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Crescimento contínuo
Relação Comercial entre Minas Gerais e a região Norte da Europa
(Destaque: Escandinávia e Báltico)

As exportações de Minas Gerais para a Suécia em
2020, representam cerca de 30,6% do total

exportado do estado para a região destacada.
 

A Suécia é o 2º destino das exportações mineiras e
o 4º mercado fornecedor de produtos para Minas

Gerais na região.
 

Nas importações do estado oriundas do Norte da
Europa, a participação da Suécia em 2020 foi de

16,2%.



Dentre os estados brasileiros, Minas Gerais foi o
2º maior estado exportador e o 5º maior
importador de produtos da Suécia em 2020.

Em 2020, o fluxo comercial entre Minas Gerais e
a Suécia fechou em US$122,4 milhões. Nesse
montante, US$91,6 milhões são relativos às
exportações e US$30,7 milhões são referentes
às importações.

Houve crescimento no fluxo comercial no
comparativo 2019/2020 de 1,5%, em virtude do
aumento nas exportações do último ano.

Panorama das Relações Comerciais entre Minas Gerais e a
Suécia

Fluxo Comercial entre Minas Gerais e a Suécia  (Valor FOB US$ )



Os principais produtos exportados por Minas
Gerais para Suécia em 2020 foram:

 
- Café

- Hidrogênio, gases raros
- Partes e acessórios de veículos automóveis

- Ferro-ligas
- Carne bovina

- Pedras de cantaria ou de construção
- Ardósia natural

- Partes para motores diesel ou semidiesel
- Instrumentos para regulação ou controle
- Silicatos dos metais alcalinos comerciais

Produtos exportados para a Suécia (2020)

Exportações de Minas Gerais para a Suécia (2020)
 (Valor FOB US$ )
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