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 [1] - Para detalhes, ver informativo Cadeia Produtiva do Agronegócio e sua Capacidade de Impulsionar o Crescimento Regional em Minas Gerais, 2020. Disponível em:
http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/23.03_Inf_CAIP_MIP_01_2022.pdf
 [2] - Para detalhes, ver Divisão Regional de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2019. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?
iCodDocumento=563
 [3] - Metodologia para o cálculo do PIB do agronegócio de Minas Gerais: referência matriz insumo-produto 2016 e estimativa anual com base nas contas regionais. Belo Horizonte,
2020. Disponível em: http://novosite.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/18.12_Estatistica-Informacoes-36_VF_1812.pdf

1- Introdução

A cadeia produtiva do agronegócio tem
participação importante na economia de
Minas Gerais; em 2019, representou 18,1%
do PIB. Mostrou-se capaz de impulsionar a
economia em várias regiões do estado[1]. 

A proposta deste informativo é apresentar a
balança comercial do agronegócio tanto para
o estado quanto para as 13 Regiões
Geográficas Intermediárias (RGInt)[2], o que
permite observar a inserção do estado e
suas regiões na economia internacional e a
dependência dessa cadeia produtiva de
outros países. Apresenta como novidade a
perspectiva de análise dos dados a partir da
classificação por grandes categorias
econômicas (CGCE), na qual os fluxos são
categorizados por uso: bens de capital (BK),
bens intermediários (BI), bens de consumo
(BC) e combustíveis e lubrificantes.

A cadeia produtiva do agronegócio
compreende as atividades relacionadas à
agropecuária, desde o abastecimento de
insumos, a transformação industrial até os
serviços de comercialização e distribuição.

A agricultura, a pecuária e a exploração
florestal e silvicultura compõem o núcleo
da cadeia. Os setores a montante
fornecem insumos para a atividade
núcleo, destacadamente insumos
produzidos pela própria agropecuária e
máquinas e implementos agrícolas
(insumos industriais). 

À jusante estão os setores que processam
(agroindústria), distribuem e
comercializam os produtos derivados da
agropecuária[3].

Para o propósito deste informativo, em
primeiro lugar, foram consideradas as
transações comerciais apenas dos
produtos com componente agropecuário,
seja da atividade primária (núcleo) ou
industrial. Em seguida, utilizando-se a
classificação por grandes categorias
econômicas, foram incluídos os produtos à
montante da cadeia produtiva,
notadamente máquinas e adubos

http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/23.03_Inf_CAIP_MIP_01_2022.pdf
http://novosite.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/18.12_Estatistica-Informacoes-36_VF_1812.pdf
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2 - Agropecuária e agroindústria

Exportação 
Em 2021, as exportações do agronegócio[4] mineiro representaram 8,9% das exportações do segmento no Brasil. Os produtos
da agropecuária responderam por 64,5%; os da agroindústria, por 35,4%. Em relação ao total das exportações mineiras, o
agronegócio registrou 33,2%, maior valor do período entre 2010 e 2021. Em valor, as exportações alcançaram 10,3 bilhões de
dólares. 

Fonte: Comexstat. Elaboração Caip/Direi.

Gráfico 1 – Exportações do agronegócio – Minas Gerais – 2010 a 2021 -
US$ bilhões e (%)

Mapa 1: Exportações do agronegócio – RGInt de Minas Gerais – 2021
– (%)

Em 2021, as exportações do agronegócio se
concentraram nas principais RGInt exportadoras de
commodities agrícolas. Destacaram-se a RGInt de
Varginha (32,9%), Uberlândia (19,2%), Uberaba
(10%) e Patos de Minas (9,3%). 

Fonte: Comexstat. Elaboração Caip/Direi.

[4]Para não contabilizar as exportações de produtos não associados à indústria de base agropecuária, foram realizados os seguintes ajustes: no setor de fabricação de produtos
têxteis, foram considerados somente aqueles derivados do algodão (SH2: 52); no setor de calçados e artefatos de couro, incluíram-se apenas os derivados de pele (exceto as
peles com pelo) e couro (SH2:41); e, no setor de fabricações de móveis e de produtos de indústria diversas, apenas os móveis (SH2: 94). Observa-se que, nesse caso, ainda
que os produtos de madeira correspondam à maior parte, existem outros produtos de materiais diversos.

Agropecuária

Em 2021, as exportações da agropecuária mineira
representaram 11,6% das exportações brasileiras
nesse segmento. Além de Minas Gerais, os
principais estados exportadores foram Mato
Grosso, tendo registrado 28,1%; Rio Grande do
Sul, 14,7%; e Paraná, 8,7%. O principal produto
exportado por eles foi a soja; ela correspondeu a,
respectivamente, 64,4%, 73,4% e 92,6% da pauta.
No Mato Grosso ainda se destacaram as
exportações de milho e algodão; no Rio Grande do
Sul, outros produtos e serviços da lavoura
permanente (tabaco e seus sucedâneos).

Em Minas Gerais, as exportações das atividades núcleo da cadeia produtiva do agronegócio representaram 17,4% do total
exportado pelo estado. O principal produto foi o café em grão, responsável por 66,3% do total. Em seguida, destacou-se a soja
em grão, 31,1%. O principal destino das exportações de café foram os Estados Unidos e a Alemanha; da soja, a China.

Entre 2010 e 2021, a participação mineira nas exportações da agropecuária brasileira atingiu o pico em 2010 (18,2%), tendo
recuado nos anos seguintes até se estabilizar próxima a 11% entre 2017 e 2021. Nesse período, o café e a soja, principais
produtos da pauta brasileira, tiveram trajetórias distintas. A participação da soja saiu de 44,4% em 2010 para 67% em 2021; a
do café, de 21% para 10,1%. Tendo em vista que o café é o principal produto da pauta mineira, naturalmente o estado perdeu
participação. Ainda que as exportações de soja tenham crescido, o estado não figura entre os principais exportadores do grão. 



As exportações da agropecuária se concentraram na RGInt de Varginha, principal polo exportador de café. Em 2021, a RGInt
concentrou 50,2% das exportações. Na sequência, destacaram-se a RGInt de Uberlândia (14,7%), Patos de Minas (12,4%) e
Juiz de Fora (10,5%), impulsionadas pelas vendas de soja (nas duas primeiras) e café (nas duas últimas). Os municípios que
se sobressaíram foram Varginha e Guaxupé (RGInt de Varginha), Uberlândia e, por último, Patrocínio e Unaí (RGInt de Patos
de Minas).
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Importação

As importações de produtos do agronegócio mineiro representaram 6,9% do total importado em 2021. Os produtos da
agroindústria representaram 69,1% do total; os da agropecuária, 30,1%. Nota-se que, a partir de 2015, quando as
importações foram bastante afetadas pela crise econômica, houve tendência de crescimento, impulsionado, sobretudo,
pelas compras associadas à agroindústria. 

Agroindústria

As exportações da agroindústria mineira corresponderam
a 6,1% das exportações brasileiras desse segmento em
2021. Os principais estados exportadores foram São
Paulo (24,3%) e Paraná (16,4%). No primeiro, os
destaques foram a fabricação e o refino de açúcar e os
outros produtos alimentares (preparações de produtos
hortícolas, de frutas e outras partes de planta); no
segundo, o abate e os produtos da carne, inclusive os
produtos do laticínio e da pesca; e os outros produtos
alimentares (resíduos e desperdícios das indústrias
alimentares).

Em Minas Gerais, as exportações da agroindústria foram
equivalentes a 9,6% do total. Os principais setores
exportadores foram o abate e produtos da carne,
inclusive os produtos do laticínio e da pesca (31,6%); a
fabricação e refino do açúcar (28,2%) e a fabricação de
celulose, papel e produtos do papel (17,5%). O principal
destino foi a China.

Entre 2010 e 2021, a participação mineira nas exportações do
agronegócio brasileiro foi próxima a 6% nesses 12 anos. Em
termos da estrutura da pauta, nota-se que os três principais
setores responderam por 81,2% das exportações no mínimo. As
exportações do setor de outros produtos alimentares foram, em
média, de 9,9%. Destacaram-se os resíduos e desperdícios das
indústrias alimentares e os alimentos preparados para animais.

Em 2021, as exportações da agroindústria se concentraram na
RGInt de Uberlândia (27,2%), Uberaba (26,1%) e Ipatinga
(19,1%). Na RGInt de Uberlândia, destacaram-se as exportações
dos setores de abate e produtos de carne, outros produtos
alimentares e, por fim, fabricação e refino de açúcar. Na RGInt
de Uberaba, destacou-se o setor de fabricação e refino de
açúcar; na RGInt de Ipatinga, o setor de fabricação de celulose,
papel e produtos de papel. Os principais municípios foram
Araguari e Ituiutaba, na RGInt de Uberlândia; Iturama, Uberaba e
Delta, na RGInt de Uberaba; e Belo Oriente, na RGInt de
Ipatinga. 

Gráfico 2 – Importações do Agronegócio – Minas Gerais – 2010-2021 –
US$ milhões e (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração Caip/Direi.

Em 2021, as importações se concentraram,
principalmente, na RGInt de Pouso Alegre
(39,2%), seguida pela RGInt de Belo Horizonte
(24%), Uberlândia (17,3%) e Uberaba (10,2%).
Essas últimas duas também se destacaram
entre as principais RGInt exportadoras.
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Mapa 2: Importações do agronegócio – RGInt de Minas Gerais – 2021
– (%)

Em Minas Gerais, as importações da agropecuária corresponderam a apenas 2,1% do total importado. Os produtos agrícolas,
notadamente os cereais (arroz e trigo), se destacaram: registraram 84,1% do total. A participação dos produtos da pecuária
(outros produtos de origem animal) foi de 8,3%; a da produção florestal, pesca e aquicultura, 7,6%. Os principais países de
origem foram Paraguai (cereais), Estados Unidos (outros produtos de origem animal) e Chile (peixes).

Entre 2010 e 2021, a participação mineira nas importações da agropecuária brasileira foram relativamente estáveis, em média
2%. As importações dos produtos agrícolas predominaram (média de 85,4%); as de produtos da pecuária permaneceram
relativamente estáveis, tendo registrado média de 8,2%. As associadas ao setor de produção florestal, pesca e aquicultura
cresceram 6,6 pontos percentuais (p.p) impulsionadas pelas compras de peixe. 

A distribuição espacial das importações mostra concentração na RGInt de Belo Horizonte (32,8%), puxada pelas compras de
cereais. Em seguida, destaca-se a RGInt de Pouso Alegre (19,8%), sobressaindo-se as frutas, casca de frutos cítricos e de
melão; a RGInt de Uberlândia (23,4%), impulsionada também pelos cereais; e a RGInt de Uberaba (11,6%), onde os produtos
da pecuária prevaleceram. Os principais municípios foram Contagem, Santa Luzia e Ribeirão das Neves (RGInt de Belo
Horizonte), Poços de Caldas (RGInt de Pouso Alegre), Uberlândia e Araguari e, por último, Delta e Uberaba. 

Fonte: Comexstat. Elaboração Caip/Direi.

Agropecuária

Em 2021, as importações da agropecuária em Minas
Gerais representaram 4,8% das importações brasileiras
nesse recorte. Os principais estados importadores foram
São Paulo (25,6%), Paraná (18,8%) e Santa Catarina
(10,9%). Em São Paulo e Santa Catarina, destacaram-
se os produtos da agricultura (cereais e frutas) e da
pesca e aquicultura (peixes). No Paraná, sobressaíram
os produtos da agricultura (além dos cereais e frutas, os
produtos hortícolas).

Agroindústria

Em 2021, as importações de produtos da agroindústria em Minas Gerais alcançaram participação de 8,7% no total brasileira
nesse recorte. Novamente, os estados que se destacaram entre os maiores importadores foram São Paulo (28,6%), Santa
Catarina (25,5%) e Paraná (10,2%). Neles, destacaram-se as importações do setor de outros produtos alimentares. Além desse
setor, sobressaiu-se o setor de abate e produtos de carne (São Paulo e Santa Catarina), o de bebidas (Santa Catarina e
Paraná) e o de fabricação de celulose, papel e produtos de papel (São Paulo).

Em Minas Gerais, as importações do agronegócio alcançaram 4,8% do total. As importações se concentraram nos seguintes
setores: outros produtos alimentares (38,9%), notadamente cacau e suas preparações e preparações alimentícias diversas;
abate e produtos de carne (33,4%), sobressaindo-se as carnes e miudezas; e fabricação de bebidas (19,3%). Os principais
países de origem foram Argentina, que se destacou nos três setores, Paraguai (carnes) e Uruguai (bebidas).

Entre 2010 e 2021, a participação mineira nas importações da agroindústria brasileira registrou o maior valor em 2021, 8,7%.
Esse crescimento foi puxado pelas importações dos principais setores, principalmente do setor de bebidas. 

Em 2021, as importações se concentraram na RGInt de Pouso Alegre (47,8%), sobressaindo as compras de cacau e suas
preparações. A RGInt de Belo Horizonte teve participação de 20,1%, destacando-se as importações de bebidas. Na terceira e
na quarta posição, respectivamente, figuraram a RGInt de Uberlândia (14,6%) e de Uberaba (9,5%). Destacaram-se,
respectivamente, os produtos do abate e de carne e os da fabricação de bebidas. Os principais municípios foram Poços de
Caldas (RGInt de Pouso Alegre), Contagem (RGInt de Belo Horizonte), Uberaba e Uberlândia. 
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Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.

Saldo da balança comercial 

A balança comercial do agronegócio de Minas Gerais foi superavitária no período de 2010 a 2021. Em 2021, o valor foi de
US$9,5 bilhões, o maior saldo da série. Os produtos das atividades do núcleo foram os mais importantes para esse resultado:
representaram 67,3% do superávit (Gráfico 3). Por outro lado, a participação do saldo do agronegócio no saldo da balança
comercial do estado foi a menor dos últimos oito anos (37,4%), o que refletiu, sobretudo, a expansão do minério de ferro.

3 - Classificação por grandes categorias econômicas (CGCE) (insumos, agropecuária e agroindústria)
A classificação por grandes categorias econômicas (CGCE) fornece outro foco de análise dos fluxos de comércio internacional e
sintetiza os bens de acordo com a categorização por uso. Além dos bens a jusante e do núcleo da cadeia, nesta seção, foram
inseridos bens do segmento a montante: as máquinas e os equipamentos e os adubos (fertilizantes), que correspondem a
insumos diretamente associados à produção agropecuária. 

Gráfico 3 – Saldo da balança comercial total e do agronegócio de Minas
Gerais – 2010-2021 – (US$ bilhões)

As principais RGInt a contribuírem para esse
resultado foram Varginha (35,9%), Uberlândia
(19,4%) e Uberaba (10%). 

Exportação
De acordo com a CGCE, em 2021, a distribuição das exportações do agronegócio de Minas Gerais mostrou-se concentrada em
BI, 86,2% do total. Na sequência, os BC representaram 13,7%. A contribuição dos BK e dos combustíveis e lubrificantes foi
ínfima. A participação de Minas Gerais nas exportações de BI do agronegócio brasileiro correspondeu a 9,7% e de 5,5% nas de
BC. A maior contribuição, 52,2%, veio dos combustíveis e lubrificantes; a menor, de 0,8%, dos BK. 

Tabela 1 - Exportações do agronegócio, segundo categorias de uso -
RGInt de Minas Gerais – 2021 (US$ mil FOB) (%)

Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.
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Quadro 1: Exportações do agronegócio, segundo categorias de uso - Minas Gerais - principais
produtos e RGInt – 2021

Na composição regional, observou-se, em geral, a mesma estrutura do total estadual, com prevalência de BI em quase todas
as RGInt. Para a de Varginha, principal exportadora estadual do agronegócio, essa categoria representou 98,4%. Nas RGInt
de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas e Ipatinga, também relevantes nas remessas de produtos da cadeia, os BI
perfizeram, respectivamente, 72,7%, 88,8%, 98,5% e 97,4%. Majoritários entre os BI, os alimentos e bebidas básicos,
destinados principalmente à indústria, foram protagonizados pelo café, notadamente da RGInt de Varginha. No mesmo
subgrupo, a soja foi referência para a RGInt de Uberlândia e a de Patos de Minas. Pertencentes ao grupo dos insumos
industriais elaborados, as pastas químicas de madeira (celulose) foram destaque na RGInt de Ipatinga. Destinados
principalmente à indústria, os açúcares de cana, integrantes do segmento de alimentos e bebidas elaborados, foram o item
mais destacado na RGInt de Uberaba.

Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.

Na categoria de BC, as carnes e as rações (grupo de alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo
doméstico) tiveram o maior realce na RGInt de Uberlândia. Do mesmo grupo, os chocolates se notabilizaram na RGInt de
Pouso Alegre. Com pequena participação no total exportado, as RGInt de Teófilo Otoni e Barbacena contaram essencialmente
com BC.

Quanto aos BK, as maiores participações vieram das RGInt de Uberaba, Belo Horizonte e Varginha. Para a primeira, além das
máquinas de aparelhos agrícolas, houve pequena remessa relacionada a bovinos reprodutores de raça pura. As máquinas e
os aparelhos de utilização agrícola e agroindustrial foram o principal item tanto para a RGInt de Belo Horizonte, quanto para a
de Varginha. Pouco representativos, os combustíveis e lubrificantes constaram em apenas três RGInt, notadamente o carvão
vegetal, na de Montes Claros. 
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Importação

Assim como nas exportações, os BI predominaram nas importações do agronegócio estadual. Em 2021, eles representaram

74%, seguidos por 21,5% de BC. Não houve registro de importações de combustíveis e lubrificantes; as de BK equivaleram a

apenas 4,5%. A representação mineira nas importações nacionais de BI do agronegócio foi de 7,8% e de 8,8% nas de BC. 

Para os BK, a participação estadual alcançou 18,4%.

Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.
(1) Classificação com mais de uma especificação SH4 e cujos valores não corresponderam aos totais do estado. 

Tabela 2 - Importações do agronegócio, segundo categorias de uso - RGInt de Minas Gerais – 2021 (US$
mil FOB) (%)

Ao contrário das exportações, em que os produtos básicos foram o componente principal dos BI, nas importações,

os insumos industriais elaborados tiveram a maior participação, o que denota a dependência de bens de conteúdo

de maior agregado tecnológico. Na categoria, os adubos (fertilizantes) perfizeram 80%, 59,2% do total estadual

importado do agronegócio. A participação mineira na importação nacional de adubos (fertilizantes) correspondeu a

10,1%. 

Da mesma forma, a estrutura por categoria de uso nas RGInt apontou predomínio de BI, em especial, nas de

Varginha, Juiz de Fora Uberaba e Divinópolis, onde superaram 90% do total. Os adubos e fertilizantes constituíram o

item principal, 50% concentrados na RGInt de Uberaba. Do grupo de alimentos e bebidas elaborados, destinados

principalmente à indústria, O malte apresentou a maior participação na RGInt de Pouso Alegre.  
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Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.

Entre as RGInt de maior valor importado em produtos do agronegócio, os BC foram destaque para Pouso Alegre (42,8%), Belo
Horizonte (21,4%) e Uberlândia (14,2%). Na primeira, evidenciaram-se o chocolate, preparações alimentícias (grupo de
alimentos e bebidas elaborados) e as frutas de casca rija (avelãs), dos segmentos de alimentos e bebidas básicos. Já na RGInt
de Uberlândia, evidenciaram-se os alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente ao consumo doméstico,
principalmente as carnes.

Registros de BK foram constatados em oito RGInt. Os principais, nas de Uberaba, Varginha e Belo Horizonte. O destaque foi
para as máquinas e aparelhos para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou bebidas. Com pequena representação,
verificou-se a importação de animais reprodutores de raça pura, notadamente de suínos, na RGInt de Patos de Minas. 

Saldo da balança comercial 

Em 2021, o saldo da balança comercial para os bens de capital foi negativo para o estado e para as RGInt, com exceção de
Varginha (Tabela 5). Os principais déficits foram observados nas RGInt de Uberaba, de Pouso Alegre e de Uberlândia. Elas
realizaram as maiores importações de máquinas e aparelhos, principalmente os destinados à indústria de alimentos e bebidas.

Quadro 2 - Importações do agronegócio, segundo categorias de uso - Minas Gerais - principais
produtos e RGInt – 2021
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Fonte: Comex Stat. Elaboração Caip/Direi.

Tabela 5 - Saldo da balança comercial do agronegócio das RGInt de Minas Gerais por categoria de uso – 2021 – (US$ mil) (%) 

No caso dos BI e BC, o saldo foi superavitário. Neste último grupo de produtos, a exceção ocorreu na RGInt de Pouso Alegre
cujo saldo foi deficitário em US$151,3 milhões principalmente pelo elevado volume de importação de cacau, chocolates e
avelãs.

4 - Conclusão

A cadeia produtiva do agronegócio em Minas Gerais apresenta inserção na economia internacional com bens intermediários e
de consumo. Nas atividades do núcleo, a agricultura é preponderante, com a exportação de café e soja. A participação desses
produtos nas exportações brasileiras apresentou trajetórias diferentes: o primeiro reduziu-a, o segundo ampliou-a. Em bens de
consumo, o destaque vai para carnes; em bens de capital, os bovinos de raça. 

As RGInt com maior inserção internacional são Varginha e Uberlândia. Na primeira, concentram-se as exportações do núcleo;
em Uberlândia, as da agroindústria. Os principais produtos agroindustriais são produtos de carne. Em 2021, os bens de capital
apresentam registro em oito das 13 RGInt. Destaque para Uberaba (US$885 mil), seguida por Varginha (US$577 mil).

A China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, o Japão e a Bélgica são os principais destinos dos produtos da cadeia.

A dependência internacional da cadeia produtiva se concentra em bens intermediários (74%), principalmente, insumos
industriais elaborados como os adubos (fertilizantes). Desse modo, evidencia-se a dependência de bens de conteúdo
tecnológico superior. Ao considerar os bens a montante, a jusante e o núcleo, as principais importadoras são a RGInt de
Uberaba, seguida pela de Pouso Alegre e de Uberlândia.

Os principais países fornecedores da cadeia produtiva do agronegócio mineiro são: Rússia, Argentina, Canadá, Estados
Unidos, Paraguai, Marrocos e China.

O saldo da balança comercial da cadeia produtiva do agronegócio foi superavitária entre 2010 e 2021. Na classificação por
categoria de uso, o saldo comercial para os bens de capital é deficitário; para os bens intermediários e de consumo,
superavitário. 
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