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APRESENTAÇÃO

O comércio por vias externas, entre países, traz múltiplos benefícios sociais e econômicos, como 
a elevação do número de empregos, a criação de novas alternativas de produção, a adoção de 
inovações tecnológicas nos sistemas agroalimentares geradas pela pesquisa, o acesso a um 
elenco diversificado de fornecedores de insumos, matérias-primas e às melhores condições de 
comercialização ao conciliar preço, qualidade e oferta regular, pois o consumidor é soberano nas 
suas escolhas, inclusive alimentares. Para lograr esses benefícios, sinergicamente, é preciso 
planejar ações e envolver agentes públicos e privados, bem como zelar pela eficiência das 
logísticas operacionais. Torna-se indispensável, senão estratégico, que todos os envolvidos 
façam uma correta avaliação dos benefícios e exigências do comércio exterior em um mundo 
globalizado para tecnologias, produtos e serviços. Cientistas admitem que os três maiores 
desafios no viger do século 21 devem ser: altas taxas de urbanização, oferta de alimentos e 
mudanças climáticas.

Os ganhos para sociedade brasileira com o comércio externo somente expressam relevância se 
ocorre o abastecimento interno regular, ou seja, a segurança alimentar e nutricional da população 
brasileira. Essa condicionante indispensável, também se faz por meio de políticas públicas, e 
já ocorre, num horizonte de tempo, com a evolução tecnológica da agropecuária brasileira, a 
exemplo do café, do açúcar e da soja, em que mais de 50,0% da produção é comercializada 
no mercado externo. Entretanto, o abastecimento interno é assegurado, e o milho, que também 
experimenta aberturas comerciais externas, é parte indissociável na formulação de alimentos à 
oferta de proteínas nobres como carnes, ovos e leite.

Em Minas Gerais, a série histórica dos embarques dos produtos provenientes do agronegócio 
ampliou a participação total do estado em 2015. Embora, os preços das commodities no 
mercado mundial tenham diminuído, em função das incertezas políticas e, em relação à 
demanda proveniente de outros países, principalmente da China, o cenário resultou em queda 
no faturamento das exportações. No entanto, os produtos do agronegócio sofreram um menor 
impacto que os produtos minerários, o que contribuiu para ampliar a participação do setor em 
um terço das vendas totais do estado ao exterior (33,2%), em 2015, um recorde de participação 
desde 2009, cujas vendas mineiras de produtos desse setor representaram 28,9%.

A 8ª Edição do Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais identifica 
as potencialidades do estado e permite aos agentes do mercado internacional conhecer a 
importância do agronegócio mineiro, com sua expressiva diversidade de produtos e ofertas, 
além de disponibilizar ao poder público informações abrangentes e necessárias à formulação de 
políticas de fortalecimento das exportações para mais de 160 países.
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APRESENTATION

Foreign trade between countries brings multiple social and economic benefits, such as increase in employment, 
establishing new production alternatives, adoption of innovative technologies in the agribusiness and food systems 
yielded by research, the access to diversified list of input suppliers, raw material, and best trading conditions when 
reconciling price, quality, and regularity in supply, since consumer is sovereign in his choices, including food.  
Planned actions  and involvement of public and private actors are necessary to synergistically get those benefits, 
as well as to zeal for the efficiency of operational logistics. It becomes indispensable, if not strategic, that all of 
the involved make an accurate evaluation of the foreign trade benefits and requirements in a globalized world of 
technologies, products, and services. Scientists acknowledge that the three main challenges of the 21st century 
shall be: high urbanization rates, food supply, and climate changes.

The gains for the Brazilian society with foreign trade only express relevance and the regular domestic supply 
occurs, that is, food and nutritional security of the Brazilian population. This indispensable conditioning also takes 
place through public policies,  while occurring already on a timeframe with the technological evolution of the 
Brazilian agribusiness, such as coffee, sugar, and soybean when over 50.0% of the production is traded in foreign 
markets. Nevertheless, domestic supply is assured as well as with corn that, while also undergoing foreign trade 
opportunities, is an indivisible part in food preparation related to the supply of prime proteins such as meat, eggs, 
and milk.

The historical series in Minas Gerais of embarked agribusiness produces show the expansion of state’s total 
participation in 2015.  Even though commodities’ prices in the world market have fallen, due to political uncertainties 
and, regarding demand from other countries, mainly Chine, the outlook resulted in decrease of exports revenues. 
However, agribusiness produces underwent lesser impact that minerals, which contributed to expand sector’s 
participation in the state total sales abroad (33.2%), in 2015,  a record since 2009 when state sales of this sector 
represented 28.9%.

The 8th issue of Minas Gerais Agribusiness Foreign Trade Outlook identifies state potentialities and enables 
foreign market actors to know the importance of the state’s agribusiness, with its expressive diversity of produces 
and offers, in addition of making available comprehensive and needed information to the public sector in order to 
design policies that strengthen exports for more than 160 countries.
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US$ milhões FOB
US$ million FOF

2015

Part.
Share

% 

Var.  %
Change %

2015/2014

Exportação Agronegócio
Agribusiness Exports 7.308 33,2% -9,7

Exportação Total
Total Exports 22.009 100,0% -24,9

Importação Agronegócio
Agribusiness Imports 426 4,8% -16,6

Importação Total
Total Imports 8.777 100,0% -20,3

Saldo Comercial Agronegócio
Agribusiness Trade Balance 6.882 52,0% -9,2

Saldo Comercial Total
Trade Balance 13.232 100,0% -27,7

Corrente de Comércio Agronegócio
Agribusiness Trade Flow 7.734 25,1% -10,1%

Corrente de Comércio Total
Trade Flow 30.786 100% -23,7%

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

EXPORTAÇÕES
As exportações de todos os setores de Minas Gerais totalizaram US$ 22,01 bilhões em 2015, 
apresentando um recuo de 24,9% quando comparado com os US$ 29,32 bilhões obtidos em 
2014. A queda no montante das exportações foi reflexo, principalmente, da crise das economias 
enfrentada pelos países em 2015, o que impactou o mercado internacional. O Minério de Ferro, 
principal item das exportações mineiras, foi responsável por 29,4% da receita em 2015, mas, 
devido à queda de preços, recuou 12%. As vendas externas do agronegócio mineiro somaram US$ 
7,31 bilhões, com queda de 9,7%, em relação a 2014, devido, principalmente, à desvalorização 
nos preços de importantes grupos: “Complexo Soja”, “Produtos Sucroalcooleiros”, “Carnes” 
e “Café e Derivados”, que tiveram retração no valor médio de 24,5%, 22,1%, 16,3% e 8,7%, 
respectivamente.

IMPORTAÇÕES
As importações totais do estado somaram US$ 8,78 bilhões, valor 20,3% menor que os US$ 11,00 
bilhões alcançados em 2014. A queda das importações foi fruto da desaceleração econômica, 
ainda mais forte na indústria, que comprou menos em 2015. Os empreendedores rurais também 
enfrentaram dificuldades frente à alta do dólar, que impactou negativamente as importações, 
encarecendo os insumos, como fertilizantes, defensivos, medicamentos e alguns suplementos 
nutricionais. Minas Gerais gastou US$ 426,00 milhões com importações do agronegócio em 
2015, 16,6% a menos que em 2014.

SALDO COMERCIAL
As exportações, tradicionalmente, superam as importações no comércio exterior do estado. Em 
2015 a queda das importações foi mais acentuada do que das exportações, dessa forma o 
saldo total da balança mineira fechou superavitário em US$ 13,23 bilhões, recuo de 27,7% 

BALANÇA COMERCIAL
DO AGRONEGÓCIO

AGRIBUSINESS
TRADE BALANCE
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em relação ao saldo do ano anterior, quando o resultado totalizou US$ 18,31 bilhões. O saldo 
do agronegócio acompanhou o mesmo comportamento, apresentando superávit de US$ 6,88 
bilhões, retração de 9,2% em relação a 2014. Esse superávit comercial ocorreu pela retração 
das importações e pelas vendas de tradicionais commodities (Minério Metalúrgico, Produtos 
Metalúrgicos e Café), alcançadas em função da qualidade e quantidade.

CORRENTE DE COMÉRCIO
O desaquecimento da comercialização internacional de Minas Gerais pode ser medido 
pela corrente comercial, que é a soma das exportações e importações. Em 2015, o estado 
movimentou US$ 30,80 bilhões com as compras e vendas no mercado mundial, com queda de 
23,7% em relação ao total de 2014, quando somou US$ 40,33 bilhões. Já a corrente de comércio 
do agronegócio mineiro alcançou o valor de US$ 7,73 bilhões, valor 10,1% menor que os US$ 
8,60 bilhões obtidos em 2014.

EXPORTS
Exports by all sectors of Minas Gerais totalized US$ 22.01 billion in 2015, presenting a setback of 24.9% compared 
to US$ 29.32 billion in 2014. The decrease in the exports amount was mainly a reflex of the economic crisis faced 
by countries in 2015, which impacted the international market. Iron ore, the main item in Minas Gerais exports, 
accounted for 29.4% of the revenue in 2015. but due price fall, it retracted in 12%. Minas Gerais agribusiness 
foreign sales amounted to US$7.31 billion, a retraction of 9.7% compared to 2014 mostly because of prices 
devaluation of major groups: “Soybean Complex”, “Sugar and Alcohol Products”, “Meats”, and “Coffee and Coffee 
Products” that underwent retraction in the average value of 24.5%, 22.1%,16.3%, and 8.7%, respectively.

IMPORTS
The state’s total imports added to US$ 8.78 billion, amount that is 20.3% lesser than US$ 11.00 billion achieved in 
2014.  The retraction of imports was the outcome of the economic deceleration, stronger in the industry sector that 
purchased less in 2015.  Rural entrepreneurs also faced difficulties in view of the valuation of the US dollar that 
negatively impacted imports, increasing input prices, such as fertilizers,  pesticides, veterinary drugs, and some 
of the nutritional supplements. Minas Gerais spent US$ 426.00 million with agribusiness imports in 2015, which 
was 16.6% less than in 2014.  

TRADE BALANCE
Traditionally, exports surpass imports in the state’s foreign trade. In 2015, decrease of imports was more 
accentuated than in exports, thus Minas Gerais had a total balance surplus of US$ 13.23 billion, a retraction of 
27.7% compared to previous year balance when it reached US$ 18.31 billion. The agribusiness balance followed 
the same behavior, presenting a surplus of US$ 6.88 billion, retraction of 9.2% compared to 2014, This trade 
surplus happened because of retraction in imports and due to sales of traditional commodities (Metallurgic ores 
and products, and Coffee) that were achieved in view of their quality and quantity.

TRADE FLOW
Minas Gerais foreign trade decrease can be measured by its trade flow, which is the summation of both exports 
and imports. The state exchanged,  in 2015, US$ 30.80 billion with imports and exports in the world market, with 
a retraction of 23.7% compared to 2014, when it reached US$ 40.33 billion. On the other hand, Minas Gerais 
agribusiness trade flow reached US$ 7.73 billion, amount that is 10.1% lower than US$ 8.60 billion in 2014.
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PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO NO 
AGRONEGÓCIO NACIONAL
PARTICIPATION OF MINAS GERAIS AGRIBUSINESS’ EXPORTS AND IMPORTS IN THE NATIONAL 
AGRIBUSINESS

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

IMPORTAÇÕES
Imports

EXPORTAÇÕES
Exports
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• No período de 2006 a 2015, houve oscilações nas exportações mineiras totais e do 
agronegócio, apresentando variação positiva de 40,6% e 69,7%, respectivamente. No 
mesmo período, as exportações totais apresentaram crescimento médio de 3,8% a.a., 
enquanto os produtos do agronegócio apresentaram taxa média de crescimento anual de 
6,1%.

• O faturamento gerado pelas exportações do agronegócio mineiro retraiu 9,7% entre 2015 
e 2014. Os embarques dos produtos do setor movimentaram US$ 7,31 bilhões, e mesmo 
com resultado inferior ao ano de 2014, o setor ampliou a participação nas exportações totais 
do estado, respondendo por 33,2% da receita gerada, alcançando recorde e superando a 
marca de 28,9% no ano de 2009.

• Apesar da valorização do dólar frente ao real favorecer as exportações, a alta da moeda 
americana sobre a nacional foi insuficiente para recompor as perdas geradas com 
cotações em queda, principalmente no setor de mineração, que ano a ano tem perdido 
representatividade na pauta das exportações mineiras, embora Minério de Ferro seja ainda 
o mais vendido.

Part.
Share
%

EXPORTAÇÕES DE
MINAS GERAIS

MINAS GERAIS
EXPORTS
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• There were oscillations in the state’s total exports and of agribusiness as well, during the period from 2006 
to 2015, presenting positive variation of 40.6% and 69.7%, respectively. Total exports presented, during 
the same period, average increase of 3.8% yearly, while agribusiness products presented average annual 
growth rate of 6.1%.

• Total revenue yielded by Minas Gerais’ agribusiness exports retracted in 9.7% between 2015 and 2014. The 
shipping of produces from the sector reached US$ 7.31 billion, and even with a result lower than in 2014, 
the sector expanded its participation in the state total exports, accounting for 33.2% of yielded revenue, 
achieving a record and surpassing the 28.9% benchmark of 2009.

• In spite of the dollar valuation in relation to the Brazilian Real benefiting export, increased US currency in 
relation to the domestic currency, although insufficient to restore losses generated with quotations downward 
trend, mainly in the mining sector, which year after year has lost representativeness in the state exports 
agenda, although iron ore still is the main exports item. 
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As compras do estado no exterior reduziram em proporção menor às vendas externas. 
A queda das importações foi fruto da desaceleração econômica no país, impactando 
fortemente a indústria mineira.

• As importações totais alcançaram US$ 8,78 bilhões, demonstrando um decréscimo de 
20,3% em relação a 2014. Entre 2006 e 2015, embora as importações mineiras totais e do 
agronegócio terem variado, houve crescimento médio de 6,8% e 9,1% a.a, respectivamente.

• As compras de produtos provenientes do agronegócio representaram 4,8% do total das 
aquisições internacionais mineiras em 2015. O grupo “Cereais Farinhas e Preparações” 
permaneceu como principal item na pauta de importação, totalizando US$ 86,41 milhões, 
apresentando recuo de 33,1%.

• O Trigo, que tradicionalmente era o principal cereal importado por Minas Gerais e em 
2015 custou ao estado US$ 15,00 milhões, teve uma redução de 71,2% nas compras em 
comparação ao ano anterior, sendo superado pela importação de Arroz que totalizou US$ 
36,50 milhões. 

IMPORTAÇÕES DE
MINAS GERAIS

MINAS GERAIS
IMPORTS

Part.
Share
%
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• O grupo “Cacau e seus Produtos” apresentou redução, em 2015, de 9,2% totalizando  US$ 
77,80 milhões. Em 2014, o valor das compras do grupo foi de US$ 85,70 milhões. Embora 
a diminuição nas compras tenha sido expressiva, o grupo obteve maior participação nas 
exportações do agronegócio passando de 16,8% em 2014 para 18,3% em 2015.

• The state’s imports were reduced in smaller proportion than exports.  The retraction of imports was the 
outcome of the country’s  economic deceleration, impacting strongly Minas Gerais’ industry. 

• Total imports reached US$ 8.78 billion, showing retraction of 20.3% compared to 2014. Despite variations 
during the period from 2006 and 2015 in Minas Gerais total and the agribusiness sector’s imports, there was 
an average growth of 6.8% per yr. and 9.15% per yr., respectively.

• Agribusiness’ imports represented 4.8% of the state total international trade in 2015. The group “Grains, 
Flours, and Preparations” remained as the main item in imports agenda, totalizing US$ 86.41 million, which 
represents a retraction of 33.1%.

• Wheat, which traditionally was the main imported grain in Minas Gerais and that in 2015 had costs for the 
state of US$ 15.00 million, a retraction of 71.2% compared to the previous year, was even surpassed by Rice 
imports that totalized US$ 36.50 million. 

• The group “Cocoa and its Products” presented reduction of 9.2% in 2015, totalizing US$ 77.80 million. 
Imports in 2014 for this group amounted to US$ 85.70 million.  Although  the decrease in purchases has 
been expressive, this group had the largest participation in the agribusiness exports, from 16.8% in 2014 to 
18.3% in 2015.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A diferença entre as importações e as exportações de Minas Gerais, em 2015, atingiu US$ 
13,23 bilhões, a mais baixa nos últimos seis anos. O fraco desempenho foi provocado pelo 
recuo das exportações, que pode ser explicado principalmente pela queda das aquisições 
dos 10 principais* destinos de produtos mineiros, que responderam juntos por 67,5% das 
vendas ao exterior em 2015, sendo que em 2014 esses países foram responsáveis por 
72,0%.

• O saldo da balança comercial do agronegócio acumulou superávit de US$ 6,88 bilhões, 
apesar de ter sofrido retração de 9,2% em relação a 2014. A participação do saldo do setor 
na balança comercial mineira obteve recorde na série histórica, participando com 52,0% em 
2015.

*Os principais destinos das exportações do agronegócio mineiro: China, EUA, Alemanha, Itália, Japão, 
Bélgica, Países Baixos, Venezuela, Arábia Saudita e Rússia.

• The difference between Minas Gerais’ imports and exports in 2015 reached US$ 13.23 billion, the lowest 
in the past six years.  The weak performance was caused by retraction in exports, which can be explained 
mostly by the purchases retraction of the top 10 “destinations of Minas Gerais products that jointly accounted 
for  67,5% of exports in 2015, while in 2014 those countries accounted for 72.0%. 

SALDO DA BALANÇA DE
MINAS GERAIS

MINAS GERAIS
TRADE BALANCE

Part.
Share
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• The final trade balance of agribusiness accrued a surplus  of US$ 6.88 billion, in spite of 9.2% retraction 
compared to  2014. The sector’s participation in Minas Gerais trade balance had a record in the historical 
series, accounting for 52.0% in 2015.

“The main destinations of the state agribusiness exports: China, USA, Germany, Italy, Japan, Belgium, Netherlands, 
Venezuela, Saudi Arabia, and Russia.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações e importações totais de Minas Gerais somaram US$ 30,79 bilhões, retração 
de 23,7% das transações realizadas em 2014. Já a corrente de comércio do agronegócio 
mineiro apresentou retração de 10,1% em relação ao ano anterior, somando US$ 7,73 
bilhões em 2015.

• A participação do agronegócio na corrente de comércio do estado foi de 25,1% em 2015, a 
maior nos últimos dez anos.

• Os impactos negativos registrados nas economias dos países parceiros afetaram a corrente 
de comércio do estado, no entanto os efeitos de retração foram menores para os produtos 
provenientes do agronegócio.

• Minas Gerais total exports and imports added to US$ 30.79 billion, a retraction of 23.7% of all transactions made 
in 2014. On the other hand, Minas Gerais agribusiness trade flow presented retraction of 10.1% compared to 
the previous year, reaching US$ 7.73 billion in 2015.

• Agribusiness participation in the state’s trade flow was 25,1% in 2015, the highest in the past ten years.

• The negative impacts recorded in partner country’s economies affected the state’s trade flow; however, the 
effects of retraction were lesser for the agribusiness produces.

CORRENTE DE
COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS

MINAS GERAIS 
TRADE FLOW

Part.
Share
%
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Exportações totais do agronegócio brasileiro: US$ 88,22 bilhões.
Brazilian agribusiness total exports: US$ 88.22 billion

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

•	 Minas Gerais segue ocupando a quinta colocação no ranking de exportação de produtos 
agropecuários entre os estados brasileiros, sendo responsável por 8,3% das vendas 
externas do agronegócio nacional.

•	 Os cinco estados que mais exportaram em 2015 apresentaram retração no valor 
comercializado. São Paulo, que se manteve na primeira colocação, recuou 12,5% em 
relação a 2014, devido principalmente ao desaquecimento da comercialização internacional 
dos produtos dos grupos “Complexo Sucroalcooleiro” (-20,0%) e “Carnes” (-23,1%), os 
quais configuram como os principais da pauta de exportação do agronegócio paulista.

•	 Minas Gerais maintains in the 5th in the rank of agribusiness exports among Brazilian states, accounting for 
8.3% of the domestic agribusiness foreign trade.

•	 The five states that exported most in 2015 presented retraction in the traded value. Sao Paulo, which 
continue to rank in first , retracted in 12.5% compared to 2014 mostly due to international trade retraction in 
the “Sugar and Alcohol Complex” (-20,0%) and “Meats” (-23,1%) groups, which are the main groups in the 
exports agenda of Sao Paulo’s agribusiness.

EXPORTAÇÕES POR
ESTADOS

EXPORTS BY
STATES
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

•	 Em que pese às dificuldades encontradas pelos principais setores da economia, as 
exportações do agronegócio evoluíram positivamente no período de 2006 a 2015, 
contribuindo tanto para a economia nacional quanto para a estadual, apresentando taxa de 
crescimento médio de 6,7% e 6,1%, respectivamente. 

•	 As vendas externas do agronegócio brasileiro totalizaram US$ 88,22 bilhões em 2015, 
valor 8,8% menor que o comercializado em 2014. As exportações do agronegócio mineiro 
também recuaram em relação ao ano anterior (9,7%), somando US$ 7,31 bilhões. Esse 
declínio no faturamento das exportações se deu, entre outros fatores, pela diminuição dos 
preços das commodities no mercado mundial, impactando de forma negativa nos resultados 
das exportações do agronegócio.

•	 Dentre os cinco principais grupos de produtos brasileiros exportados em 2015, Minas 
Gerais foi responsável por 3,1% do “Complexo Soja” (US$ 861,63 milhões de US$ 27,96 
bilhões); 5,3% das “Carnes” (US$ 785,21 milhões de US$ 14,72 bilhões); 5,2% dos 
“Produtos Florestais” (US$ 532,34 milhões de US$ 10,33 bilhões); 10,0% do “Complexo 
Sucroalcooleiro” (US$ 834,92 milhões de US$ 8,53 bilhões) e 59,6% de “Café e Derivados” 

PARTICIPAÇÃO DE
MINAS GERAIS NAS
EXPORTAÇÕES DO
AGONEGÓCIO NACIONAL

PARTICIPATION OF
MINAS GERAIS IN THE
DOMESTIC AGRIBUSINESS 
EXPORTS

Part.
Share
%
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(US$ 3,67 bilhões de US$ 6,16 bilhões).

•	 O grupo “Complexo Soja” apresentou crescimento de 2,3% no valor e 35,6% na quantidade 
exportada, passando a ocupar o 2º lugar no ranking dos produtos mais exportados pelo estado.

•	 O Brasil comercializou 35 milhões de sacas de “Café e Derivados” em 2015, acréscimo 
de 1,0% na quantidade exportada, no entanto, a receita cambial caiu 7,6%, somando US$ 
6,16 bilhões, ante US$ 6,66 bilhões em 2014. A queda foi decorrente principalmente da 
redução dos preços internacionais do produto. Em Minas Gerais, o valor alcançado com as 
exportações de “Café e Derivados” recuaram 10,8%, embora tenha permanecido como o 
produto mais importante na pauta das exportações mineira.

•	 As exportações brasileiras de “Produtos Florestais” totalizaram US$ 10,33 bilhões em 
2015, com leve crescimento de 3,8% em relação aos US$ 9,95 bilhões em 2014. Destaque 
para as vendas de Papel e Celulose, que somaram US$ 7,62 bilhões, crescimento de 
5,5% e de Borracha Natural e Gomas Naturais que teve expansão de 65,7% no valor 
exportado, em relação ao ano anterior. Já em Minas Gerais as vendas de “Produtos 
Florestais” retraíram 7,6%.

•	 Concerning the difficulties met by the main sectors of the economy, agribusiness exports evolved  positively 
during the period from 2006 to 2015, contributing both for the national and state economies, presenting an 
average growth rate of 6.7% and 6.1%, respectively.

•	 Brazilian agribusiness foreign sales totalized US$ 88.22 billion in 2015, value that is 8.8% lower than 
traded in 2014. Minas Gerais’ agribusiness exports also presented retraction compared to the previous 
year (9.7%), reaching US$ 7.31 billion. This decrease in exports revenues is due, among other factors, 
by the fall of commodities prices in the world market, negatively impacting in the agribusiness’ exports 
outcomes. 

•	 Among the five main groups of Brazilian exported products in 2015, Minas Gerais accounted for 3.1% of 
the “Soybean Complex” (US$ 861.63 million out of US$ 27.96 billion); 5.3% in “Meats” (US$ 785.21 million 
out of US$ 14.72 billion); 5.2% of “Forest Products” (US$ 532.34 million out of US$ 10.33 billion ); 10.0% 
in the “Sugar and Alcohol Complex” (US$ 834.92 million out of US$ 8.53 billion), and 59.6% of “Coffee and 
Coffee Product” (US$ 3.67 billion out of US$ 6.16 billion).

•	 The “Soybean Complex” group presented increase of 2.3% in value and 35.6% in exported quantity, 
ranking 2nd in the state most exported products.

•	 Brazil traded 35 million sacs of “Coffee and Coffee Products” in 2015, increase of 1.0% in exported 
quantity, but foreign revenue decreased 7.6%, adding up to US$ 6.16 billion, in view of US$ 6.66 billion in 
2014.  The decrease mainly derived from reduction in the produce’s international prices. In Minas Gerais, 
the value achieved with “Coffee and Coffee Products” exports retracted 10.8%, although it remained as the 
most important produce in Minas Gerais’ exporting agenda.

•	 Brazilian exports of “Forest Products” totalized US$ 10.33 billion in 2015, with slight increase of 3.8% 
compared to US$ 9.95 billion in 2014. The sales highlight is Paper and Cellulose that added up to US$ 7.62 
billion, increase of 5.5%, and Natural Rubber and Natural Gums that had expansion of 65.7% in exported 
value, compared to the previous year. On the other hand, the sales of “Forest Products” in Minas Gerais 
retracted 7.6%.
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SÃO PAULO ........................................................................ US$ 15,9 bilhões / billion

MATO GROSSO .................................................................. US$ 12,9 bilhões / billion

PARANÁ .............................................................................. US$ 11,6 bilhões / billion

RIO GRANDE DO SUL ........................................................ US$ 11,6 bilhões / billion

MINAS GERAIS ..................................................................... US$ 7,3 bilhões / billion

SÃO PAULO          
 US$ milhões / million

MATO GROSSO         
 US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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PARANÁ          
 US$ milhões / million

RIO GRANDE DO SUL        
 US$ milhões / million

MINAS GERAIS         
  US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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Importações totais do agronegócio brasileiro: US$ 13,07 bilhões.
Brazilian agribusiness total imports: US$ 13.07 billion

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As importações de Minas Gerais somaram US$ 425,60 milhões em 2015, valor 16,6% menor 
do que os US$ 510,28 milhões gastos em 2014 com produtos do agronegócio. Mesmo com o 
arrefecimento das compras, o estado passou do 9º para o 8º lugar no ranking dos principais 
importadores, representando 3,3% do total nacional. Além dos estados apresentados no 
gráfico, as demais unidades federativas que estão à frente dos mineiros são Espírito Santo, 
representando 4,3% das importações nacionais e Pernambuco, com participação de 3,9% 
do total nacional.

• O Brasil importou, em 2015, US$ 13,07 bilhões em produtos do agronegócio, valor 
21,3% menor que o ano anterior. Essa redução do valor das compras externas deveu-
se, principalmente, pela queda no valor dos principais produtos da pauta das importações 
brasileiras, como “Cereais” que apresentou decréscimo de 34,2%. Dentre eles, o Trigo teve 
redução de 32,9%, o Arroz de 50,3% e Milho de 60,2%. 

• Minas Gerais imports totalized US$ 425.60 million in 2015, 16.6% lesser than US$ 510.28 million spent 
in 2014 with agribusiness products. Even if purchases decreased, the state passed from 9th to 8th in the 
ranking of main importers, representing 3.3% of total domestic imports.  In addition to states presented in 
the graph, the other units of the Federation that are ahead of Minas Gerais are: Espirito Santo, representing 
4.3% of the domestic imports, and Pernambuco participating with 3.9% of the total domestic imports.

• Brazil imported, in 2015, US$ 13.07 billion in agribusiness products, a value that is 21.1% smaller than in the 
previous year.   This reduction in value of the foreign purchases was mainly due to fall in value  of the main 
products in the Brazilian imports agenda, such as “Grains” that presented increase of 34.2%. Among them, 
Wheat retracted 32.9%, Rice 50.3%, and Corn 60.2%

IMPORTAÇÕES POR
ESTADOS

IMPORTS BY
STATES
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A aquisição de produtos do agronegócio evoluiu positivamente no período de 2006 a 2015, 
sendo que a taxa de crescimento médio anual em âmbito nacional (7,7%) foi menor do que 
a de Minas Gerais (9,1%).

• As compras externas mineiras, que vinham crescendo ano após ano, desde 2009, apresentou 
queda em 2015 de 16,5% em relação a 2014. Além da retração da economia nacional, que 
refletiu de forma negativa, o dólar valorizado também desestimulou as importações.

• Acquisition of agribusiness produces evolved positively from 2006 to 2015, whereas the domestic average 
annual growth rate (7.7%) was smaller than in Minas Gerais. 

• Minas Gerais foreign purchases, which had been increasing yearly since 2009, presented 16.5% decrease 
in 2015 compared to 2014.  In addition to domestic economy retraction, reflecting negatively, the valuated 
dollar also discouraged imports.

PARTICIPAÇÃO DE 
MINAS GERAIS NAS
IMPORTAÇÕES DO
AGRONEGÓCIO NACIONAL

PARTICIPATION
MINAS GERAIS IN
IMPORTS
AGRIBUSINESS NATIONAL

Part.
Share
%
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SÃO PAULO ........................................................................... US$ 5,0 bilhões / billion

SANTA CATARINA ................................................................... US$ 1,7 bilhão / billion

PARANÁ ................................................................................... US$ 1,3 bilhão / billion

RIO GRANDE DO SUL ............................................................ US$ 0,7 bilhão / billion

RIO DE JANEIRO .................................................................... US$ 0,7 bilhão / billion

SÃO PAULO          
 US$ milhões / million

SANTA CATARINA         
 US$ milhões  / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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PARANÁ         
 

US$ milhões  / million

RIO GRANDE DO SUL        
 US$ milhões  / million

RIO DE JANEIRO         
 US$ milhões  / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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• Minas Gerais importou, em 2015, um total de 340 mil toneladas de produtos do agronegócio, 
20,4% a menos do que a quantidade importada em 2014. O estado gastou US$ 425,60 
milhões com importações nesse setor, ocupando a 9ª colocação do ranking brasileiro.

• Os principais grupos de produtos adquiridos foram: “Cereais, Farinhas e Preparações” (US$ 
86,41 milhões); “Cacau e seus Produtos” (US$ 77,83 milhões); “Produtos Florestais” (US$ 
40,35 milhões); “Pescados” (US$ 32,10 milhões) e “Produtos Alimentícios Diversos” (US$ 
26,20 milhões).

• Cabe destacar o crescimento observado nas importações de “Pescados” em 2015, com 
incremento de 8,5% na quantidade e 9,7% no valor, passando a ocupar o 4º lugar dos 
produtos importados por Minas Gerais.

• Minas Gerais imported, in 2015, total of 340 thousand tons of agribusiness’ products, 20.4% less than the 
imported amount in 2014. The state spent US$ 425.60 million with this sector’s imports, ranking 9th among 
Brazilian states.

• The main groups of acquired products were: “Grains, Flours, and Preparations” (US$ 86,41milhões); “Cocoa 
and its Products” (US$ 77.83 million); “Forest Products” (US$ 40.35 million); “Fisheries” (US$ 32.10 million), 
and “Diverse Food Products” (US$ 26.20 million).

• It is worth highlighting the increase noticed in “Fisheries” imports in 2015, with increment of 8.5% in quantity 
and 9.7% in value, ranking 4th in Minas Gerais’ imported products.
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  US$ milhões  / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações nacionais de produtos do agronegócio superaram as importações em US$ 
75,15 bilhões em 2015, valor 6,2% menor do que o observado em 2014. A balança comercial 
mineira também apresentou retração, passando de US$ 7,58 bilhões em 2014 para US$ 
6,88 bilhões em 2015, variação negativa de 9,2%. A queda dos preços das commodities 
influenciou fortemente o resultado da balança comercial, pois com os preços mais baixos as 
receitas das vendas externas também acabaram recuando.

• Domestic exports of agribusiness produces surpassed imports in US$ 75.15 million in 2015, a value that is 
6.2% lesser than seen in 2014. Minas Gerais trade balance also presented retraction, from US$ 7.58 billion 
in 2014 to US$ 6.88 billion in 2015, a negative change of 9.2%. The fall in commodities prices strongly 
influenced the trade balance outcome, since lower prices caused retraction in foreign sales revenues as well.

SALDO DA BALANÇA 
COMERCIAL DO
AGRONEGÓCIO - MINAS
GERAIS E BRASIL

AGRIBUSINESS TRADE
BALANCE - MINAS GERAIS
AND BRAZIL

Part.
Share
%
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As compras e vendas brasileiras de produtos do agronegócio somaram em 2015 US$ 
101,30 bilhões, redução de 10,6% do comercializado em 2014. Minas Gerais recuou 10,1% 
sua corrente de comércio, passando de US$ 8,60 bilhões para US$ 7,73 bilhões, resultando 
na diminuição da participação nacional e estadual nas transações internacionais.

• Brazilian foreign trade of agribusiness produces totalized US$ 101.30 billion, retraction of 10.6% of traded 
value in 2014. Minas Gerais retracted 10.1% in its trade flow, from US$ 8.0 billion to US$ 7.73 billion, 
resulting in decrease of national and state participation in international transactions.

CORRENTE DE
COMÉRCIO DO
AGRONEGÓCIO -
MINAS GERAIS E BRASIL

AGRIBUSINESS TRADE
FLOW - MINAS GERAIS
AND BRAZIL

Part.
Share
%
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As exportações do agronegócio mineiro somaram US$ 7,31 bilhões em 2015.
Minas Gerais agribusiness exports totalized, in 2015, US$ 7.31 billion.

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Nas vendas externas de todos os setores da economia de Minas Gerais, “Café e Derivados” 
respondeu por 16,7%, posicionando-se na 3ª colocação, atrás das exportações de “Minérios 
Metalúrgicos” (US$ 6,54 bilhões; 29,7%) e “Produtos Metalúrgicos” (US$ 3,99 bilhões; 
18,1%).

• Em 2015, os preços das commodities de exportação do agronegócio tiveram forte redução 
e isso fez com que o valor dos embarques estaduais caíssem 9,7%, mesmo com o estado 
exportando uma quantidade 17,3% a mais que em 2014.

• O grupo “Café e Derivados” liderou a pauta de exportações do agronegócio de Minas Gerais, 
mesmo tendo a receita reduzida 10,8%, passando de US$ 4,12 bilhões, em 2014 para US$ 
3,67 bilhões em 2015. O valor representou 50,2% do total das exportações do agronegócio 
estadual e 59,6% das vendas externas de café do Brasil.

• O “Complexo Soja” foi o único entre os cinco principais grupos do agronegócio que expandiu 
suas exportações, apresentando variação de 2,3% no valor, em relação ao ano anterior. A 
receita obtida com as vendas do “Complexo Soja” foi de US$ 861,63 milhões, totalizando 
divisas maiores do que “Complexo Sucroalcooleiro” e “Carnes”, passando a ocupar o 2º 
lugar no ranking.

PRINCIPAIS PRODUTOS
EXPORTADOS EM 2015

MAIN PRODUCTS
EXPORTED IN 2015
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• O 3º principal grupo foi “Complexo Sucroalcooleiro”, totalizando US$ 834,92 milhões, 
redução de 12,34% em relação às vendas de 2014. Tal queda na receita pode ser explicada 
pelo recuo de 22,1% no valor médio, sendo que o volume exportado teve crescimento de 
12,54%.

• A receita obtida pela exportação de “Carnes” somou US$ 785,21 milhões, valor 19,4% 
menor do que em 2014 e sua participação nas exportações do agronegócio mineiro passou 
de 12,0% para 10,7%. O grupo “Carnes” voltou a se posicionar na 4ª colocação no ranking 
das exportações do agronegócio mineiro, após ter ficado em 2º lugar em 2014, devido à 
queda nas vendas do “Complexo Soja” naquele ano.

• “Produtos Florestais” ocupou o 5º lugar, somando US$ 532,34 milhões, recuo de 7,6% em 
relação ao ano anterior e o volume foi de 1,0 milhão de toneladas, queda de 8,7%. A receita 
com as vendas de “Produtos Florestais” não sofreu uma maior retração devido ao valor 
médio ter apresentado um leve acréscimo, passando de US$ 502,27 em 2014 para US$ 
507,90 a tonelada, em 2015.

• In the foreign sales of all sectors of Minas Gerais’ economy, “Coffee and Coffee Products” accounted for 
16.7% ranking 3rd, behind “Metallurgic Ores” exports (US$ 6,54 billion; 29,7%), and “Metallurgic Products” 
(US$ 3,99 billion; 18,1%).

• Agribusiness export commodities prices had strong reduction and making the state shipments to drop 9.7% 
even if the state exported a quantity 17.3% larger than in 2014.

• The “Coffee and Coffee Products” group took the lead in Minas Gerais agribusiness export agenda, even 
with reduced revenue of 10.8%, from US$ 4.12billion in 2014 to US$ 3.67 billion in 2015.  This amount 
represented 5.3% of total state agribusiness exports and 59.6% of Brazil’s coffee foreign trade.

• The “Soybean Complex” was the only among the five main agribusiness groups that expanded its exports, 
presenting a variation of 2.3% in value compared to the previous year. The revenue from the “Soybean 
Complex” sales was of US$ 861.63 million, amounting to more foreign currency exchange than the “Sugar 
and Alcohol Complex” and “Meats”, ranking 2nd.

• The 3rd main group was the “Sugar and Alcohol Complex”, totalizing US$ 834.92 million, a reduction of 
12.34% compared to sales in 2014. Such drop in revenues can be explained by retraction of 22.1% in the 
average value, even if the exported volume had increased by 12.54%.

• The revenue from exported “Meats” totalized US$ 785.21 million, amount that is 19.4% lower than in 2014, 
and its participation in Minas Gerais agribusiness exports went from 12.% to 10.7% The “Meats” group 
returned to its 4th position in Minas Gerais agribusiness exports after it had ranked 2nd in 2014, due to fall 
of “Soybean Complex” sales in that year.

• The “Forest Products” ranked 5th, totalizing US$ 532,34 million, a retraction of 7.6% compared to the 
previous year, and total volume achieved 1.0 million tons, a retraction of 8.7%. The revenue from “Forest 
Products” sales did not undergo a greater reduction because the average price presented a slight increase, 
from US$ 502.27 in 2014 to US$ 507.90/ton in 2015. 
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Ranking Município / 
Municipality

US$ FOB
2015

Produto / 
Product

US$ FOB / Produto
US$ FOB / Product

2015

1º Varginha 1,14 bilhão /
 billion

Café e Derivados /
Coffee and Coffee Products

1,1 bilhão /
 billion

2º Guaxupé 900,3 milhões /
 million

Café e Derivados /
Coffee and Coffee Products

900,3 milhões /
 million

3º Belo Oriente 524,8 milhões /
 million

Produtos Florestais / 
Forest Products

524,8 milhões /
 million

4º Araguari 354,2 milhões /
 million Carnes / Meats 128,1 milhões /

 million

5º Uberlândia 353,5 milhões /
 million

Semente de Soja /
Soybean

155,1 milhões /
 million

6º Patrocínio 282,7 milhões /
 million

Café e Derivados /
Coffee and Coffee Products

238,0 milhões /
 million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Varginha, Guaxupé, Belo Oriente, Araguari, Uberlândia e Patrocínio continuaram na 
liderança dos principais municípios exportadores de produtos do agronegócio mineiro, e 
juntos representaram 52,7% das vendas externas do setor.

• Varginha, Guaxupé e Patrocínio tiveram o grupo “Café e Derivados” como principal 
produto comercializado, somando US$ 2,26 bilhões, e juntos esses três municípios foram 
responsáveis por 63,3% da exportação total do café do estado.

• Belo Oriente permaneceu, em 2015, na 3ª posição e obteve US$ 524,83 milhões de receita 
com “Produtos Florestais”, essencialmente com a venda de Celulose. 

• Araguari, na 4ª posição, comercializou US$ 128,01 milhões com a venda de Carne Bovina.

• No 5º lugar permaneceu Uberlândia, obtendo receita de US$ 155,1 milhões com a venda 
de Semente de Soja.

• Varginha, Guaxupe, Belo Oriente, Araguari, Uberlandia, and Patrocinio continued in the leadership of main 
exporting municipalities of Minas Gerais’ agribusiness products and together they accounted for 52.7% of 
the sector’s foreign sales. 

• Varginha, Guaxupe, and Patrocinio had in the “Coffee and Coffee Products” group as the main traded 
produce, totalizing US$ 2.26 billion, and together those three municipalities accounted for 61.6% of state’s 
exports.

• Belo Oriente remained, in 2015, ranked as 3rd and it had revenues of US$ 524.83 million from “Forest 
Products”, essentially with sales of Cellulose.

• Araguari, ranking 4th , traded US$ 128.01 million with sales of Beef.

• Uberlandia remained ranked as 5th, with revenues of US$ 155.01 million with Soybean Seeds sales.

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS
EXPORTADORES DO
AGRONEGÓCIO DE 
MINAS GERAIS

MAIN MUNICIPALITIES
EXPORTERS
AGRIBUSINESS
MINAS GERAIS
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2006

 
2015

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

PRINCIPAIS PRODUTOS
EXPORTADOS
2006/2015

MAIN PRODUCTS
EXPORTED
2006/2015



36 37

US$ milhões / million 

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os maiores incrementos no valor exportado, entre 2014 e 2015, foram registrados pelos 
grupos “Cereais, Farinhas e Preparações” e “Complexo Soja”.

• O grupo “Cereais, Farinhas e Preparações” apresentou crescimento de US$ 58,00 milhões, 
devendo-se principalmente à expansão das vendas de Milho e Sorgo em 1.120,4% e 
37.595,2% respectivamente.

• As exportações do “Complexo Soja” registraram aumento de US$ 20,00 milhões, o que 
representou 2,3% a mais na receita obtida em 2014.

• Os grupos “Lácteos”, “Demais Produtos de Origem Animal” e “Ovos e seus Derivados”, 
apresentaram menor incremento na receita, porém juntos corresponderam uma parcela de 
2,7% na participação das vendas do agronegócio mineiro.

• The biggest increments in exported values, between 2014 and 2015, were reported by the “Grains, Flours, 
and Preparations”, and “Soybean Complex” groups.

• The “Grains, Flours, and Preparations” group presented increase of US$ 58.00 million, mostly due to 
expansion of Corn and Sorghum sales in 1,120.4% and 37,595.2%, respectively.

• The “Soybean Complex” exports recorded increase of de US$ 20.00 million, which represented 2.3% 
increase in revenues compared to 2014.

• The “Dairy Products”, “Other Products of Animal Origin”, and “Eggs and Eggs Products” groups presented 
smaller increment in revenue, but together they represented 2.7% in participation of Minas Gerais’ 
agribusiness sales.

PRINCIPAIS
INCREMENTOS NO VALOR
EXPORTADO
2014/2015

MAIN INCREMENTS IN 
EXPORTED VALUE 
2014/2015
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A redução de US$ 443,00 milhões na receita das exportações de “Café e Derivados”, entre 
2015 e o ano anterior, se deveu, principalmente, pela queda das compras dos principais 
mercados como a Alemanha e os Estados Unidos, que juntos reduziram em US$ 242,04 
milhões as compras dessa commodity.

• As exportações de “Carnes” registraram decréscimo de US$ 189,00 milhões, o que pode 
ser explicado pela significativa queda das vendas de Carne Suína (82,7%), Carne Bovina 
(10,5%), Carne de Frango (3,9%) e Demais Carnes, Miudezas e Preparações (24,3%). 
Apenas Carne de Peru apresentou crescimento no valor exportado (11,7%).

• O grupo “Complexo Sucroalcooleiro” apresentou queda de US$ 118,00 milhões em 2015, 
o que representou 12,3% a menos em relação ao ano anterior. A queda foi acarretada pela 
redução na receita das vendas externas de Álcool, de 25,6% e Açúcar de Cana e Beterraba, 
de 11,8%.

• A queda no valor exportado dos grupos “Couros e seus Produtos” e “Produtos Florestais” se 
deu pela redução das quantidades exportadas, passando de 23,3 mil toneladas para 21,6 
mil toneladas e de 1.147,4 mil toneladas para 1.048,1 mil toneladas, respectivamente.

• The reduction of US$ 443.00 million in exports revenue of “Coffee and Coffee Products”, between 2015 and 
the previous year, was mainly due to decrease in trade with the main markets, such as Germany and the 
United States, which together reduced in US$ 242.04 million in this commodity trade.

• “Meats” exports recorded decrease of US$ 189.00 million, which can be explained by the significant decrease 
in the sales of Pork (82.7%), Beef (10.5%), Chicken (3.9%), and “Other Meat, Meat Offal, and Preparations” 
(24.3%). Only Turkey presented increase in the exported revenue (11.7%).

• The “Sugar and Alcohol Complex” group presented decrease of US$ 118.00 million in 2015, representing 
less 12.3% when compared to the previous year. The decrease was due to reduction 25.6% in the revenue 
from foreign sales of Alcohol, and 11.8% from cane and beet sugar.

• The decrease in exported value from “Leather and its Products” and “Forest Products” groups was due to 
reduction in exported quantities, from 23.3 thousand tons to 21.6 thousand tons, and from 1,147.4 thousand 
tons to 1,048.1 thousand tons, respectively.

PRINCIPAIS
DECRÉSCIMOS NO VALOR
EXPORTADO
2014/2015

MAIN DECREASES IN 
EXPORTED VALUE 
2014/2015
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Valor total exportado em 2015: US$ 7,31 bilhões
Total exported value in 2015: US$ 7.31 billion

Valor total exportado em 2014: US$ 8,10 bilhões
Total exported value in 2015: US$ 8.10 billion

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os produtos não-industrializados obtiveram acréscimo de 1,9% no valor exportado, entre 
2014 e 2015, enquanto os semi-industrializados e industrializados juntos apresentaram 
queda de 1,8%.

• Non-industrialized products increased 1.9% in the exported value between 2014 and 2015, while the semi-
industrialized and industrialized products jointly presented decrease of 1.8%.

 

EXPORTAÇÕES POR
NÍVEIS DE
PROCESSAMENTO

EXPORTS BY 
PROCESSING LEVELS
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2006

2015

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

MERCADOS DE
DESTINO

MARKETS OF 
DESTINATION
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EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS PARA A CHINA

EVOLUTIOIN OF MINAS GERAIS EXPORTS TO CHINA                                    

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A China ultrapassou a Alemanha nas compras dos produtos do agronegócio mineiro, em 
2015, totalizando divisas de US$ 900,00 milhões, impulsionadas, majoritariamente, pela 
aquisição da Soja em Grãos, que representou 64,8% do total das compras chinesas.

• Ao comparar os principais parceiros comerciais de 2006 com os de 2015, nota-se que 
são praticamente os mesmos, com exceção da Venezuela, que em 2014 apareceu como 
importante comprador de Leite UHT de Minas Gerais e ocupou a 8º posição no ranking, em 
2015.

• O crescimento chinês influenciou positivamente as vendas do agronegócio de Minas Gerais, 
ao longo do último decênio, configurando aquele país como um dos dez principais parceiros 
comerciais do estado.

• Em 2013, a China ascendeu ao topo do ranking de principal destino das exportações 
mineiras do agronegócio. Anteriormente, no período de 2006 a 2012, a Alemanha e os 
Estados Unidos revezavam nas primeiras duas colocações.
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• Os principais produtos adquiridos pelos chineses, ao longo dessa década, foram: Soja 
em Grãos, Açúcar de Cana e Celulose, evidenciando a política chinesa de garantir o 
fornecimento de matérias-primas no país.

• Em que pese à retração de 6,3% do valor obtido entre 2015 e 2014, reflexo da desaceleração 
da economia chinesa, espera-se que a demanda por comida naquele país seja poupada, 
não afetando tanto as vendas das principais commodities.

• China surpassed Germany in purchases of Minas Gerais’ agribusiness products in 2015 totalizing revenue in 
foreign currency exchange of US$ 900.00 million driven, mainly, by Soybean Grains trade, which represented 
64.8% of total Chinese imports.

• When comparing the main trade partners in 2006 with those in 2015, it is noticed that they’re almost the 
same, except for Venezuela, which in 2014 appeared as major UHT Milk buyer from Minas Gerais and it 
occupied the 8th position in 2015 ranking.

• The Chinese increase positively influenced sales from Minas Gerais’ agribusiness throughout the last ten 
years, turning that country as one of the state’s top ten trade partners.

• China, in 2013, reached the top rank of main destination of Minas Gerais’ agribusiness exports. Previously, 
between 2006 and 2012, Germany and the United states took turns in the first two positions.

• The main products acquired by the Chinese throughout this decade were: Soybean Grain, Cane Sugar, and 
Cellulose, evidencing the Chinese policy of ensuring raw material supply to their country.

• Regarding retraction of 6.3% in revenue between  2015 and 2014, a reflex of deceleration of the Chinese 
economy, it is expected that demand for food in that country be spared, thus not affecting further main 
commodities’ sales.
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Ranking Transportes Modais /
Exports Modal

US$ milhões FOB
US$ million FOF

2015

Part.
Share

Var. 
Change

2015/2014

1º Marítima / Maritime 7.171 98,1% -9,7%

2º Rodoviária / Road 102 1,4% -4,8%

3º Aérea / Air 33 0,5% -23,6%

4º Via não declarada / Not declared via 1 0,0% -7,6%

5º Meio próprios / Own Means 1 0,0% -47,4%

6º Ferroviária / By rail 1 0,0% 446,7%

TOTAL 7.308 100% -9,7%

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os produtos do agronegócio continuaram utilizando o modal marítimo como principal forma 
de escoamento da produção, respondendo por 98,1%.

• Agribusiness products continue using the maritime modal as the main form of production yielding, accounting 
for 98.1%.

Ranking Exportações por Porto / 
Exports by Port

US$ milhões FOB
US$ million FOF

2015

Part.
Share

Var. 
Change

2015/2014

1º Santos - SP 5.352 73,2% -7,5%

2º Vitória - ES 967 13,2% -4,7%

3º Rio de Janeiro - RJ 467 6,4% -13,6%

4º Paranaguá - PR 223 3,1% -11,0%

5º Itajaí - SC 48 0,7% -67,1%

TOTAL 7.308 100% -9,7%

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O Porto de Santos se manteve como a principal porta de saída dos produtos do agronegócio 
de Minas Gerais, respondendo por 73,2%.

• The Port of Santos remained  as the main exit gateway for Minas Gerais’ agribusiness products, accounting 
for 73.2%.

MODAIS DE
EXPORTAÇÃO E
UNIDADES DE SAÍDA

EXPORTS MODAL AND
EXIT UNIT
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As importações do agronegócio mineiro somaram US$ 426,00 milhões em 2015.
Minas Gerais’ agribusiness imports totalized, in 2015, US$ 426.00 million.

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os grupos “Cerais, Farinhas e Preparações”, “Cacau e seus Produtos” e “Produtos 
Florestais” se mantiveram nos três primeiros lugares, respectivamente, no ranking dos 
principais produtos importados de 2015.

• O grupo “Cereais, Farinhas e Preparações” continuou como o principal grupo de produtos 
adquiridos em 2015, totalizando US$ 86,41 milhões e 214,5 mil toneladas, redução de 
33,1% e 27,3%, respectivamente, em relação a 2014.  O destaque ficou com a importação 
de Arroz, que representou 70,9% do subgrupo Cereais, superando as tradicionais compras 
de Trigo.

• O grupo “Cacau e seus Produtos” se manteve na 2ª colocação, somando US$ 77,83 milhões, 
o equivalente a 18,3% das importações. O subgrupo Chocolate e Preparações com US$ 
73,93 milhões, respondeu por 95,0% de todas as compras do grupo. Mais da metade das 
compras de Chocolate foram advindas da Argentina.

• O grupo “Produtos Florestais”, na 3ª colocação, totalizou US$ 40,35 milhões, redução de 
18,4%, no valor, comparado com o ano de 2014. Dentre os principais produtos, o Papel foi 
responsável por 79,6% das compras. O principal mercado de origem foi o Canadá.

• O grupo “Pescados” totalizou US$ 32,10 milhões, obtendo valorização de 9,7% no valor, 
no comparativo com 2014. Esse acréscimo rendeu a 4ª colocação no ranking. O subgrupo 

PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS 2015

MAIN IMPORTED 
PRODUCES IN 2015
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Peixes atingiu a marca dos US$ 31,90 milhões, adquiridos principalmente nos mercados 
chilenos e chineses.

• O grupo “Produtos Alimentícios Diversos” caiu da 4ª para a 5ª posição, devido a uma redução 
de 21,1% no valor, que passou de US$ 33,14 milhões em 2014 para US$ 26,2 milhões em 
2015. O subgrupo Produtos de Confeiteira (principalmente caramelos e similares) registrou 
US$ 16,7 milhões, decréscimo de 19,0% no valor, comparando com o ano anterior.

• O grupo “Nozes e Castanhas” obteve a 6ª colocação do ranking com US$ 26,10 milhões e 
2,2 mil toneladas, acréscimo de 38,2% e 9,2%, respectivamente, quando comparado com 
o desempenho de 2014.

• Os grupos “Produtos Hortícolas, Leguminosas, Tubérculos e Raízes”, “Lácteos”, “Demais 
Produtos de Origem Animal” e “Fibras e Produtos Têxteis” totalizaram US$ 20,75 milhões, 
US$ 16,45 milhões, US$ 16,12 milhões e US$ 13,37 milhões, respectivamente. Juntos 
participaram com 15,7% de todas as compras do agronegócio.

• The “Grains, Flours, and Preparations”, “Cocoa and its Products”, and “Forest Products” groups remained in 
the first three positions, respectively, in the ranking of main imported products in 2015.

• The “Grains, Flours, and Preparations” group continued as the main group of purchased products in 2015, 
totalizing US$ 86.41 million and 214.5 thousand tons, a reduction of 33.1% and 27.3%, respectively, 
compared to 2014. The highlights were with Rice imports that represented 70.9% of the Grains subgroup, 
surpassing the traditional Wheat purchases.

• The “Cocoa and its Products” maintained the 2nd position, totalizing US$ 77.83 million, the equivalent to 
18.3% of total imports. Chocolate and Preparations subgroup with US$ 73.93 million, accounted for 95.0% of 
all purchases from the group. More than half of Chocolate purchases came from Argentina.

• The “Forest Products” group, ranking 3rd, totalized US$ 40.35 million, a reduction of 18.4% in value, when 
compared to 2014. Among the main products, Cellulose accounted for 79.6% of imports. Canada was the 
main market of origin.

• The “Fisheries” Products totalized US$ 32.10 million, with valuation of 9.7% in value when compared to 2014. 
This increase led to the 4th position in the ranking. The Fish subgroup reached the benchmark of US$ 31.90 
million, mostly acquired in the Chilean and Chinese markets.

• The “Other Food Products” dropped from the 4th to 5th position, due to a reduction of 21.1% in value, from 
US$ 33.14 million in 2014 to US$ 26,2 million in 2015. The Bakery Products subgroup (mainly caramelized 
and similar) recorded US$ 16.7 million, a decrease of 19.0% in value, when compared to the previous year.

• The “Nuts and Walnuts” group ranked 6th with US$ 26.10 million and 2.2 thousand tons, increase of 38.2% 
and 9.2%, respectively, when compared to 2014.

• The “Vegetable, Leguminous, Tubers, and Roots”, “Dairy Products”, “Other Products of Animal Origin”, and 
“Fibers and Textile Products” groups totalized US$ 20.75 million, US$ 16.45 million, US$ 16.12 million and 
US$ 13.37 million, respectively. Together, they participated with 15.7% of all agribusiness imports.
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2006

 

2015

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

PRINCIPAIS PRODUTOS 
IMPORTADOS
2006/2015

MAIN IMPORTED
PRODUCES 
2006/2015
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, as compras de “Nozes e Castanhas” ampliaram US$ 7,00 milhões, em relação 
a 2014, principalmente devido ao aumento de 41,5% nas compras de Avelãs, advindas 
basicamente da Turquia.

• O grupo “Café e Derivados” apresentou crescimento de US$ 5,00 milhões nas compras, 
resultado das maiores aquisições com Café Torrado, que representaram 60,4% das 
importações desse grupo.

• O grupo “Couros e seus Produtos” obteve US$ 5,00 milhões a mais nas compras de 2015.

• O grupo “Fumo e seus Produtos” expandiu em US$ 4,00 milhões suas aquisições em 2015, 
ocupando a 4º colocação no ranking.

• Entre 2014 e 2015, o grupo “Pescados” apresentou crescimento de 9,7% no valor, devido ao 
incremento de US$ 3,00 milhões no total importado.

• Acquisition of “Nuts and Walnuts”, in 2015, increased in US$ 7.00 million compared to 2014, mainly due to 
increase of 41.5% in acquisitions of Hazelnuts basically from Turkey.

• The “Coffee and Coffee Products” group presented increase of US$ 5.00 million in acquisitions, an outcome 
from greater acquisitions of Toasted Coffee, which represented 60.4% of this group imports.

• The “Leather and its Products” group increased US$ 5.00 million in 2015.

• The “Tobacco and its Products” group expanded its acquisitions in US$ 4.00 million, taking the 4tth position 
in the ranking.

• The “Fisheries” group, between 2014 and 2015, presented increase of 9.7% in value due to increment of US$ 
3.00 million in the imported total.

PRINCIPAIS
INCREMENTOS NO VALOR
IMPORTADO
2014/2015

MAIN INCREMENTS IN 
IMPORTED VALUE 
2014/2015
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O grupo “Cereais, Farinhas e Preparações” permaneceu como o principal grupo que obteve 
a maior redução em termos absolutos. A redução atingiu tanto o subgrupo Cereais quanto 
Preparações a Base de Cereais e Produtos e Subprodutos da Indústria de Moagem, 
explicando assim, a forte redução de US$ 42,70 milhões do grupo. Entre as reduções, 
destacou-se a do Trigo, que registrou decréscimo de 71,2% no valor e 62,3% no volume 
importado.

• O grupo “Lácteos” continuou na 2ª colocação, apresentando redução de US$ 10,72 milhões. 
A redução nas compras de Queijos, Iogurte e Leitelho contribuiu para a significante redução.

• O grupo “Produtos Florestais” obteve redução de US$ 9,07 milhões, devido principalmente 
à redução das compras das Borrachas Natural e Gomas Naturais e do Papel, que reduziram 
seus valores em 65,4% e 27,7%, respectivamente.

• O grupo “Fibras e Produtos Têxteis” registrou diminuição de US$ 9,05 milhões, carreada 
por todos os produtos que o compõem (Algodão, Demais Fibras, Lã, Linho, Seda e Sisal).

• The “Grains, Flours, and Preparations” remained as the main group with had the largest reduction in absolute 
terms. Reduction reached both the Grains and Grains Based Preparations, and the Products and By-products 
from the Milling Industry subgroups, thus explaining the group’s strong reduction of US$ 42.70 million. Among 
reduction, Wheat stood out presenting decrease of 71.2% in value and 62.3% in imported volume.

• The “Dairy Products” remained in the 2nd position, presenting reduction of US$ 10.72 million. Reduction in 
acquisitions of Cheese, Yogurt, and Buttermilk contributed to the significant reduction.

• The “Forest Products” group had reduction of US$ 9.07 million, mainly due to reduction in acquisitions of 
Natural Rubber and Natural Gums, which reduced their values in 65.4% and 27.7%, respectively.

• The “Fibers and Textile Products” group recorded decrease of US$ 9.05 million of all products that comprise 
it (Cotton, Other Fibers, Wool, Linen, Silk, and Sisa).

PRINCIPAIS
DECRÉSCIMOS NO VALOR
IMPORTADO
2014/2015

MAIN DECREASES IN 
IMPORTED VALUE
2014/2015
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Valor total importado em 2015: US$ 426,00 milhões.
Total imported value in 2015: US$ 426.00 million.

Valor total importado em 2014: US$ 510,00 milhões
Total imported value in 2014: US$ 510.00 million.

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, os produtos industrializados seguiram liderando a participação da pauta de 
importação, representando 53,8% de todas as compras do agronegócio.

• O nível de processamento indica que, tradicionalmente, as importações são compostas, 
majoritariamente, por produtos industrializados, enquanto que as exportações são, 
basicamente, de produtos não industrializados, representados pelas principais commodities 
do agronegócio.

• Industrialized products, in 2015, remained leading the participation in imports agenda, representing 53.8% 
of all agribusiness acquisitions.

• The processing level indicates that, traditionally, imports are mostly composed by industrialized products, 
while exports are, basically, of non-industrialized products, mainly represented by agribusiness commodities.

IMPORTAÇÕES POR
NÍVEIS DE 
PROCESSAMENTO

IMPORTS BY
PROCESSING LEVELS
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2006

2015

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

MERCADOS DE ORIGEM ORIGIN MARKETS
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Ranking Transportes Modais
Transportation Modes

US$ milhões FOB
US$ million FOB

2015

Part.
Share

Var. 
Change

2015/2014

1º Marítima / Maritime 239 56,2%  -22,4%

2º Rodoviária / Road 167 39,1% -6,2%

3º Aérea / Air 19 4,5% -17,8%

4º Fluvial / River 1 0,2% -

TOTAL 426 100% 25%
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A maior parte dos produtos importados utilizou o modal marítimo. O segundo modal é o 
rodoviário, fruto das transações com países do Mercosul.

• The majority of imported products use the maritime modal.  The road transportation is the second modal, 
resulting from  transactions with the Mercosul countries.

Ranking Exportações por Porto
Exports by Port

US$ milhões FOB
US$ million FOF

2015

Part.
Share

Var. 
Change

2015/2014

1º Santos - SP 168 39,4% -12,0%

2º Uruguaiana - Rodovia - ES 67 15,7% -10,0%

3º Foz do Iguaçu - Rodovia - PR 58 13,5% -10,1%

4º Rio de Janeiro - RJ 53 12,3% -23,2%

5º São Borja - RS 17 4,0% 245,1%

TOTAL 426 100% -16,6%
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O Porto de Santos foi a principal porta de entrada dos produtos importados por Minas Gerais.

• The Port of Santos is the main entry gateway of products imported by Minas Gerais.

MODAIS DE
IMPORTAÇÃO E
UNIDADES DE 
ENTRADA

IMPORTS MODAL AND
ENTRY UNIT
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

IMPORTAÇÃO 
IMPORTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons) 1.283 1.874 1.641 1.305 1.663 2.378 2.071 2.157 2.476 1.934

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons) 174 248 559 319 283 436 436 357 323 293

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Tradicionalmente, o Brasil recorre aos países estrangeiros para buscar os insumos 
necessários para repor a fertilidade de suas terras, frente à suntuosa produção agrícola.

• O país é dependente da importação de fertilizantes, uma vez que o aumento na produção 
nacional depende de novas plantas fabris, que demandam muito investimento.

• Em 2015, Minas Gerais acompanhou o desempenho do país e também diminuiu as compras 
de adubos e fertilizantes. No total, foram comprados US$ 567,00 milhões, o que representou 
a 5ª posição no ranking, com 8,6% da importação brasileira nesse segmento.

INSUMOS E
FERTILIZANTES

INPUTS AND
FERTILIZERS
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• Na comparação entre 2015 e 2014, tanto o valor quanto a quantidade de insumos sofreram 
redução de 29,1% e 21,9%, respectivamente.

• Mantendo-se esse cenário, o estado irá continuar dependente dos fertilizantes internacionais.

• Traditionally, Brazil resorts to foreign countries to seek for needed inputs to restitute its land fertility, in face 
of the sumptuous agriculture production.  

• The country is dependent on fertilizer imports as the increase of the domestic production depends on new 
production plants, which demand high investments.

• Minas Gerais followed, in 2015, the country’s performance and decreased its acquisition of fertilizers and 
chemical fertilizers as well. In total, it was acquired US$ 567.00 million, which represented the 5th position in 
the ranking, with 8% of the Brazilian imports in this segment.

• In comparison between 2015 and 2014, both in value and in quantity of inputs were reduced in 29.1% and 
21.9%, respectively.

• The state, been kept this outlook, shall continue to be dependent on international fertilizers.

PAÍSES DE ORIGEM
COUNTRIES OF ORIGIN

 

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O Canadá ultrapassou a Rússia no ranking do fornecimento de Adubos e Fertilizantes 
para Minas Gerais. Foram comercializados US$ 125,70 milhões, acréscimo de 18,6%, em 
relação ao ano anterior e 401 mil toneladas, acréscimo de 23,9%.

• Canada surpassed Russia in the supplier’s rank of Fertilizers and Chemical Fertilizers for Minas Gerais. It 
was traded US$ 125.70 million, increase of 18.6% compared to the previous year, and increase of 23.9% or 
401 thousand tons.
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IMPORTAÇÕES POR TIPO DE INSUMO (ADUBO)
IMPORTS BY TYPE OF INPUTS ( FERTILIZERS)

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As vendas externas de Açúcar propiciaram uma receita de US$ 797,00 milhões em 2015, 
queda de 11,8%, em relação ao montante obtido em 2014.

• Açúcar, subgrupo do “Complexo Sucroalcooleiro”, foi responsável por 95,5% das receitas 
geradas pelas exportações do complexo em 2015.

• O baixo nível da importação de Açúcar efetuada por Minas Gerais manteve o saldo da 
balança comercial do produto praticamente idêntico ao montante exportado.

• Foreign sales of Sugar provided revenues of US$ 797,00 million in 2015, a decrease of 11.8% compared to 
the amount in 2014.

• Sugar, from the “Sugar and Alcohol Complex” subgroup, accounted for 95.5% of revenues generated by 
exports of the complex in 2015.

• The low levels of Sugar imports by Minas Gerais kept the trade balance of the produce practically identical 
to the exported amount.

NCM’s: 17011100;17011300;17011400;17019100;17019900.

AÇÚCAR SUGAR
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

1.187 1.284 1.241 1.143 2.220 2.257 2.447 2.643 2.270 2.553

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

311 251 272 343 442 549 519 427 398 312

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A quantidade de Açúcar exportada em 2015, 2,6 milhões de toneladas, superou em 13,0% 
o volume vendido em 2014 que atingiu 2,3 milhões de toneladas.

• O preço médio do Açúcar vendido para o mercado externo manteve a tendência de queda, 
observada nos últimos anos e em 2015 recuou 22,0%, em relação a 2014 (US$ 312,00 por 
tonelada contra US$ 398,00 por tonelada).

• The quantity of Sugar exported in 2015, 2.6 million tons, surpassed in 13.0% the volume traded in 2014 that 
had reached 2.3 million tons.

• The average price of Sugar traded in the foreign market kept the downtrend, noticed in past years and, in 
2015, it retracted 22.0% compared to 2014 (US$ 312.00/ton in view of US$ 398.00/ton).

 

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os cinco principais importadores do Açúcar mineiro (China, Bangladesh, Arábia Saudita, 
Índia e Egito) adquiriram juntos 53,8% das vendas desse produto pelo estado.

• A China, principal importadora do Açúcar de Minas Gerais, apresentou aumento de 1,8% 
no volume adquirido, passando de 460,1 mil toneladas em 2014, para 468,3 mil toneladas 
em 2015. Em relação ao valor de suas compras, houve recuo de 16,9%, apresentando 
investimento no produto mineiro de US$ 150,00 milhões, ante US$ 180,50 milhões de 2014.

• Bangladesh permaneceu na 2ª colocação e na comparação de 2015 com 2014, o volume de 
suas compras aumentou 38,4% passando de 215,4 mil toneladas para 298,1 mil toneladas, 
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enquanto em termos de valor houve recuo de 13,2% (US$ 96,3 milhões ante US$ 110,9 
milhões).

• Mereceu destaque as importações da Arábia Saudita, visto que na comparação de 2015 
com 2014, o volume de suas aquisições apresentou incremento de 129,8% (225,4 mil 
toneladas em 2015, contra 98,1 mil toneladas em 2014) e o valor dispendido por suas 
compras aumentou 76,0% (US$ 69,0 milhões em 2015, ante US$ 39,2 milhões em 2014), 
sendo o único entre os cinco principais compradores que apresentou aumento no valor 
importado. Esse incremento na aquisição do Açúcar mineiro fez com que a Arábia Saudita 
passasse do 5º para o 3º lugar no ranking.

• The five main importers of sugar from Minas Gerais (China, Bangladesh, Saudi Arabia, India, and Egypt) 
jointly acquired 53.8% of this produces sales. 

• China, main importer in terms of acquired volume per year, went from 460.1 thousand tons in 2014 to 468.3 
thousand tons in 2015. Concerning the value of acquisitions, there was retraction of 16.9%, presenting 
investment in Minas Gerais produce of US$150.00 million in view of the US$180.00 million in 2014.

• Bangladesh remained ranked as 2nd and comparing 2015 and 2014, the volume of its acquisitions increased 
38.4%, while there was a retraction of 13.2% in trade value (US$ 96.3 million in view of US$ 110.9 million).

• It worth highlighting Saudi Arabia imports, since in the comparison of 2015 and 2014, the volume of its 
acquisitions presented increment of 129.8% (225.4 thousand tons in 2015 in view of 98.1 thousand tons in 
2014) and the amount spent with its acquisitions increased 76.0% (US$ 69.0 million in 2015 in view of US$ 
39.2 million in 2014), while it is the only among the five top buyers that presented increased in the imported 
value. This increment in acquisition of sugar from Minas Gerais put Saudi Arabia into 3rd position from its 
previous 5th position in the ranking. 
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AÇÚCAR: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
SUGAR: PROCESSING LEVELS

 

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Quanto ao nível de processamento, o Açúcar Bruto representou 95,7% das receitas 
derivadas das exportações realizadas por Minas Gerais. As vendas do produto refinado são 
marginais e atingiram tão somente 4,3%.

• Regarding the processing level, Brute Sugar represented 95.7% of revenues derived from Minas Gerais 
exports. The refined produce sales are marginal and only reached 4.3%. 
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, permaneceu a trajetória de queda no desempenho das vendas externas de 
Etanol, visto que os US$ 35,00 milhões derivados das exportações do produto mineiro 
representaram um recuo de 25,5%, em relação ao ano anterior, que atingiu US$ 47,00 
milhões.

• O Etanol integra o grupo do “Complexo Sucroalcooleiro”, e em 2015 foi responsável por 
4,2% das divisas obtidas pelas exportações mineiras.

• Ethanol downtrend in foreign trade performance remained in 2015, as the US$ 35.00 million derived from the 
Minas Gerais produce exports represent a retraction of 25.5% compared to the previous year that reached 
US$ 47.00 million. 

• Ethanol is part of the “Sugar and Alcohol Complex” that accounted in 2015 for 4.2% of the foreign currency 
from the state exports.

NCM’s: 22071000;22071010;22071090;22072010;22072019.

ÁLCOOL ETÍLICO ETHYLIC ALCOHOL
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

135 230 248 187 114 65 84 58 54 61

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

597 512 554 500 556 832 923 832 863 569

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A quantidade exportada de Etanol em 2015, 61 toneladas, superou em 13,0% o volume 
vendido em 2014, que foi de 54 toneladas.

• O preço médio da tonelada do Etanol exportado por Minas Gerais em 2015 recuou 34,0% 
em relação a 2014, passando de US$ 863,00 a tonelada para US$ 569,00 a tonelada.

• The quantity of Ethanol exported in 2015, 61 tons, surpassed in 13.0% the volume sold in 2014, which was 
54 tons.

• The average ton price of Ethanol exported by Minas Gerais in 2015 retracted 34.0% compared to 2014, from 
US$ 863.00/ton to US$ 569.00/ton.  

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Estados Unidos, Índia, Países Baixos (Holanda) e China, importaram juntos 99,6% das 
vendas externas do Etanol de Minas Gerais.

• Os Estados Unidos, principal importador do Etanol de Minas Gerais, registrou queda 
de 10,8% no volume adquirido, passando de 49,9 mil toneladas em 2014 para 44,5 mil 
toneladas, em 2015. No valor, houve recuo de 38,3%, passando de US$ 43,30 milhões em 
2014 para US$ 26,70 milhões, em 2015.

• A Índia, os Países Baixos (Holanda) e a China não importaram Etanol em 2014. Suas 
aquisições do produto somente ocorreram em 2015, que no conjunto somaram US$ 8,0 
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milhões. A Coreia do Sul que havia importado 4,2 mil toneladas em 2014, não efetuou 
compras em 2015.

• The United States, India, Netherland (Holland), and China jointly imported 99.6% of foreign sales of Minas 
Gerais Ethanol.

• The United States, main importer of Ethanol from Minas Gerais, reported drop of 10.8% in acquired volume, 
from 49.9 thousand tons in 2014 to 44.5 thousand tons in 2015. There was a retraction, in value, of 38.3% 
from US$ 43.30 million in 2014 to US$ 26.70 million in 2015.

• India, the Netherlands (Holland), and China did not import Ethanol in 2014. Their acquisition of the produce 
only occurred in 2015, which together totalized US$ 8.0 million. South Korea, which had imported 4.2 
thousand tons in 2014, did not make any purchase in 2015.

ÁLCOOL ETÍLICO: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
ETHYLIC ALCOHOL: PROCESSING LEVELS

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Quanto ao nível de processamento, o valor obtido pelas exportações de Álcool Etílico ocorre 
na sua totalidade sob a forma do produto não desnaturado.

• Concerning the processing lever, the value gotten with Ethylic Alcohol takes place totally as non-denatured 
produce.



66 6766 67

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, as exportações de Algodão e Produtos Têxteis somaram US$ 59,00 milhões, 
queda equivalente a 6,3% comparada a 2014, que registrou vendas externas de US$ 63,00 
milhões.

• No mesmo sentido, as importações mineiras de produtos de Algodão também recuaram, 
porém com expressiva queda de 41,8% em relação a 2014, visto que as compras do 
estado em 2015 alcançaram a cifra de US$ 10,70 milhões, enquanto em 2014 as despesas 
somaram US$ 18,40 milhões.

• Dessa forma, o saldo da balança comercial do segmento, influenciado pelo significativo 
recuo no valor das compras estaduais, foi positivo e registrou receita de US$ 48,30 milhões, 
aumento de 8,3% em relação a 2014.

NCM’s: 14042010; 52010020; 52021000; 52029900; 52030000; 52041111; 52041112; 52041132; 52041940; 52042000; 
52051310; 52052310; 52053100;52054200; 52079000; 52081100; 52081200; 52081300; 52081900; 52082100; 52082200; 
52082300; 52082900; 52083100; 52083200; 52083300; 52083900; 52084100; 52084200; 52084300; 52084900; 52085100; 
52085200; 52085910; 52085990; 52091100; 52091200; 52091900; 52092100; 52092200; 52092900; 52093100; 52093200; 
52093900; 52094100; 52094210; 52094290; 52094300; 52094900; 52095100; 52095200; 52095900; 52101100; 52102100; 
52102910; 52102990; 52103100; 52103200; 52103900; 52104100; 52104910; 52104990; 52105100; 52105910; 52105990; 
52111100; 52112010; 52112020; 52112090; 52113100; 52113200; 52113900; 52114210; 52114290; 52114300; 52114900; 
52115100; 52115200; 52115900; 52121400; 52122400; 56012110; 56012190; 56079010; 58012200; 58021100; 58021900; 

ALGODÃO E PRODUTOS
TÊXTEIS

COTTON AND TEXTILE
PRODUCTS 
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58050010; 58063100; 58109100; 60029010; 60041010; 60041011; 60041012; 60049010; 60052200; 60062100; 60062200; 
60062300; 60062400; 61012000; 61022000; 61032200; 61034200; 61041920; 61042200; 61043200; 61044200; 61045200; 
61046200; 61051000; 61061000; 61071100; 61072100; 61082100; 61083100; 61089100; 61091000; 61102000; 61112000; 
61121100; 61142000; 61151014; 61152920; 61159500; 61169200; 62011200; 62019200; 62021200; 62029200; 62032200; 
62033200; 62034200; 62041200; 62042200; 62043200; 62044200; 62045200; 62046200; 62052000; 62063000; 62071100; 
62072100; 62079100; 62082100; 62089100; 62092000; 62113200; 62114200; 62132000; 62149010; 63013000; 63022100; 
63023100; 63025100; 63026000; 63029100; 63031910; 63039100; 63041910; 63049200; 63052000; 63061910; 65050011; 
65050021; 65050031; 65059011.

• Cotton and Textile Products exports in 2015 totalized US$ 59.00 million, retraction equivalent to 6.3% in 
comparison to 2014 which reported foreign trade of US$ 63.00 million.

• Likewise, Minas Gerais imports of Cotton products also retracted, but with expressive decrease of 41.8% 
compared to 2014, as the state’s acquisition in 2015 reached the amount of US$ 10.7 million, while in 2014 
expenditures totalized US$ 18.40 million.

• Therefore, the final trade balance of the segment, influenced by the significant retraction in state’s acquisitions 
value, was positive and it reported a revenue of US$ 48.00 million, increase of 8.3%  when compared to 2014.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

27 33 32 13 9 9 15 11 9 12

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

5.142 5.309 4.888 6.176 7.704 7.791 4.782 5.955 7.062 4.922

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O volume embarcado em 2015 foi de 12 mil toneladas, incremento de 36,0% comparado 
ao de 2014.

• O preço médio da exportação do Algodão e Produtos Têxteis recuou 30,3% entre 2014 e 
2015, passando de US$ 7.061,78 a tonelada para US$ 4.921,72 a tonelada. 

• The embarked volume in 2015 was 12 thousand tons, an increment of 36.0% when compared to 2014.

• The average price of Cotton and Textile Products retracted 30.3% between 2014 and 2015, from US$ 
7,061.78 /ton to US$ 4,921.72 /ton.
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PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, o grupo formado pelos cinco maiores compradores de Algodão e Produtos Têxteis, 
que compreende a Argentina, a Bolívia, o Equador, o Vietnã e o México, foi responsável por 
69,3% das exportações efetuadas por Minas Gerais.

• A Argentina se manteve na liderança entre os principais destinos de Algodão mineiro. Entre 
2014 e 2015, as aquisições do país sofreram discretos recuos equivalentes a 2,6% e 3,0%, 
em valor pago e volume adquirido, respectivamente, alcançando US$ 25,20 milhões e 2,8 
mil toneladas.

• The group comprised by the five top importers of Cotton and Textile Products in 2015, which encompasses 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Vietnam, and Mexico accounted for 69.3% of exports made by Minas Gerais.

• Argentina maintained its leadership among the main destinations of Minas Gerais Cotton. The country’s 
acquisitions, between 2014 and 2015, underwent slight retraction equivalent to 2.6% and 3.0% in paid value 
and acquired volume, respectively, reaching US$ 25.20 million and 2.8 thousand tons.
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ALGODÃO E PRODUTOS TÊXTEIS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
COTTON AND TEXTILE PRODUCTS: PROCESSING LEVEL

 

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As vendas do Algodão e Produtos Têxteis por nível de processamento revelaram que 
os Fios, Linhas e Tecidos obtiveram 80,2% das receitas, enquanto os demais produtos 
(Vestuários e Outros Produtos Têxteis, Algodão Não Cardado nem Penteado e Algodão 
Cardado e Outros), responderam pelos restantes 19,8%.

• Cotton and Textile Products sales by processing level revealed that Threads and Tissues made up for 80.2% 
of revenues, while the other products (Clothing and Other Textile Products, Non Carded or Uncombed, and  
Carded and Others) accounted for the remaining 19.8%.
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 US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, a receita de exportação de “Animais Vivos” não conseguiu superar o recorde 
histórico do ano anterior. Em relação a 2014, houve um recuo de 66,9%.

• Os animais vivos exportados possuem em sua grande maioria um alto valor genético, 
sendo utilizados para a reprodução nos países de destino, promovendo o fortalecimento da 
pecuária internacional. Minas Gerais por ser um estado tão diversificado na pecuária tem 
condições de atender as demandas dos mercados internacionais.

• The revenue of exports, in 201, of “Live Animals” was unable to surpass the previous year historical record. 
There was retraction of 66.9% when compared to 2014.

• Exported live animals have, in their majority, high genetic value, been used for breeding in the destination 
countries, promoting the strengthening of the international livestock. Minas Gerais, a state with such a 
diversified livestock, has the conditions to meet international markets demands.

NCM’s: 01011010; 01012100; 01012900; 01013000; 01019000; 01019010; 01021010; 01021090; 01022110; 01022190; 
01022911; 01022919; 01023110; 01023190; 01023911; 01023919; 01029011; 01029090; 01031000;01039200; 01041011; 
01041019; 01041090; 01042090; 01051110; 01061900; 01063900; 01063990; 01069000.

ANIMAIS VIVOS LIVE ANIMALS
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*Unidades em cabeças / Headage units
*Em virtude da especificidade da cadeia, optou-se por considerar as unidades (em cabeças) e não a quantidade (em toneladas). Assim, 
desconsidera-se a abordagem do valor médio / Duo to the particularities of the chain it has been preferred to consider the units (by headage) and not by quantity 
(in tons). Therefore, the medium value approach has been disconsidered.

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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• Os Galos e Galinhas mantiveram a liderança e foram os principais animais embarcados em 
2015, crescimento de 72,1% na quantidade. As vendas externas também apresentaram 
aumento no valor, 98,4%, totalizando US$ 2,20 milhões entre 2014 e 2015.

• O número de Animais Bovinos vendidos caiu 71,5% em comparação a 2014, em 
contrapartida esse segmento apresentou o maior rendimento em 2015 com US$ 8,30 
milhões, respondendo por 70,2% do total de “Animais Vivos” vendidos no mesmo período.

• Roosters and Chicken have kept the leadership and they were the main animals shipped in 2015, increase of 
72.1% in quantity. Foreign sales also presented increase in value, 98.4%, totalizing US$ 2.20 million between 
2014 and 2015.

• The number of Bovine Animals sold retracted 21.5% when compared to 2014, on the other hand, this 
segment presented the highest yielding in 2015 with US$ 8.30 million, accounting for 70.2% of total “Live 
Animals” sold during the same period.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O acordo bilateral entre Brasil e Venezuela vem permitindo embarques contínuos de animais 
para o mercado venezuelano. Em 2015, o principal destino das vendas foi à Venezuela com 
uma participação de 66,0%, totalizando US$ 7,80 milhões.

• Senegal ficou com o destaque por apresentar o maior crescimento dentre os demais países, 
cifra 400,6% maior do que a registrada em 2014, totalizando US$ 462,30 mil.

• The bilateral agreement between Brazil and Venezuela has allowed for continued shipments of animals to 
the Venezuelan market. In 2015, the destination was Venezuela that accounted for 66.0%, totalizing US$ 
7.80 million.

• Senegal stood out for presenting the largest increase among the other countries, figures 400.6% higher than 
reported in 2014, totalizing US$ 462.30 thousand.
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ANIMAIS VIVOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
LIVE ANIMALS: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações de “Café e Derivados” atingiram US$ 3,67 bilhões em 2015, retração de 

10,8% perante o valor de 2014.

• As importações mineiras desse grupo apresentaram, em 2015, expressivo crescimento em 

relação a 2014 nas aquisições de Café Torrado e Extratos de Café e Sucedâneos, que em 

valor aumentaram 86,6% e em volume 95,3%.

• “Coffee and Coffee Products” exports reached US$ 3.67 billion in 2015, a retraction of 10.8% when compared 

to 2014.

• Minas Gerais imports from this group presented, in 2015, expressive increase when compared to 2014 in 

acquisitions of Toasted Coffee and Coffee Extracts and Substitutes, which increased 86.6% in value and 

95.3% in volume.

NCM’s: 09011110; 09011190; 09012100; 09012200; 09019000; 21011110; 21011190; 21011200.

CAFÉ E DERIVADOS
COFFEE AND 
COFFEE PRODUCTS
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil sacas) 
Quantity  (thousand bags)

17.254 18.447 18.618 20.516 23.007 20.222 15.899 18.850 21.157 20.683

Valor médio (US$/sacas)
Average value (US$/bags)

124 139 163 142 178 287 238 165 195 178

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O volume embarcado de “Café e Derivados” foi de 1,24 milhão de toneladas, o equivalente 

a 20,7 milhões de sacas. Esse montante representou 92,6% da safra do estado em 2015. A 

quantidade comercializada continuou expressiva, pelo segundo ano consecutivo, portanto 

menor que a do ano anterior.

• O preço médio da exportação foi de US$ 178,00 a saca, recuo de 8,7%, em relação ao valor 

da saca do Café comercializado em 2014. 

• The embarked “Coffee and Coffee Products” was 1.24 million tons, the equivalent to 20.7 million sacs. This 

amount represented 92.6% of the state crop in 2015. The traded  amount continued expressive for the 

second consecutive year, therefore smaller than in the previous year.

• The average exported price was US$ 178.00/sac, retraction of 8.7% compared to the value of trade ton of 

Coffee in 2014.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os quatro principais destinos do café mineiro (Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão), 

responderam juntos, por 60,7% das exportações do grupo. A Bélgica que havia superado 

o Japão e a Itália em anos anteriores perdeu sua posição para esses países e retornou ao 
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5º lugar no ranking das exportações mineiras de “Café e Derivados”. O destaque em 2015 

ficou com a Itália que superou o Japão e a Bélgica e passou a ocupar o 3º lugar no conjunto 

dos principais destinos das exportações estaduais da rubiácea.

• Quanto às compras dos quatro principais destinos de “Café e Derivados”, a Itália foi o único 

país que apresentou resultado positivo tanto no volume, quanto no valor de suas aquisições, 

visto que o volume adquirido em 2015 superou o de 2014 em 11,1%, passando de 1,8 

milhão de sacas para 2,0 milhões de sacas. Em termos de dispêndio financeiro, houve 

aumento de 4,8%, passando de US$ 365,40 milhões para US$ 382,80 milhões.

• A Alemanha, principal importadora do grupo, em 2015, comprou 4,7 milhões de sacas. Este 

valor representa uma queda de 9,6% comparado com as 5,2 milhões de sacas importadas 

em 2014. Na receita houve recuo de 22,3%, obtendo US$ 794,00 milhões.

• As importações norte-americanas, em 2015, apesar de aumentarem 7,9% em volume em 

relação a 2014 (passando de 3,8 milhões de sacas para 4,1 milhões de sacas), apresentaram 

queda de 1,9% no valor de suas aquisições (US$ 734,00 milhões contra 748,30 milhões).

• O Japão teve o mesmo comportamento da Alemanha, visto que suas aquisições em 2015, 

comparadas com as de 2014, recuaram 5,9% em volume (1,6 milhão de sacas contra 1,7 

milhão de sacas) e 14,5% em valor (US$ 319,00 milhões contra US$ 372,90 milhões). 

• The four main destination of Minas Gerais coffee (Germany, United States, Italy, and Japan), accounting 

together for 60.7% of the exports of the group. Belgium that had surpassed Japan and Italy in previous years 

lost its positions for those countries, returning to 5th position in the ranking Minas Gerais exports of “Coffee 

and Coffee Products”. Italy stood out in 2015 surpassing Japan and Belgium, and took the 3rd position in set 

of main destinations of state coffee exports.

• Concerning the acquisition of the main four destinations for  “Coffee and Coffee Products”, Italy was the only 

country presenting positive outcome both in volume and in value of its acquisitions, as the acquired volume 

in 2015 increased in 11.1% compared to 2014, from 1.8 million sacs to 2.0 million sacs. In financial terms, 

there was increase of 4.8%, from US$ 365.40 million to US$ 382.80 million.  

• Germany, main importer in the group, acquired in 2015 4.7 million sacs. This value represents a retraction of 

9.6% when compared to 5.2 million sacs imported in 2014. There was 22.3% retraction in revenue, reaching 

US$ 794.00 million. 

• The North-American imports, in 2015, despite having increased 7.9% in volume compared to 2014 (from 3.8 

million sacs to 4.1 million sacs), presented retraction of 1.9% in their acquisitions value (US$ 734.00 million 

in view of US$ 748.30 million).

• Japan had the same behavior as Germany, as its acquisitions in 2015, compared to 2014, retracted 5.9% 

in volume (1.6 million sacs in view of 1.7 million ) and 14.5% in value  (US$ 319.00 million  in view of US$ 

372.90 million).
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CAFÉ E DERIVADOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO

COFFEE AND COFFEE PRODUCTS: PROCESSING LEVEL

 

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em termos de nível de processamento, a geração de divisas obtidas por Minas Gerais 

continua tendo por origem, praticamente, as exportações de Café Verde (99,9%), visto que 

as vendas externas de Café Torrado e de Café Solúvel são irrisórias. 

• In terms of processing level, foreign currency revenue obtained by Minas Gerais continues having as origin, 

practically, exports of Green Coffee (99.9%) as foreign sales of Toasted Coffee and Instant Coffee are 

negligible.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Dentre as carnes exportadas por Minas Gerais, a Bovina encontra-se em 1º lugar, 
representando 50,9% do total exportado. Em 2015 a receita das exportações de Carne 
Bovina chegou ao 3º lugar nos últimos 10 anos, atingindo um montante na ordem de US$ 
400,00 milhões. Apesar do bom resultado perante a série histórica, em 2015 registou-se 
uma queda de 10,3%, em comparação com 2014.

• Beef takes the 1st position among meats exported by Minas Gerais, representing 50.9% of exported total. 
Revenues from Beef exports reached, in 2015, the 3rd position in past ten years, achieving amounts around 
US$ 400.0 million. In spite of the good outcome regarding the time series, it was recorded a retraction in 2015 
of 10.3% compared to 2014.

 

NCM’s: 79325370; 63325644; 79907480; 98872980; 97463072; 99615572.

CARNE BOVINA
BOVINE
MEAT
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

92 94 76 88 79 63 80 90 97 100

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

3.096 3.553 4.056 3.490 4.016 4.911 4.634 4.356 4.579 4.011

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O volume embarcado apresentou um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior, 
alcançando a maior quantidade exportada entre os anos de 2006 e 2015, totalizando 100 
mil toneladas, principalmente pela abertura de novos mercados. Também houve uma queda 
do valor médio das exportações de Carne Bovina de 12,4%.

• The embarked volume presented increase of 3.1% in comparison with the previous year, reaching the largest 
exported quantity between 2006 and 2015, totalizing 100 thousand tons, mainly because of new markets 
opening. There was also a retraction in the average value of beef exports of 12.4%. 

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Alguns fatores conjunturais contribuíram para a redução da venda externa de Carne Bovina 
em 2015, como a valorização da commodity no mercado interno e os problemas de mercado 
e de desaceleração econômica enfrentada pelos principais compradores do produto de 
Minas Gerais.

• Hong Kong manteve sua posição de destaque, representando 20,8% das exportações 
dessa commodity e entre 2014 e 2015 as compras recuaram 37,4%, totalizando US$ 83,20 
milhões.

• Entre os principais países compradores, o Irã apresentou o maior crescimento. Em 2010, o 
país foi o principal destino das exportações mineiras de Carne Bovina. As compras iranianas 
somaram US$ 39,50 milhões, expansão de 76,8% nas exportações predominantemente de 
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Carne Bovina in natura, em 2015.

• Ainda que a China não configure entre os cinco primeiros mercados de destino, o 
país contribuiu com US$ 977,11 mil nas receitas das exportações de Carne Bovina, 
principalmente in natura. A expectativa para os próximos anos é de expansão do mercado 
chinês, considerado estratégico para a pecuária nacional, ampliando a competitividade da 
Carne Bovina mineira e gerando mais divisas para o estado.

• Some conjuncture factors contributed for retraction of foreign sales of beef in 2015, such as commodity 
valuation in the domestic market and market problems and  economic deceleration faced by major buyers of 
Minas Gerais’ produce.  

• Hong Kong kept its standing position, representing 20.8% of this commodity exports  and between 2014 and 
2015, purchases retracted 37.4%, totalizing US$ 83.20 million.

• Among the main importing countries, Iran presented the largest increase. The country was the main 
destination of the state’s beef exports in 2010. Iranian purchases totalized US$ 39.50 million, exports had an 
expansion of 76.8% predominantly of fresh beef in 2015.

• Even if China is not among the five top markets of destination, the country contributed with US$ 977.11 
thousand of beef exports revenues, mainly fresh beef. The expectation for the coming years is the expansion 
of the Chinese market, considered as strategic for the domestic livestock, enlarging beef competitiveness 
and generating more foreign currency exchange for the state. 

CARNE BOVINA: NÍVEL DE PROCESSAMENTO                                
BEEF PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A maior parcela das exportações da Carne Bovina, em 2015, foi de 91,0% na forma in 
natura, apresentando crescimento de 2,9% em relação a 2014. 

• The largest share of exports of Beef in 2015 , was 91.0 % in natura , an increase of 2.9% compared to 2014 .
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A Carne de Frango foi a 2ª carne mais exportada por Minas Gerais, representando 38,1% 
do montante. Das exportações de Carne de Frango, 100% corresponderam às carnes 
in natura, aferindo a qualidade da carne mineira, nos aspectos sanitários exigidos pelo 
mercado internacional.

• O valor das exportações de Carne de Frango somou US$ 299,00 milhões, ligeira redução 
de 4,2%, em relação a 2014.

• Chicken was the 2nd most exported meat by Minas Gerais, representing 38.1% of exported amount.  Chicken 
Meat exports were 100% of fresh meat, showing the quality of the state’s meat meeting health features 
required by the international market.  

• The value of exported Chicken Meat totalized US$ 299.00 million, a slight reduction of 4.2% when compared 
to 2014.

NCM’s: 02071200; 02071400; 16023200; 16023210; 16023220; 16023230.

CARNE DE FRANGO
CHICKEN
MEAT
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

103 117 122 140 163 187 181 185 187 196

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

1.074 1.383 1.612 1.335 1.553 1.792 1.730 1.820 1.668 1.531

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em relação a 2015, houve um crescimento na quantidade exportada de 4,8%, totalizando 
196,0 mil toneladas. O valor médio exportado registrou um decréscimo de 8,2%.

• There was increase of 4.8% in exports , totalizing 196.00 thousand tons in 2015. The average exported value 
reported decrease of 8.2%.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os principais destinos das exportações de Carne de Frango foram Arábia Saudita, Emirados 
Árabes Unidos e Kuweit, que juntos importaram do estado, o equivalente a 60,0%.

• A Arábia Saudita manteve a liderança entre os principais destinos da Carne de Frango do 
estado. Entre 2014 e 2015, as compras desse país cresceram 50,8% e totalizaram US$ 
124,40 milhões.

• Os Emirados Árabes Unidos, que também possuem grande participação nas receitas, 
diminuíram suas compras em 16,9% passando de US$ 47,00 milhões em 2014, para US$ 
39,10 milhões em 2015.

• The main destinations of Chicken Meat exports were Saudi  Arabia, Unite Arab Emirates, and Kuwait that 
together imported from the state the equivalent to 60.0%.

• Saudi Arabia kept the leadership among the main destinations of the state’s Chicken Meat. And between 
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2014 and 2015, purchases from that country increased 50.8%, totalizing US$ 124.40 million.

• The United Arab Emirates that also has major participation in revenues decreased its purchases in 16.9%, 
from US$ 47.00 million to US$ 39.10 million in 2015.

CARNE DE FRANGO: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
CHICKEN MEAT: PROCESSING LEVELS

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O Oriente Médio é demandante de Carne de Frango in natura. Uma tradição mineira no 
fornecimento dessa proteína animal naquela região.

• Middle East is demander of fresh Chicken Meat.  A tradition of Minas Gerais in the supply of this animal 
protein in that region.
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CARNE DE PERU
TURKEY
MEAT

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A Carne de Peru vem ganhando novamente importância na pauta das exportações do 
agronegócio mineiro, sendo a única que conseguiu manter acréscimos na receita e na 
quantidade exportados, durante o ano de 2015.

• Em 2015 as exportações atingiram US$ 43,00 milhões, representando um crescimento de 
13,2% em comparação ao ano anterior. Esse resultado sinaliza uma tendência de continua 
recuperação nas vendas para 2016. Os produtores da região do Triângulo Mineiro vêm 
investindo na atividade, visando atender à demanda crescente do mercado internacional. 

• Com esse montante, a receita de vendas de Carne de Peru ultrapassou a cifra obtida pelas 
exportações de Carne Suína, revertendo à situação de 2014, fato que colocou a Carne de 
Peru como a 3ª mais vendida dentre as demais.

• Turkey Meat is getting importance again in Minas Gerais exports agenda, and it is the only that was able to 
maintain increase in exports revenue and quantity in 2015.

NCM’s: 136675835; 195144658; 282884372; 306442755; 257054281.
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• Exports reached, in 2015, US$ 43.00 million, representing increase of 13.2% when compared to the previous 
year. This outcome points to a trend, for 2016, of continued recovery in sales. Producers from the Triangulo 
Mineiro region have invested in the activity, aiming at meeting international market increasing demand.

• Turkey Meat revenue, with this amount, surpassed Pork exports figures, reversing the 2014 situation, event 
that set Turkey meat as the 3rd most exported meat among all others.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

33 40 41 31 33 31 33 24 14 18

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

1.663 1.980 2.369 2.106 2.557 3.204 3.020 3.070 2.819 2.331

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O volume exportado atingiu 18,0 mil toneladas, evolução de 28,6%, na comparação entre 
2014 e 2015. O crescimento do volume exportado foi mais intenso que o valor médio, que 
apresentou um recuo de 17,3%, em comparação com o valor de 2014.

• The exported volume reached 18.00 thousand tons, increase of 28.6% when comparing 2014 and 2015. The 
exported volume increase was more intense that the average value that presented retraction of 17.3% when 
comparing the value in 2014.
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PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A Holanda permaneceu na liderança dentre os principais destinos. As compras holandesas 
cresceram 29,2%, em relação a 2014, somando US$ 19,30 milhões.

• A Itália permaneceu na 2ª colocação, crescendo 38,8%, entre 2014 e 2015, atingindo US$ 
4,20 milhões.

• Vale destacar que o Chile realizou uma grande compra em 2015, revertendo à situação de 
2014, pois no ano anterior não houve importação desse país. Fato este que colocou o Chile 
em 3º lugar, representando 8,0% do total exportado. A cifra importada pelo país em 2015 foi 
de US$ 3,40 milhões.

• O Reino Unido também registrou incremento em suas importações, participação de 90,2% 
maior ao registrado em 2014, chegando a US$ 3,40 milhões em 2015.

• Holland remained in the leadership among the main destinations. Dutch purchases increased 29.2%, when 
compared to 2014, totalizing US$ 19.30 million.

• Italy remained in 2nd position, increasing 38.8% between 2014 and 2015, achieving US$ 4.20 million.

• It worth highlighting that Chile made a large purchase in 2015, reversing the 2014 situation, as there was not 
imports from this country in the previous year. This event placed Chile in the 3rd position, representing 8.0% 
of exported total. The imported amount in 2015 by that country was US$ 3.40 million.

• The United Kingdom reported increment in its imports, participating with 90.2% more than reported in 2014, 
reaching US$ 3.40 million in 2015.
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CARNE DE PERU: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
TURKEY MEAT: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em Minas Gerais, a industrialização de Carne de Peru já é uma tradição e a unidade de 
processamento é referência nacional e atende às exigências do mercado Europeu.

• Processing of Turkey Meat in Minas Gerais is already a tradition and the processing unit is a domestic 
reference and it meets European market requirements.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A carne suína representa o 4º lugar dentre as diferentes carnes exportadas. Em 2014, 
ocorreu um surto epidêmico nos suínos dos Estados Unidos, diminuindo a oferta mundial 
e valorizando os preços. Os suinocultores aproveitaram a oportunidade e aumentaram 
suas produções, que, porém, foram afetadas em 2015 pelo excesso de oferta mundial. 
Minas Gerais acompanhou esse cenário e, após passar anos com a carne suína como um 
dos principais itens na pauta das exportações de carnes, apresentou redução de 82,8%, 
totalizando US$ 27,00 milhões.

• Pork represents the 4th most exported meat. In 2014, there was an epidemic outbreak in pigs in the United 
States, decreasing the world supply and valuating prices. Pig farmers profited from the opportunity and 
increased their production that, however, were affected by excessive world supply in 2015. Minas Gerais 
followed this trend and, after years having pork as one of the main items in its export agenda, presented 
reduction of 82.8%, totalizing US$ 27.00 million.

NCM’s: 02031900; 02032100;02032200; 02032900; 02064100;02064900; 05040013; 16024900.

CARNE SUÍNA
PORK
MEAT
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

24 27 50 35 26 26 42 48 42 14

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

1.113 1.548 1.289 3.141 3.162 2.565 2.787 2.943 3.734 1.949

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Entre 2014 e 2015, a quantidade exportada e o valor médio apresentaram uma expressiva 
redução na ordem de 66,7% e 47,8%, respectivamente.

• In comparison between 2014 and 2015, exported volume and average value presented expressive reduction 
around 66.7% and 47.8%, respectively.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Hong Kong superou a Rússia tornando-se o principal país de destino das exportações 
mineiras de Carne Suína em 2015, captando 54,4% do total exportado, o que resultou em 
um montante na ordem de US$ 14,80 milhões.

• A Rússia que, tradicionalmente, figura como principal importadora da carne suína de 
Minas Gerais, diminuiu consideravelmente suas compras em 2015. Os desafios políticos, 
a recessão econômica, o aumento da inflação, a desvalorização do rublo e as sanções 
ocidentais enfrentadas pelo país foram determinantes para essa queda. O país russo 
perdeu a 1ª colocação em virtude da queda de 94,2% das compras do produto mineiro, que 
contribuiu para a redução da receita de exportação do estado.

• Hong Kong surpassed Russia and it became the main country of destination for Minas Gerais Pork in 2015, 
supplying 54.4% of the exported total, resulting in revenues around US$ 14.80 million.

• Russia that, traditionally, is the main pork importer from Minas Gerais, considerably decrease its purchases 
in 2015. Political challenges, economic recession, increase in inflation, devaluation of the Russian Ruble, 
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and western sanctions faced by the country were determinant for this retraction. Russia lost its 1st position 
because of 94.2% retraction in purchases of the state produce, which contributed to retraction of state’s 
export revenue.

CARNE SUÍNA: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
PORK PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Tradicionalmente, o grande volume processado de Carne Suína se dá na forma in natura.

• Em 2015, os níveis de processamentos Miudezas e Industrializadas apresentaram 
desempenho positivo em relação ao ano anterior.

• Traditionally, the large volume of processed Pork is fresh meat.

• In 2015, the processing levels of Offal and Industrialized meat presented a positive performance when 
compared to the previous year.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A Celulose foi o principal produto na pauta de exportações do grupo “Produtos Florestais” e 
representou, em 2015, 98,6% das vendas internacionais.

• As receitas de exportação de Celulose totalizaram US$ 525,00 milhões, o que representa 
decréscimo de 7,7% em relação a 2014, quando o total foi de US$ 569,00 milhões. A 
importação cresceu 139,0%, passando de US$ 1,8 milhão em 2014 para US$ 4,3 milhões, 
em 2015. O aumento da importação e a queda da exportação resultaram uma redução de 
8,3% no saldo da balança comercial, gerando receita de US$ 521,00 milhões em 2015, 
contra US$ 568,00 em 2014.

• Cellulose is main product in the export agenda of the “Forest Products” group, and it represented 98.65 of 
international sales in 2015.

• Cellulose exports revenue totalized US$ 525.00 million, which represents retraction of 7.7%, compared to 
2014 when total amount reached US$ 569.00 million. Imports increased 139.0%, from US$ 1.8 million in 
2014 to US$ 4.3 million in 2015. Increased imports and retracted exports resulted in 8.3% reduction in final 
trade balance, generating revenue of US$ 521.00 million in 2015 in view of the US$ 568.00 million in 2014.

NCM’s: 47010000; 47032900; 47042100.

CELULOSE CELLULOSE
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

904 1.035 1.042 1.118 1.103 1.130 1.171 1.104 1.144 1.038

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

477 536 585 354 647 587 514 561 498 506

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• O volume de exportações de Celulose somou 1.038 mil toneladas em 2015, recuo de 9,3%, 
em relação às 1.144 toneladas exportadas em 2014.

• The exported volume of Cellulose in 2015 reached 1,038 tons, a retraction of 9.3% compared to 2014 when 
it reached 1,144 tons.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Apesar de se manter em 1º lugar no ranking, a China apresentou queda de 9,3%, totalizando 
US$ 127,70 milhões em 2015.

• Itália foi o único país que aumentou as compras de Celulose, o que possibilitou ultrapassar 
os Estados Unidos e ocupar a 4ª colocação com crescimento de 8,8%, gerando receitas de 
US$ 74,30 milhões, em 2015.

• China, despite the fact of remaining in 1st position in ranking, presented retraction of 9.3%, totalizing US$ 
127.70 million in 2015.

• Italy was the only country that increase Cellulose purchases, which enabled surpassing the United States 
and to take the 4th position with increase of 8.8%, yielding revenues of US$ 74.30 million in 2015.
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CELULOSE: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
CELLULOSE: PROCESSING LEVELS

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações do “Complexo Soja” atingiram US$ 862,00 milhões em 2015, crescimento 
de 2,4%, em relação ao montante obtido em 2014, que foi de US$ 842,00 milhões.

• Exports by the “Soybean Complex” reached US$ 862.00 million in 2015, an increase of 2.4% compared to 
the amount in 2014, which was US$ 842.00 million.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

625 499 1.138 938 938 1.026 1.137 1.813 1.578 2.139

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

595 413 239 526 445 586 573 564 534 403

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A quantidade dos produtos exportados, que integram o “Complexo Soja”, atingiu em 2015 
2,1 milhões de toneladas. Este volume superou em 35,6% o total das vendas externas de 
2014 que somaram 1,6 milhão de toneladas.

NCM’s: 12010090; 12019000; 12081000; 15071000; 15079011; 15079019; 15079090; 23040010; 23040090.

COMPLEXO SOJA SOYBEAN COMPLEX
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• Em 2015, o volume exportado de Soja em Grãos (1,9 milhão de toneladas) representou 
90,4% da quantidade total das vendas externas do “Complexo Soja” que foi de 2,1 milhões 
de toneladas. Esse montante foi equivalente a 54,2% da produção mineira obtida na safra 
2014/2015.

• O preço médio do conjunto de produtos que constituem o “Complexo Soja” (Soja em Grãos, 
Farelo de Soja e Óleo de Soja) apresentou queda equivalente a 24,5% na comparação entre 
2014 e 2015, passando de US$ 534,00 a tonelada para US$ 403,00 a tonelada.

• The quantity of exported produce that comprise the “Soybean Complex” reached 2.1 million tons in 2015. 
This volume surpassed in 35.6% total foreign sales in 2014 that amounted to 1.6 million tons.

• Soybean Grains exported volume in 2015 (1.9 million tons) represented 90.4% of total foreign sales of the 
“Soybean Complex” that reached 2.1 million tons. This amount equals to 54.2% of the state production in 
the 2014/2015 crop.

• The average price of the set of produces comprising the “Soybean Complex” (Soybean Grains, Soybean 
Flakes and Soybean Oil) presented retraction equivalent to 24.5% when comparing 2014 and 2015, from 
US$ 534.00/ton to US$ 403.00/ton.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• China, Tailândia, Países Baixos (Holanda), Alemanha e Egito foram responsáveis por 88,6% 
das exportações do “Complexo Soja” realizadas por Minas Gerais em 2015.

• A China permaneceu como principal destino, sendo que em 2015 foram embarcadas para 
aquele país 1,5 milhão de toneladas, crescimento de 32,2%, gerando divisas de US$ 584,30 
milhões com discreta variação positiva equivalente a 0,38%, em relação a 2014.

• China, Thailand, Netherlands (Holland), Germany, and Egypt accounted for 88.6% of the “Soybean Complex” 
exports carried out by Minas Gerais in 2015.

• China remained as the main destination, whereas 1.5 million tons were shipped to that country in 2015, 
increase of 32.2%, generating foreign currency exchange of US$ 584.30 million with a slight positive variation 
that is equivalent to 0.38% when compared to 2014. 
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COMPLEXO SOJA:  NÍVEL DE PROCESSAMENTO
SOYBEAN COMPLEX: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Quanto ao nível de processamento, o valor das exportações dos produtos que integram o 
“Complexo Soja” atingiu os seguintes percentuais em 2015: Soja em Grãos 88,5%, Farelo 
de Soja 10,6%, Óleo de Soja Bruto 0,6% e Óleo de Soja Refinado 0,3%.

• Exports value, regarding the processing level, of produces comprising the “Soybean Complex” reached, in 
2015, the following percentages:  Soybean grains 88.5%, Soybean flakes 10.6%, Brute oil 0.6%, and Refined 
soybean oil 0.3%.
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US$ milhões / million

Fonte: MDIC/SECEX – Elaboração: SEAPA

• O resultado das exportações de “Couro e seus Produtos” apresentou uma retração de 
28,0% em 2015. A receita de vendas externas atingiu US$ 113,00 milhões.

• The exports outcome for “Leather and its Products” presented retraction of 28.0% in 2015. Foreign trade 
revenue reached US$ 113.0 million.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

8 10 8 5 4 19 24 133 157 113

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

5.771 6.302 11.258 10.164 9.282 5.768 5.083 1.000 1.000 1.000

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

NCM’s: 41012000; 41012010;41012030; 41015010; 41019010; 41032000; 41041111; 41041114; 41041121; 41041124; 
41041910; 41041940; 41044110; 41044130; 41071120; 41071210; 41071220; 41071920; 41079210; 41079910; 41141000; 
41151000; 42010010; 42021100; 42022100; 42023100; 42029100; 42031000; 42032100; 42032900; 42033000; 42034000; 
42050000; 43021990; 43023000; 64031900; 64032000; 64034000; 64035190; 64035900; 64035990; 64039900; 64039990; 
64051010; 64051020; 64051090.

COUROS E SEUS
PRODUTOS

LEATHER AND ITS
PRODUCTS
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• No ano de 2015 o volume embarcado reduziu em 28,0%, em relação a 2014.

• Em que pese à diminuição da receita e da quantidade exportada, o valor médio manteve-se 
inalterado, obtendo US$ 1.000,00 por tonelada.

• The shipped volume in 2015 retracted 28.0% when compared to 2014.

• Concerning the decrease in revenue and exported volume, the average price remained unchanged at US$ 
1,000.00/ton. 

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os principais países de destino diminuíram suas compras no ano de 2015, destaque para 
a China, que recuou 51,6% suas importações em relação a 2014, e perdeu o 1º lugar para 
o Vietnã, que apesar de ter subido uma colocação, diminuiu em 2,5% suas rubricas, em 
relação ao ano anterior.

• The main countries of destination decreased their purchases in 2015, highlights for China that retracted 
51.6% on its imports in comparison to 2014, loosing its 1st position to Vietnam, which despite having risen a 
position, decrease in 2.5% its imports when compared to the previous year.
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COURO E SEUS PRODUTOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
LEATHER AND ITS PRODUCTS: PROCESSING LEVEL

 

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, a receita das vendas externas de Frutas e Derivados atingiu US$ 5,30 milhões 
mantendo o mesmo valor obtido em 2014.

• As importações reduziram 21,8% e somaram US$ 13,60 milhões, porém superaram 
as vendas externas em US$ 8,60 milhões. Dessa forma, o saldo da balança comercial 
das Frutas e Derivados continuou negativo. As importações de Frutas e Derivados são 
impulsionadas, principalmente, por uvas e peras.

• Foreign trade revenue with Fruits and Fruits Product reached in 2015 US$ 5.30 million, keeping the same 
value of 2014.

• Imports were reduced in 21.8% and they totalized US$ 13.60 million, but they surpassed exports in US$ 
8.60 million. Thus, the final trade balance of Fruits and Fruits Products remained negative. Fruits and Fruits 
Products imports are mainly driven by grapes and pears.

NCM’s: 08011110; 08011900; 08013100; 08022200; 08023100;08023200; 08024100; 08039000; 08042010; 08043000; 
08044000; 08045010; 08045020; 08051000; 08055000; 08059000; 08061000; 08062000; 08071100; 08071900; 08072000; 
08094000; 08109000; 08119000; 08134090; 08140000; 11063000; 20071000; 20079100; 20079910; 20079990; 20081900; 
20082010; 20082090; 20087010; 20087090; 20088000; 20089210; 20089290; 20089900; 20091200; 20091900; 20093100; 
20093900; 20094100; 20094900; 20095000; 20096100; 20096900; 20097100; 20098000; 20098100; 20098900; 20098910; 
20098990; 20099000.

FRUTAS E DERIVADOS
FRUITS AND
FRUITS PRODUCTS
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton)
 Quantity  (thousand tons)

7 7 6 4 4 6 4 5 5 6

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

628 608 723 932 1.265 1.201 966 1.088 1.044 915

Fonte: MDIC/SECEX – Elaboração: SEAPA

• A quantidade embarcada em 2015 foi de 6 mil toneladas, e registrou aumento de 20,0%, em 
relação ao volume exportado em 2014. 

• O preço médio por tonelada exportada de Frutas e Derivados recuou 12,4%, visto que em 
2014 foi vendida por US$ 1.044,00 e em 2015 por US$ 915,00.

• The shipped quantity in 2015 was 6 thousand tons and it reported increase of 20.0% when compared to the 
exported volume in 2014.

• The average price for exported ton of Fruits and Fruits Products retracted 12.4% as it was US$ 1,044.00 in 
2014 and US$ 915.00 in 2015.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, os cinco principais países importadores de Frutas e Derivados, Países Baixos 
(Holanda), Argentina, Espanha, Bélgica e Reino Unido foram responsáveis por 66,4% do 
total das vendas externas desses produtos efetuadas por Minas Gerais. 

• Os Países Baixos continuaram ocupando o 1º lugar no ranking dos principais compradores. 
Entre 2014 e 2015, suas aquisições aumentaram, em valor, 3,1% e renderam ao estado 
receita equivalente a US$ 1,30 milhão.

• The five main importing countries of Fruits and Fruits Products, Netherlands (Holland), Argentina, Spain, 
Belgium, and the United Kingdom accounted for 66.4% of total exports of this produces undertaken by 
Minas Gerais.
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• The Netherlands continued in 1st position in the ranking of main buyers. Their acquisitions increased, 
between 2014 and 2015, 3.1% in value and yielded to the state revenue equivalent to US$ 1.30 million.

FRUTAS E DERIVADOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
FRUITS AND FRUITS PRODUCTS PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, as vendas de Frutas e Derivados, por nível de processamento, foram em sua 
maioria, Frescos ou Secos (81,6%), enquanto que os outros níveis (Sucos, Preparados ou 
Conservados, Secos e Frescos) representaram 18,4% da comercialização internacional.

• Exports of Fruits and Fruits Products in 2015, by processing level, were mostly  Fresh or Dried (81.6%), while 
in other levels (Juices, Prepared or Preserved, Dried, and Fresh) represented 18.4% of the  international 
trade.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Minas Gerais é o maior estado exportador de “Lácteos” do Brasil, representando 46,0% do 
total das vendas brasileiras, o que equivale a US$ 147,00 milhões, maior valor desde 2008.

• As vendas externas de produtos “Lácteos” em 2015 apresentaram um crescimento de 6,5% 
na comparação com o ano anterior.

• Para alento dos produtores rurais em 2015 as importações de “Lácteos” diminuíram 39,7%, 
em relação a 2014.

• Minas Gerais is Brazil’s biggest exporting state of “Dairy Products”, representing 46.0% of total Brazilian 
sales, equivalent to US$ 147.00 million, the highest value since 2008.

• The foreign trade of “Dairy Products” in 2015 presented increase of 6.5% when compared to the previous 
year.

• “Dairy Products” imports decreased in 39,7% in comparison to 2014, for the rural producers’ relief in 2015. 

NCM’s: 04011010; 04011090; 04012010; 04012090; 04013010; 04013021; 04013029; 04021010; 04021090; 04022110; 
04022120; 04022130; 04022910; 04022930; 04029100; 04029900; 04031000; 04039000; 04049000; 04051000; 04059010; 
04061010; 04061090; 04062000; 04063000; 04064000; 04069010; 04069020; 04069030; 04069090; 19011010; 19019020; 
35071000.

LÁCTEOS
DAIRY
PRODUCTS



104 105

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

33 44 66 24 13 6 4 5 28 30

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

1.982 3.237 3.962 2.359 2.485 2.709 2.769 2.589 4.885 4.857

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Houve uma pequena desvalorização do produto no mercado internacional e o valor médio 
atingiu US$ 4.857,00 a tonelada, em 2015. O volume embarcado aumentou, passando de 
28 mil toneladas para 30 mil toneladas. Mais uma vez, o produto mais exportado foi o Leite 
em Pó. Foram 22,6 mil toneladas, com faturamento de US$ 129,6 milhões em 2015.

• There was a small devaluation of the produce in the international market, and the average value reached 
US$ 4,857.00/ton in 2015.  The shipped volume increased, from 28 thousand tons to 30 thousand tons. Once 
again, the most exported produce was Powder Milk. In 2015, 22.6 thousand tons were exported with revenue 
of US$ 129.6 million.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A Venezuela tradicional mercado de destino dos produtos “Lácteos” manteve-se na liderança 
e ampliou suas compras em 5,5% entre 2014 e 2015, o que contribuiu para a melhoria do 
desempenho das exportações desse grupo em 2015.

• Vale registrar que os Emirados Árabes Unidos, o Togo, a Tunísia, a Líbia e a Bahamas, 
também adquiriram “Lácteos” em 2015, revertendo o quadro de 2014, que não houve 
importação destes países.

• Em relação ao cenário nacional, a abertura do mercado russo para o Leite em Pó, em 
2015, trouxe oportunidades para os produtos mineiros, tendo em vista que o estado é o 
principal exportador desse produto. Minas Gerais tem indústrias preparadas para fazer o 
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beneficiamento do leite e atender à demanda aberta pelo mercado russo que é extremamente 
exigente nos aspectos sanitários e de qualidade. No ano de 2015 a Rússia comprou 32,2 
toneladas de produtos lácteos, gerando mais US$ 193,60 mil de divisas para o estado.

• Venezuela, a traditional destination market for the “Dairy Products” was maintained in leadership and it 
expanded its purchases in 5.5% between 2014 and 2015, which contributed to enhance this group’s exports 
performance in 2015.

• It is worth reporting that the United Arab Emirates, Togo, Tunisia, Libya, and the Bahamas also purchased 
“Dairy Products” in 2015, reversing the 2014 outlook, when there was not any imports from those countries.

• Regarding the domestic outlook, the opening of Russian market for Powder Milk, in 2015, brought 
opportunities for the state’s producers, bearing in mind that the state is the main exporter of this produce. 
Minas Gerais has facilities prepared to process milk and to meet the demand opened by the Russian market 
that is extremely demanding concerning health features of quality. Russia acquired, in 2015, 32.2 thousand 
tons of dairy products, generating over US$ 193.60 thousand in revenues for the state.

LÁCTEOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
DAIRY PRODUCTS PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Houve acréscimo de 1,8% no processamento de Leite UHT e Leite em Pó, confirmando a 
qualidade do produto mineiro em atender as exigências sanitárias do mercado internacional.

• There was increase of 1.8% in processing UHT Milk and Powder Milk, confirming the quality of produce from 
Minas Gerais to meet international market health requirements.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações de Madeira registraram US$ 6,40 milhões, acréscimo de 12,0% no valor, 
em relação ao ano de 2014, quando totalizou US$ 5,72 milhões. As importações de Madeira 
aumentaram 34,5% no valor, passando de US$ 2,90 milhões para US$ 3,90 milhões. O 
principal mercado de origem são os Estados Unidos, que participaram com 62,3%, referente 
ao montante de US$ 2,40 milhões. 

• Wood exports recorded US$ 6.40 million, increase of 12.6% in value, compared to 2014, when it totalized 
US$ 5.72 million. Wood imports increased 34.5%, in value from US$ 2.90 million to US$ 3.90 million. The 
United States are the main market of origin, which participated with 62.3% regarding the amount of US$ 2.40 
million.

NCM’s: 44029000; 44031000; 44041000; 44042000; 44071000; 44072490; 44072920; 44072990; 44079910; 44079920; 
44079990; 44083991; 44089090; 44091000; 44092900; 44101110; 44101129; 44101190; 44101992; 44101999; 44109000; 
44111310; 44111391; 44111399; 44111410; 44111490; 44119210; 44123900; 4129900; 44130000; 44140000; 44151000; 
44152000; 44160010; 44160090; 44170010; 44170090; 44181000; 44182000; 44187900; 44189000; 44190000; 44201000; 
44209000; 44211000; 44219000; 45039000; 45049000; 94015100; 94033000; 94034000; 94035000; 94036000; 94038100; 
94038900; 94039010; 94060091.

MADEIRA WOOD



106 107106 107

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

57 46 19 23 12 19 5 4 4 10

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

545 691 1.230 778 1.012 860 1.870 1.658 1.592 666

Fonte: MDIC/SECEX – Elaboração: SEAPA

• As embarcações de Madeira alcançaram o equivalente a 10.000 toneladas em 2015, 
crescimento de 150,0%, em relação às 4.000 toneladas exportadas em 2014.

• O valor médio de exportação recuou 58,2% entre 2014 e 2015, alcançando o preço de US$ 
666,00 a tonelada.

• The exported volume of wood in 2015 reached 10,000 tons, a retraction of 150.0% compared to 2014 when 
it reached 4,000 tons.

• The average value of exports retracted 58.2% between 2014 and 2015, reaching US$ 666.00/ton. 

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A África do Sul voltou a ocupar o 1º lugar das compras da Madeira mineira, posto que já 
havia sido ocupado em 2011. O montante adquirido do país sul-africano em 2015 foi de US$ 
1,20 milhão, representando 18,5% das vendas.

• A Noruega e os Emirados Árabes Unidos passaram a configurar como importantes parceiros 
comerciais de Madeira e ultrapassaram os Estados Unidos, no ranking das vendas mineiras. 
O país norueguês contabilizou, para o estado, receitas de US$ 883,40 mil enquanto os 
Emirados Árabes Unidos totalizaram US$ 824,70 mil.
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• South Africa return to the 1st rank in purchases of Minas Gerais Wood, a position that it already had in 2011. 
The purchased amount imported by South Africa in 2015 was US$ 1.20 million, which represents 18.5% of 
Wood exports.

• Norway and the United Arab Emirates became major wood trade partners, surpassing the United States in 
the rank of the state’s Wood importers. Norway accounted for US$ 883.00 thousand and the United Arab 
Emirates for US$ 854.70 thousand in revenue for the state.

MADEIRA: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
WOOD: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2014, o item Móveis representou 68,8% do subgrupo Madeira exportado, já em 2015 
obteve redução em 1/3, contribuindo para redução do preço médio do subgrupo.

• Furniture represented, in 2014, 68.8% for the subgroup exported Wood. On the hand, there was 1/3 retraction 
in 2015, which contributed to reduction of the subgroup average price.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações de Milho e Derivados aumentaram em 373,0%, passando de US$ 22,00 
milhões para US$ 104,00 milhões entre 2014 e 2015. Esse expressivo crescimento pode 
ser explicado pelo fato de o Milho ser o produto mais produzido e consumido no mundo e 
por fazer parte de muitas cadeias produtivas, sendo utilizado na fabricação de ração para 
produção de carnes (bovina, suína e de frango), ovos, alimentação humana e biocombustível. 

• Corn and Corn Products exports increased 373.0%, from US$ 22.00 million to US$ 104.0 million between 
2014 and 2015. This expressive increase can be explained by the fact that Corn is the world’s most produced 
and consumed produce. It is also part of many production chains, used in making animal feed for meat 
production (beef, pork, and poultry), eggs, human food, and biofuel.

NCM’s: 07099911; 10051000; 10059010; 10059090; 11022000;11031300; 11042300; 11081200; 15152100; 15152910; 
20058000; 23021000.

MILHO E DERIVADOS
CORN AND
CORN PRODUCTS



EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

11 119 165 24 625 227 341 33 42 514

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

371 212 272 263 208 319 321 509 511 202

Fonte: MDIC/SECEX – Elaboração: SEAPA

• A quantidade de Milho e Derivados exportada em 2015 foi de 514 mil toneladas, volume 
1.124,0% superior ao embarcado em 2014, cuja quantidade atingiu 42 mil toneladas.

• O preço médio da tonelada vendida para o mercado externo reduziu de US$ 511,00 em 
2014 para US$ 202,00 em 2015, queda de 60,5%. Esse decréscimo ocorreu pela menor 
comercialização de sementes que tem maior valor agregado.

• Em 2015, o volume das vendas externas do Milho em Grão (506 mil toneladas) representou 
98,4% da quantidade total exportada do subgrupo Cereais. Esse volume foi equivalente a 
7,4% da safra mineira de 2014/2015.

• Corn and Corn Products exported in 2015 was 514 thousand tons, 124.0% bigger than shipped volume in 
2014 when it reached 41 thousand tons.

• The average price sold in the foreign market retract from US$ 511.0/ton in 2014 to US$ 202.00/ton in 2015, 
retraction of 60.5%. This decrease happened due to lower trading of seeds that has higher aggregated value.

• Corn Grains exported volume in 2015 (506 million tons) represented 98.4% of total foreign sales exported by 
the subgroup Grains. This volume was equivalent to 7.4% of the state crop in 2014/2015 season.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Coreia do Sul, Irã, Malásia, Vietnã e Taiwan (Formosa) foram responsáveis por 59,5% das 
aquisições dos produtos que integram Milho e Derivados.
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• O Paraguai, a Venezuela, a Argentina e o Equador que em 2014 integravam o rol dos 
principais adquirentes de Milho e Derivados exportados por Minas Gerais, foram substituídos 
pela Coreia do Sul, Malásia, Vietnã e Taiwan. Somente o Irã permaneceu na lista dos 
principais compradores nos anos de 2014 e 2015.

• A quebra na safra do milho dos Estados Unidos, em 2012 e 2013, criou oportunidade 
de integrar o mercado mineiro ao asiático. Em 2015, a Coreia do Sul se constituiu como 
principal destino do Milho e Derivados com 100,7 mil toneladas, gerando para o estado 
divisas no montante de US$ 17,00 milhões. Esse total superou em 262,0% o valor das 
compras do Paraguai em 2014.

• South Korea, Iran, Malaysia, Vietnam, and Taiwan (Formosa) accounted for 59.5% of exported produced 
comprising Corn and Corn Products.

• Paraguay, Venezuela, Argentina, and Ecuador, major importers of Minas Gerais Corn and Corn Products 
in 2014, were replaced by South Korea, Malaysia, Vietnam, and Taiwan. Only Iran remained among major 
importers in 2014 and 2015.

• The United States crop shortfall in 2012 and 2013 set opportunity to integrate Minas Gerais market to the 
Asian. South Korea became, in 2015, the main destination of Corn and Corn Products with 100.7 thousand 
tons, yielding revenue amounting to US$ 17.00 million for the state. This total surpassed in 262.0% 
Paraguayan imports in 2014.

MILHO E DERIVADOS: NÍVEIS DE PROCESSAMENTO
CORN AND CORN PRODUCTS: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• As exportações de “Ovos e Derivados” em 2015 apresentaram uma expansão de 8,3% 
comparada ao ano anterior. A receita das vendas somaram US$ 14,00 milhões em 2015. As 
vendas de “Ovos e Derivados” são destinadas à alimentação humana, enquanto que nas 
importações, referem-se a compras de ovos para incubação.

• “Eggs and by Products” exports in 2015 presented expansion of 8,3% when compared to the previous year. 
Exports revenue totalized US$ 14.00 million in 2015. “Eggs and Eggs Products” sales are targeted to human 
food, while imports refer to eggs used in incubation.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

1 7 20 22 21 8 16 5 7 11

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

922 1.148 1.472 1.342 1.000 1.666 1.806 1.622 1.738 1.222

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

NCM’s: 04070011; 04070090; 04071100; 04072100; 04081900; 04089900.

OVOS E DERIVADOS
EGGS AND
EGGS PRODUCTS



112 113112 113

• O crescimento da quantidade exportada foi de 54,1% de 2014 a 2015, saindo de 7 para 11 
mil toneladas.

• Em 2015 houve uma desvalorização do produto de 29,6% sobre o preço médio de exportação 
de “Ovos e Derivados”, passando de US$ 1.738,00 a tonelada em 2014 para US$ 1.222,00 
a tonelada em 2015.

• The increase in exported amount was 54.1% when compared to 2014, from 7 thousand to 11 thousand tons.

• There was, in 2015, 29.6% devaluation of the produce average exports price of “Eggs and Eggs Products”, 
from US$ 1.73800/ton to US$ 1.222.00 /ton. 

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A cada ano que passa os Emirados Árabes Unidos vem se consolidando como o maior 
importador de “Ovos e Derivados” de Minas Gerais. As vendas para o país apresentaram 
um elevado crescimento de 40,9% em 2015, ampliando a participação no total exportado de 
68,3% no ano de 2014 para 84,2% no mesmo período do ano posterior.

• O Congo se destacou, pois não efetuou compras em 2014 e se posicionou em 2º lugar entre 
os principais destinos de 2015, suas importações somaram US$ 752,00 mil.

• Apesar de ter apresentado cifras mais modestas, Hong Kong expandiu suas compras em 
240,0% no ano de 2015, saindo de US$ 189,00 mil para US$ 644,10 mil.

• The United Arab Emirates is increasingly becoming the main importer of “Eggs and Eggs Products” from 
Minas Gerais. Exports to that country presented expressive 40.9% increase in 2015, enlarging its participation 
in exported total with 68.3% in 2014 to 84.2% in 2015.

• Congo  stood out, since it did not import in 2014 but reached 2nd in the rank for main destinations in 2015, 
whose imports totalized US$ 752.00 thousand.

• Hong Kong, despite having presented more modest figures, expanded its imports in 240.0% in 2015, from 
US$ 189.00 thousand to US$ 644.10 thousand.
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OVOS E DERIVADOS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
EGGS AND EGGS PRODUCTS: PROCESSING LEVEL

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA



114 115115

US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os “Produtos Apícolas” vem ganhando importância na pauta das exportações do 
agronegócio mineiro. A receita das vendas, em 2015, foi 8,0% superior ao montante de 2014 
e as exportações atingiram US$ 9,00 milhões, maior valor registrado na história. A variação 
na evolução do valor exportado, no período de 2006 a 2015, foi de 350,0%.

• “Beekeeping products” is gaining importance in Minas Gerais agribusiness exporting agenda. Revenue from 
sales was 8.00% higher in 2015 than exports in 2014, and it reached US$ 9.00 million, highest amount ever 
reached. The variation the evolution of exported amount, in the period from 2006 to 2015, was 350.0%.

EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton)
 Quantity  (thousand tons)

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

6.801 7.245 8.442 10.818 7.900 8.028 7.045 9.059 6.020 5.208

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

NCM’s: 04090000; 15219011; 15219019.

PRODUTOS APÍCOLAS
BEEKEEPING
PRODUCTS
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• Em 2015, o valor médio de exportação de “Produtos Apícolas” caiu 13,5%, alcançando US$ 
5.208,00 a tonelada. O volume exportado passou de 1 mil tonelada para 2 mil toneladas, 
crescimento de 23,2%.

• O Mel Natural representa 69,6% da cifra gerada pelas exportações dos “Produtos Apícolas”. 
Os dados reforçam que as exportações de Mel e Demais Produtos Apícolas vem crescendo 
a cada ano e esse salto nas vendas ao exterior em 2015 se deveu à qualidade dos 
produtos mineiros. O clima, o solo, a florada e a genética das abelhas permitem uma boa 
produtividade e diversidade de sabores. O Mel e a Própolis, principais produtos apícolas 
comercializados, vem atendendo cada vez mais os padrões de qualidade exigidos pelo 
mercado internacional, principalmente o americano e o japonês.

• “Beekeeping Products” average exported value, in 2015, retracted 13.5%, reaching US$ 5,208.00/ton.  The 
exported volume went from 1 thousand tons to 2 thousand tons, increased of 23.2%.

• Natural Honey represents 69.6% of revenue generated with exports of “Beekeeping Products”. Data 
reinforce that exports of Honey and Other Beekeeping Products is increasing yearly and this leap in foreign 
trade in 2015 was due to the quality of the state’s produce. Climate, soil, blossom, and the bees’ genetics 
enabled a good yield and diversity in flavors. Honey and Propolis extract, main traded beekeeping produces, 
increasingly meets quality standards required by the international market, markedly the American and 
Japanese markets.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Os Estados Unidos e o Japão permaneceram na liderança entre os principais mercados de 
destino dos “Produtos Apícolas”.

• A parcela destinada a esses dois países representou 75,8% das vendas externas mineiras 
do produto em 2015.

• O destaque ficou com a Alemanha e a França que ampliaram suas compras em 307,5% e 
1.339,4% respectivamente entre 2014 e 2015.

• Em 2015, a expansão das exportações dos “Produtos Apícolas” foi impulsionada 
principalmente por compras de países que não tinham importado em 2014, como exemplo a 
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Noruega, cujas importações resultaram em US$ 154,90 mil de divisas para o estado.

• Outra variável importante está relacionada com o aumento das compras de alguns países 
como o caso da Bélgica que ampliou suas compras em 1.755,5% em 2015.

• The United States and Japan remained in the leadership among major markets of destination of “Beekeeping 
Products”.

• The volume targeted to those two countries represented 75.8% of Minas Gerais foreign trade of the produce 
in 2015.

• Germany and France stood out, expanding their imports in 307.5% and 1,339.4%, respectively, between 
2014 and 2015.

• The “Beekeeping Products” exports expansion, in 2015, was boosted mainly by imports from countries that 
did have imported in 2014, such as Norway, whose imports result in US$ 154.90 thousand of foreign currency 
exchange for the state. 

• Another major variable relates to increased imports from some countries such as Belgium that expanded its 
imports in 1,755,5% in 2015.

PRODUTOS APÍCOLAS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
BEEKEEPING PRODUCTS: PROCESSING LEVELS

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A parcela das exportações de “Produtos Apícolas” no nível de processamento in natura 
apresentou crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior, enquanto que nos níveis 
preparados e em bruto, apresentaram reduções de 24,7% e 0,4%, respectivamente.

• “Beekeeping Products” exports in the processing level of fresh produce presented 5.7% increase compared 
to the previous year, while in their prepared e raw levels, they presented retraction of 24.7% and 0,4%, 
respectively.
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US$ milhões / million

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• A receita de exportação de “Rações para Animais” teve um recuo de 22,5%, comparando 
com o ano de 2014.

• Entre 2015 e 2014, a quantidade exportada apresentou uma queda ainda maior de 23,5%. 
Apesar da queda, os valores apresentados de 2015 são destaques na comparação da série 
histórica, representando o 3º maior valor desde 2006. 

• Revenue from “Animal Feed” exports retracted 22.5% compared to 2014.

• The exported volume between 2015 and 2014 presented even higher reduction of 23.5%.

• Despite the retraction, figures of 2015 stand out in comparison to the time series, representing 3rd highest 
value since 2006.

 

NCM’s: 12149000; 23091000; 23099010; 23099020; 23099090.

RAÇÕES PARA ANIMAIS ANIMAL FEED
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EXPORTAÇÃO
Exports 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade  (mil ton) 
Quantity  (thousand tons)

4 5 6 5 10 9 24 38 34 26

Valor médio (US$/ton)
Average value (US$/tons)

1.445 1.372 1.662 1.680 1.297 1.338 987 1.134 1.182 1.202

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• No ano de 2015 houve valorização do preço médio de 1,7%, saindo de US$ 1.182,00 a 
tonelada em 2014 para US$ 1.202,00 a tonelada no mesmo período do ano posterior.

• The average price had valuation of 1.7%, from US$ 1,182.00/ton in 2014 to US$ 1,202.00/ton during the 
same period in 2015.

PAÍSES DE DESTINO
COUNTRIES OF DESTINATION

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

• Em 2015, o Chile perdeu para o Uruguai a liderança do principal mercado de destino. As 
compras uruguaias expandiram 22,6% entre 2014 e 2015, e chegaram a US$ 7,50 milhões.

• A Colômbia também ampliou em 19,8% suas importações em 2015 quando comparado 
com o mesmo período do ano anterior, saindo de US$ 4,00 milhões para US$ 4,70 milhões.

• Outras Rações para Animais Domésticos representaram a maior parcela exportada, 
respondendo por 97,4% no ano de 2015, expansão de 1,9% em relação a 2014.

• Chile lost the leadership in 2015 as the main market of destination. Uruguayan imports expanded 22.6% 
between 2014 and 2015 and they reached US$ 7.50 million.

• Colombia also expanded in 19.8% its imports in 2015 when compared to the same period of the previous 
year, from US$ 4.00 million to US$ 4.70 million.

• Other Animal Feed for pets represented the largest part of exports, accounting for 97.4% in 2015, increase 
of 1.99% in comparison to 2014.
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RAÇÔES PARA ANIMAIS: NÍVEL DE PROCESSAMENTO
ANIMAL FEED: PROCESSING LEVELS

*Refere-se aos valores exportados / Refers to export values (US$)
Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA
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SAZONALIDADE DAS
EXPORTAÇÕES DE 
MINAS GERAIS - 2015

SEASONALITY OF
EXPORTS
MINAS GERAIS - 2015

Fonte / Source: MDIC/SECEX – Elaboração / Production: SEAPA

              Part.% inferior a 6,5% das exportações anuais 
               Under 6.5% share in annual exports
              Part.% entre 6,5% e 12,5% das exportações anuais
               Between 6.5% and 12.5% share in annual exports

              Part.% superior a 12,5% das exportações anuais
              Over 12.5% share in annual exports
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A metodologia utilizada na apresentação dos dados segue a utilizada pela Secretaria de 
Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC – www.mdic.gov.br), que é a fonte oficial de estatísticas de Comércio Exterior do Brasil.

Os dados foram coletados em janeiro de 2016 e se referem ao ano de 2015. Vale informar que 
o MDIC atualiza, retroativamente, a base de dados; portanto as informações listadas podem 
apresentar divergências, em relação as edições anteriores.

Os valores das exportações e das importações são expressos em dólares americanos (US$) na 
modalidade FOB (Free on Board).

Os dados de exportação de municípios foram apurados de acordo com o critério de domicílio 
fiscal do estabelecimento, seja ele matriz ou filial.

Os critérios de agrupamento de produtos (NCM) em grupos e subgrupos foram sistematizados 
pela SEAPA, com base em metodologia adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, disponíveis para consulta sob demanda. Para um melhor entendimento deste 
trabalho, o conteúdo de grupos foi descrito com iniciais maiúsculas entre aspas; e subgrupo sem 
aspas e com as iniciais maiúsculas.

CRITÉRIOS DE CATEGORIZAÇÃO DE PRODUTOS ADOTADO:

PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS:
Aqueles que não passaram por processos de transformação industrial responsáveis pela 
modificação de sua aparência e/ou constituição, oriundos diretamente da extração ou colheita 
tendo ou não passado por processo artesanal de beneficiamento. Nessa categoria também se 
considera os animais vivos ou abatidos, refrigerados ou não, não congelados e não destrinchados.

PRODUTOS SEMI-INDUSTRIALIZADOS:
Aqueles que passaram por algum processo primário/intermediário de industrialização, gerados 
de baixa agregação de valor, tendo sua aparência ou constituição modificadas, mas não 
se configurando produto final da cadeia produtiva em análise e/ou não estando pronto para 
o consumidor final, sendo matéria prima para outro produto. Ou ainda, animais abatidos 
simplesmente destrinchados e/ou congelados.

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS:
Aqueles que passaram por processos de transformação industrial, geradores de relativamente 
alto valor agregado, têm sua aparência e constituição modificadas, representando o produto final 
da cadeia produtiva em análise e/ou estando prontos para o consumo final.

METODOLOGIA METHODOLOGY
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The methodology used in data presentation follows that used by the Foreign Trade Secretariat (SECEX, acronym 
in Portuguese) of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (MDIC, acronym in Portuguese – www.
mdic.gov.br), which is official sources of Brazil’s foreign trade statistic Data were collected in January 2016 and 
refer to 2015. It is worth informing that MDIC updates, retroactively, its database; therefore, information may 
present divergence in relation to previous issues.
Exports and imports figures are expressed in US dollar (US$) in the FOB (Free on Board) modality.
Exports data by municipalities were collected in accordance with the criterion of companies’ 
fiscal residence, either main offices or branch
The criteria of products grouping (NCM) in groups and subgroups were systemized by SEAP,  based on the 
methodology adopted by the Ministry of Agriculture, Livestock, and Supply that available for consultation upon 
request. For better understanding of this work, group content was described with upper case between quotation 
marks; and the subgroup in quotation marks and with initial letter in upper case.

ADOPTED CRITERIA OF PRODUCTS CHARACTERIZATION

NON-INDUSTRIALIZED PRODUCTS
Those that did not undergo any industrial transformation process responsible for modification of its appearance 
and/or constitution, directly derived from extraction or harvest, undergoing or not in artisan processing system. It is 
considered also in this category live or slaughtered animals, refrigerated or not, non frozen and not cut.

SEMI INDUSTRIALIZED PRODUCTS
Those that underwent through some primary/intermediary process of industrialization, generated with low 
aggregation of value, having its appearance or constitution modified, but not setting up the final product of the 
production chain under analysis and/or not ready for final consumer, as raw material for other product. Or still, 
slaughtered animals simply cut and/or frozen.

INDUSTRIALIZED PRODUCTS
Those that underwent industrial transformation processes, generating relatively high aggregate value, having its 
appearance and constitution modified, representing the final product of the production chain under analysis and/
or ready for final consumption.
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