RELAÇÕES COMERCIAIS
ENTRE MINAS GERAIS E
JORDÂNIA

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE/MG)
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico do Governo de Minas Gerais
(SEDE/MG), é composta por quatro
subsecretarias:
Subsecretaria de Promoção de
Investimentos e Cadeias Produtivas
Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação
Subsecretaria de Desenvolvimento
Regional
Subsecretaria de Desenvolvimento e
Integração do Norte e Nordestes de
Minas Gerais

Crescimento contínuo

Crescimento contínuo

Relação Comercial entre Minas Gerais e a região do Levante
As exportações de Minas Gerais para a
Jordânia em 2020, representam cerca de 16%
em relação ao total exportado do estado para
a Região do Levante.
O país é o 2º destino das exportações e
importações mineiras na região do Levante.
ficando atrás somente do Iraque e Israel,
respectivamente.
Nas importações de Minas Gerais da região do
Levante, a participação da Jordânia foi de 1%,
em 2020.

Panorama das Relações Comerciais entre Minas Gerais
e a Jordânia
Série Histórica do Fluxo Comercial entre Minas Gerais e a Jordânia
(Valor FOB US$ )

O fluxo comercial entre Minas Gerais e a
Jordânia fechou em US$23,6 milhões em
2020. Nesse montante, US$23,4 milhões são
relativos às exportações e US$204,3 mil são
referentes às importações.
Houve aumento no fluxo comercial no
comparativo 2019/2020 de 3,3%, em virtude
do crescimento das exportações.
Dentre os estados brasileiros, Minas Gerais foi
o 4º maior estado exportador e o 5º maior
importador de produtos da Jordânia em 2020.

Produtos exportados para a Jordânia (2020)
Em 2020, Minas Gerais exportou para
Jordânia:
Café
Carne bovina
Ração para animais
Carne de aves
Resíduos de óleo de soja
Produtos de confeitaria sem cacau
Granito e Pedras de Construção
Cordas e cabos de ferro ou aço
Sacos para embalagem
Aparelhos de raios X
Chocolate e outros contendo cacau

Pautas a serem discutidas:
Identificamos importações significativas da Jordânia a nível global onde Minas Gerais tem potencial para
exportar desses produtos:
Milho (exportação de 2013 a 2019)
Açúcar (exportação em 2008 e 2013)
Lácteos - Leite condensado, queijo e requeijão (Nunca exportamos para Jordânia )
Frutas - Bananas; abacates, goiabas, mangas
Outras frutas secas
Mel natural (Não há registros de exportação)
Produtos de padaria, pastelaria (Exportamos em baixo valor)
Produtos de confeitaria sem cacau (Exportamos em baixo valor)

Especial interesse em promover as exportações de Frutas, Mel e produtos Apícolas.
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