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Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações
para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de Montes Claros
[1], incluindo os resultados de 2020. Nesse ano, a economia mundial
foi fortemente afetada pela pandemia do Covid-19. À exceção da
China, os principais parceiros econômicos de Minas Gerais – países
da União Europeia e os Estados Unidos – registraram queda na taxa
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, a retração
do PIB foi de 4,1%. Apesar da retração do PIB global, as
exportações de commodities metálicas e agrícolas foram
impulsionadas, em particular pela demanda chinesa. Este informe
explora os seguintes dados: (i) valores exportados, (ii) participação
no total das exportações do estado e (iii) estrutura da pauta, com
destaque para os principais itens comercializados e principais países
de destino.
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[1] A RGInt Montes Claros é composta por 86 municípios: Berizal, Bocaiúva, Bonito de Minas, Botumirim, Brasília de Minas, Buritizeiro, Campo Azul, Capitão Enéas, Catuti,
Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Cristália, Curral de Dentro, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco Dumont, Francisco Sá,
Fruta de Leite, Gameleiras, Glaucilândia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiaí, Ibiracatu, Icaraí de Minas, Indaiabira, Itacambira, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar,
Jequitaí, Joaquim Felício, Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Mirabela,
Miravânia, Montalvânia, Monte Azul, Montes Claros, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedras de
Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas,
Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí, São João do Paraíso, São Romão,
Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia e Verdelândia.
[2] Os dados de comércio exterior por município referem-se ao domicílio fiscal da empresa que realizou a operação de exportação ou importação e não ao local onde se
produziu a mercadoria. Dessa forma, os totais das exportações ou importações de uma unidade da Federação (UF) produtora divergem do somatório total das exportações
e ou importações de todos os municípios e/ou regiões geográficas localizados nesta UF produtora.

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado no total das exportações da RGInt de Montes
Claros. Os produtos químicos inorgânicos são os principais
produtos exportados, com destaque para hidrogênio, gases
raros e outros elementos não metálicos, que são utilizados
em processos industriais. Em 2020, as exportações de
produtos químicos inorgânicos retraíram-se 17,3% em valor e
2,8% em volume em relação a 2019. Os principais destinos
dessas exportações são a Alemanha e os Estados Unidos,
que tiveram cada qual sua economia afetada negativamente
pela pandemia do Covid-19. Desse modo, sua participação se
reduziu em 3,7 p.p., totalizando 26,8% da pauta de
exportações da região.

A participação das exportações de produtos farmacêuticos
vem se reduzindo desde 2013, quando chegou a responder
por 54% das exportações da RGInt. Em 2020, elas recuaram
29,5% em valor e 5,5% em volume; em termos de
participação, houve queda de 5,9 p.p., alcançando 18% do
total. Entre os produtos farmacêuticos, o destaque é a
produção de medicamentos à base de insulina utilizada para
o tratamento de diabetes. 

Gráfico 1 : Participação dos produtos de maior valor
exportado no total das exportações da RGInt de Montes
Claros – 2019/2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Em 2020, as exportações estaduais registraram
crescimento de 4,3%. Entretanto, nesse mesmo ano,
as exportações dos municípios que compõem a RGInt
de Montes Claros retraíram-se 6,1%, refletindo a
queda das exportações de produtos químicos
inorgânicos e produtos farmacêuticos. A participação
das exportações dos municípios da RGInt de Montes
Claros correspondeu a 3% do total [2] (0,3 ponto
percentual (p.p.) inferior ao registrado em 2019).
Apesar disso, na perspectiva de mais longo prazo, de
2010 a 2020, observa-se que essa participação
aumentou gradualmente, saindo de 2,5% para
aproximadamente 3%.



O Gráfico 2 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado pela RGInt no total das exportações
correspondentes de Minas Gerais. Destacam-se as
exportações de produtos farmacêuticos e de produtos
químicos inorgânicos. 

No caso dos primeiros, em 2012, as exportações da RGInt
alcançaram 96,9% do total das exportações mineiras. Desde
então, sua participação vem se reduzindo, tendo
representado 83,3% do total em 2020. Essa redução se deve
à queda das exportações da região.

Em relação às exportações de produtos químicos inorgânicos,
ao longo dos últimos dez anos, sua participação nas
exportações do estado oscilou. Em 2020, alcançou 47,6% do
total, segunda maior marca nesse período (em 2011, era
50,7%). Ou seja, apesar da queda das exportações, houve
ganho de participação em relação ao total exportado pelo
estado, pois a retração foi maior em outros produtos (em
especial, do hidróxido de alumínio e dos óxidos, hidróxidos e
peróxidos de outros metais).

A participação das exportações de ferro fundido, ferro e aço vem crescendo desde 2018, tendo atingido 12,2% em 2020, ainda
aquém do valor alcançado em 2010 (17,5%). Em 2020, houve aumento de 22,8% em valor e 75,2% em volume. O aumento do
valor reflete o crescimento dos custos dos insumos, em particular do minério de ferro; o aumento do volume se associa,
principalmente, à demanda chinesa.

Em 2020, a soja foi o quinto principal produto da região, ao passo que carnes e miudezas ocuparam essa posição em 2019.
Enquanto as exportações de soja aumentaram tanto em valor quanto volume (22,8% e 75,2% respectivamente), as de carne e
miudezas caíram (18,3% e 30,4% respectivamente). A queda do volume exportado de carnes e miudezas na RGInt foi mais
forte do que no estado, reduzindo a participação de 6,9% para 6%. No ano passado, houve paralisação de unidades de
operações de abate no município de Janaúba como medida preventiva contra a transmissão da Covid-19 e por problemas
logísticos relacionados à doença [3]. O aumento de preço da soja refletiu a alta demanda chinesa.
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Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor
exportado da RGInt de Montes Claros nas exportações
correspondentes de Minas Gerais – 2019/2020 (%)

[3] Ver notícias em https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/suspensao-de-operacoes-da-minerva-foods-afetara-unidade-de-janauba/. 
[4]  A classificação utilizada neste informativo baseia-se na metodologia da OCDE de 2016, que inclui produtos manufaturados e não manufaturados, divididos em cinco
categorias tecnológicas: baixa, média-baixa, média, média-alta e alta. Ver metodologia completa em
https://pdfs.semanticscholar.org/70bf/6f27b38212e160c6de5d5ceefdd59e210cc8.pdf?_ga=2.160656699.760985388.1584364112-1342030009.1584364112.
[5]  As exportações municipais são divulgadas com base no SH4. No entanto, a classificação da OCDE utiliza uma classificação mais agregada (ISIC 2 ou ISIC 3). Desse
modo, em alguns casos, alguns produtos podem ser classificados em mais de um grupo.

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Intensidade tecnológica

A partir da análise das exportações por classes de
intensidade tecnológica [4], destaca-se que quase metade
dos produtos exportados pela RGInt são intensivos em
tecnologia [5] (46,8%). Deles, os produtos químicos
inorgânicos representaram 26,8% das exportações da RGInt
em 2020, e os produtos farmacêuticos alcançaram 18% do
total das exportações. Esses bens são classificados como
bens de alta e média-alta intensidade tecnológica
respectivamente. Ouro, ferro fundido, ferro e aço são
classificados como bens de média tecnologia e juntos
respondem por 29,4% das exportações. Entre os bens de
baixa e média baixa tecnologia estão os produtos agrícolas
(soja, carnes e miudezas etc.). 

Gráfico 3 – Exportações segundo o grau de intensidade
tecnológica – RGInt Montes Claros – 2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/suspensao-de-operacoes-da-minerva-foods-afetara-unidade-de-janauba/
https://pdfs.semanticscholar.org/70bf/6f27b38212e160c6de5d5ceefdd59e210cc8.pdf?_ga=2.160656699.760985388.1584364112-1342030009.1584364112
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Mapa 1: Mapa da participação relativa dos principais municípios
exportadores da RGInt de Montes Claros – 2020 (%)

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

I n f o r m a t i v o  F J P  |  A n á l i s e  I n s u m o - P r o d u t o  

Municípios

A Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores
da RGInt em 2020. Pirapora e Montes Claros são os
principais, respondem por 32,6% e 23,3% respectivamente.
Em Pirapora, se concentra a exportação de produtos químicos
inorgânicos, que representam 51,3% das exportações do
município, soja (27,9%) e ferro fundido, ferro e aço (20,7%).
Em Montes Claros, localiza-se a exportação de produtos
farmacêuticos (77,1%), calçados (5%) e instrumentos e
aparelhos de óptica, médicos e cirúrgicos (4,4%). Destaca-se
que Pirapora se tornou o principal polo exportador da RGInt
em 2020, em virtude do declínio das exportações de produtos
farmacêuticos.

Riacho dos Machados passou a compor a lista dos principais municípios exportadores da RGInt em 2014, com a exploração de
ouro. Em 2020, foi responsável por 17,2% das exportações da RGInt.

Capitão Enéas se destaca nas exportações de produtos químicos inorgânicos (97,1%), que representaram 9% da RGInt. Em
Janaúba, se concentram as exportações de carne e miudezas (96,9%), totalizando 7,2% da RGInt.

A pauta de exportações de Várzea da Palma é um pouco mais diversificada, distribuindo-se entre ferro fundido, ferro e aço
(74,9%), produtos químicos inorgânicos (18,7%) e madeira, carvão vegetal e obras de madeira (6,3%). Em 2020, as
exportações do município representaram 6,9% da RGInt. Observa-se que, em 2010, a participação era de 11,9%, mas perdeu
espaço ao longo dos anos. 

Os municípios de Bocaiúva, Taiobeiras,
Jequitaí e Josenópolis têm baixa participação
nas exportações da RGInt. À exceção do
último, os demais não perfizeram nem 1%
das exportações da região. Em Josenópolis,
as exportações são exclusivamente de
madeira, carvão vegetal e obras de madeira.
Em Bocaíuva, destacam-se as exportações
de veículos e peças (63,7%), outros metais
comuns (19,2%), máquinas e equipamentos
mecânicos (10,8%) e ferro fundido, ferro e
aço (5,2%). Em 2010, as exportações do
município representavam 3,9%, mas, desde
então, se reduziram, tendo alcançado apenas
0,8% em 2020. Em Taiobeiras, destacam-se
as exportações de minerais não-metálicos
(64,9%) e minérios (32,9%); em Jequitaí, as
carnes e miudezas (99%).

Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores municípios
exportadores da RGInt de Montes Claros – 2020

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

Parceiros comerciais

Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Montes Claros foram Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, China e
Alemanha. O Canadá é o principal mercado consumidor do ouro extraído na região. O país ganhou relevância como parceiro
comercial a partir de 2014 com o crescimento das exportações dessa commodity. Em 2020, o aumento das exportações de ouro
em volume e preço impulsionaram sua participação. A Dinamarca é o principal destino dos produtos farmacêuticos produzidos
na região. O país era o principal parceiro comercial da RGInt, mas, com o declínio das exportações desses produtos, sua
participação se reduziu para 11,2% em 2020 (em 2014, era 43,7%). 



Entre 2010 e 2020, a participação dos Estados Unidos foi,
em média, próxima a 9%. Os principais produtos
exportados são produtos químicos inorgânicos, carnes e
miudezas e ferro fundido, ferro e aço. 

A participação da China cresceu 5,4 p.p. entre 2019 e
2020, tendo alcançado 9,2% do total. Esse aumento
expressivo decorreu da expansão das exportações de
soja. 

As exportações para a Alemanha são majoritariamente
compostas por produtos químicos inorgânicos. Em 2020,
sua participação foi de 6,2%, levemente inferior à
registrada em 2019 (6,7%). 

Em 2019, o Japão foi o segundo principal destino das
exportações da RGInt. No entanto, com a queda das
exportações de produtos químicos inorgânicos (-16,4%) e
de ferro fundido, ferro e aço (-64,5%), passou a ocupar a
sexta posição em 2020. 

4

Gráfico 4: Participação relativa dos principais países de destino
das exportações da RGInt de Montes Claros – 2020 (%)
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Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

Conclusões

A pauta de exportações da RGInt de Montes Claros é majoritariamente composta por bens intensivos em tecnologia: gases de
uso industrial e produtos farmacêuticos, cuja produção se concentra, respectivamente, em Pirapora e Montes Claros. No
entanto, a exportação dos produtos farmacêuticos vem se reduzindo, enquanto as de ouro e, mais recentemente, de ferro, ferro
fundido e aço, estão crescendo. Esses produtos são menos intensivos em tecnologia e mais sujeitos às oscilações de preços do
mercado global. Desse modo, a região deve explorar sua capacidade instalada de produção de bens mais intensivos em
tecnologia, buscando manter sua participação na pauta.


