
EXPORTAÇÕES

SOJA - BRASIL

SOJA – MATO GROSSO DO SUL

16,4 milhões 

de ton.

Dados do volume exportado em maio/2021 e os principais 

destinos - SECEX

886 mil 
toneladas

Outros: Turquia, Espanha,
Tailândia, Paquistão e
Países Baixos.

Outros: Argentina, Coreia
do Sul e Bangladesh.

China

68%

outros

32%

China

81%

outros

19%



EXPORTAÇÕES 

MILHO - BRASIL

MILHO – MATO GROSSO DO SUL

13 mil 
toneladas

Sem volume
exportado

Dados do volume exportado em maio/2021 e os principais 

destinos - SECEX

Muito comum para o mês de maio o baixo

volume de exportação, devido ao baixo

estoque disponível da safra anterior e o

período de desenvolvimento da safra atual

– isto é, ainda não houve início de colheita.

Egito

86%

outros

14%



CENÁRIO ECONÔMICO - BRASIL

SOJA

MILHO

A soja brasileira apresentou um aumento de 16% na quantidade

exportada em maio de 2021, em relação a maio de 2020;

O volume exportado em maio de 2021 foi 0,15% menor do que em

abril de 2021;

Já foram exportadas 48,32 milhões de toneladas em 2021;

O Brasil importou 117,52 mil toneladas de soja em maio, quase 200%

a mais que abril de 2021, totalizando 369,6 mil toneladas em 2021.

O milho brasileiro apresentou uma redução de 45% na quantidade

exportada em maio de 2021, em relação a maio de 2020;

Redução de 90% no volume exportado em relação a abril de 2021;

Já foram exportadas 3,7 milhões de toneladas em 2021;

O Brasil importou 19% a menos em maio em relação a abril de 2021,

cerca de 62,3 mil toneladas. O total importado até maio de 2021 é de

820,4 mil toneladas de milho.



CENÁRIO ECONÔMICO - MS

SOJA

MILHO

A soja do Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 4,35% na

quantidade exportada em maio de 2021, em relação a maio de

2020;

Redução de 13,83% no volume exportado em relação a abril de

2021;

Já foram exportadas 2,7 milhões de toneladas em 2021, sendo a

China o principal destino.

O Mato Grosso do Sul não exportou milho em maio de 2021,

segundo dados da SECEX.

Movimento muito comum para o mês de maio, devido ao baixo

estoque disponível da safra anterior e o período da safra atual em

desenvolvimento – isto é, ainda não houve início de colheita.
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