale destacar para o bom 
momento das exportações de soja. O Complexo, em Minas Gerais, ampliou suas exportações em 
68% (valor) e 59% (volume). Os produtos apresentaram crescimento das vendas ao exterior, 
como pode ser observado na Figura 2. Ainda que pouco representativo, quando comparado com 
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os demais produtos do Complexo, o “Óleo de soja” ampliou substancialmente suas exportações, 
crescendo 109% em valor, passando de US$ 5,6 mil para US$11,8 milhões. 
 
Figura 2 – Complexo Soja – comparação de resultados por produtos (US$ milhões) 
 

 
Fonte: ComexStat, MDIC (2018). Elaborado por ASTEC. 
 
Além do Café e do Complexo Soja, no ranking dos maiores setores exportadores permanecem: 
Carnes, Complexo Sucroalcooleiro e Produtos Florestais, representando 94,1% do valor e 97,2% 
do volume de produtos exportados pelo agronegócio mineiro de janeiro a novembro de 2018. 
 
Dos itens que compõem o Complexo “Produtos Florestais”, observa-se que “Papel”, no período, 
apresentou decréscimo no valor exportado (-11%) e em quantidade (-14%), especialmente pelo 
atendimento do mercado internacional por outros estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul e 
Bahia. Já “Borracha Natural e Gomas Naturais”, que tem pequeníssima representatividade no 
grupo, também apresenta baixa competitividade no mercado internacional, tendo reduzido sua 
participação em valor em 97%, especialmente pela oscilação dos preços e abastecimento do 
mercado pelos países asiáticos, principais concorrentes do Brasil nesse mercado. Para melhorar 
essa situação, já que Brasil e Minas Gerais tem grande potencial para produção da borracha, são 
necessárias medidas para melhor articulação entre indústria e o setor produtivo nacional. 
 
Importação  
 
No acumulado do período, os cinco principais grupos de produtos importados representaram 
54,7% do total importado pelo agro mineiro. Verifica-se alteração na classificação de “Cacau e 
preparações”, que passou para a primeira colocação, ante “Preparados de Cereais” (2º), “Sucos e 
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conservas alimentares” (3ª), “Arrroz” e “Aveia, centeio e cevadas”. Na Figura 3, podem ser 
observadas as participações dos grupos no total importado – em valor. 

Figura 3 – Principais grupos de produtos importados – em valor 

 

Fonte: ComexStat, MDIC (2018). Elaborado por ASTEC. 
  

Saldo 

Como resultado, no período de janeiro a novembro de 2018, o setor acumulou superávit de US$ 
6,18 bilhões, inferior em 4% ao saldo acumulado em 2017 (US$ 6,47 bilhões). 
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Tabela 1 – Balança Comercial do Agronegócio Mineiro – janeiro a novembro – 2017 e 2018. 
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Fonte: ComexStat, MDIC (2018). Elaborado por ASTEC. 


