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Soja: As medidas adotadas pela França impactam o comércio do país com Minas Gerais? 

No início do corrente mês, o governo francês anunciou um plano econômico para reduzir a 

dependência que o país possui na importação de soja, da qual o Brasil é um dos maiores 

fornecedores ao país. O objetivo do plano é incentivar o plantio em território francês, de modo a 

equilibrar a produção nacional de alimentos no que concerne aqueles ricos em proteínas. O plano 

de Emmanuel Macron, presidente da França, prevê investimentos de € 100 milhões (cem milhões 

de euros), para aumentar o cultivo de leguminosas em 40% em apenas três anos. 

O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e um dos maiores exportadores, responsável por 

abastecer vários países na Ásia, Europa e África. Em 2020 (jan-nov), o país já exportou US$ 28 

bilhões do produto; os cinco maiores mercados consumidores da soja brasileira, são: China, 

Holanda, Espanha, Tailândia e Turquia. A França ocupa a 27º posição no ranking dos maiores 

compradores, adquirindo o equivalente a US$ 27 milhões em importação de soja do Brasil.  

Em 2020, considerando o período que compreende janeiro e novembro, Minas Gerais ocupa a 

sétima posição dentre os estados brasileiros exportadores de soja, com as exportações somando 

até o momento, US$ 1,5 bilhão.  No que concerne às exportações deste produto para a França, o 

estado não forneceu o grão especificamente para o país nos últimos sete anos. Pode-se 

considerar que, nos últimos quinze anos, a França não se colocou como um mercado ativo na 

compra de soja de Minas Gerais. Todavia, há o fornecimento de um produto derivado da soja, 

sendo: tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja. A exportação mineira deste 

produto neste ano (2020) para o parceiro comercial foi equivalente a US$ 577,1 mil. 

Na análise da pauta comercial entre Minas Gerais e o país europeu em 2020, considerando os 

meses de janeiro e novembro, os cinco principais produtos exportados foram: café verde (36,3%) 

, minérios de ferro (35,3%), pastas químicas de madeira (11%), acessórios para tubos (2,5%) e 

tubos e perfis ocos (1,9%). Um produto que se destacou em crescimento percentual na 

exportação foi “preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais'', tendo um aumento 

percentual de 252,3% (US$1,6 milhão) de 2019/2020. 
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 Neste ano (2020), levando em consideração o referido período de análise, a França foi destino de 

menos de 1% nas vendas internacionais de Minas Gerais. Assim, as medidas adotadas pelo 

governo francês teriam impacto pouco significativo no comércio internacional do estado, visto 

que não há exportações de soja, tampouco exportações consideráveis de produtos derivados da 

soja destinados ao parceiro comercial.  
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