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Comércio Internacional da Região Geográfica Intermediária
Teófilo Otoni
Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de
exportações para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de
Teófilo Otoni[1], incluindo os resultados de 2020. Nesse ano, a
economia mundial foi fortemente afetada pela pandemia da Covid19. À exceção da China, os demais principais parceiros
econômicos de Minas Gerais – União Europeia e Estados Unidos
– registraram queda na taxa de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB). No Brasil, a retração do PIB foi de 4,1% e, apesar da
retração do PIB global, as exportações de commodities metálicas
e agrícolas foram impulsionadas, sobretudo, pela demanda
chinesa. Tendo como foco os resultados de 2020[2], este
informativo 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 os
principais países de destino.
Em 2020, as exportações estaduais registraram crescimento de
4,3%. Entretanto, nesse mesmo ano, as exportações da RGInt de
Teófilo Otoni retraíram-se 30,3%, refletindo a queda das
exportações de carnes e miudezas e de pedras preciosas.

A participação das exportações da RGInt correspondeu
a 0,5%[3] do total (0,2 ponto percentual - p.p. - inferior
ao registrado em 2019). Em termos de participação, a
contribuição das exportações da RGInt é modesta,
sendo que desde 2010 situa-se em patamar inferior a
1%. Em 2019, registrou-se o maior valor exportado,
correspondente a R$ 157 milhões, impulsionado pelos
produtos mencionados anteriormente.
Observa-se que nessa RGInt se localizam os
municípios do Vale do Jequitinhonha. A região se divide
em Alto-Jequitinhonha (região de Diamantina, próxima à
nascente do rio); Médio-Jequitinhonha (região de
Araçuaí, próxima ao Sul da Bahia); e BaixoJequitinhonha, região de Almenara. Em termos de
exportação, destacam-se os municípios de Diamantina,
no Alto Jequitinhonha; Itinga, Caraí, Medina e Virgem
da Lapa, no Médio Jequitinhonha; Pedra Azul e Salto da
Divisa, no Baixo Jequitinhonha. As exportações desses
municípios são destacadas neste informativo.

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de maior valor
exportado no total das exportações da RGInt de Teófilo Otoni. As
carnes de bovinos congeladas e as pedras preciosas ou
semipreciosas são os principais produtos exportados. Em
2020, as exportações de carnes e miudezas retraíram-se 17,2%
em valor e 9,1% em volume em relação a 2019. Observa-se que,
em função da pandemia da Covid-19, uma unidade da empresa
que atua nesse segmento registrou paralisação[4], possivelmente
tendo reflexos negativos também na região. Apesar da queda, a
participação desses produtos na pauta de exportação da RGInt
aumentou 11,8 p.p., em virtude da retração mais acentuada das
exportações de pedras preciosas.

A queda do valor exportado de carne e miudezas nesse
ano interrompeu os sucessivos aumentos registrados
nos anos anteriores. Em 2018, as exportações
aumentaram 50,6% em valor e 45,9% em volume,
impulsionadas pela demanda chinesa; no ano seguinte
(2019), houve retração de 2,2% do volume exportado,
mas crescimento de 15,1% em valor, indicando aumento
de preços do produto. Em 2020, a queda do volume
exportado foi superior ao valor, sinalizando recuo dos
preços.

[1] A RGInt Teófilo Otoni é composta pelos seguintes municípios: Água Boa, Águas Formosas, Angelândia, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita,
Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Joaíma, Ladainha, Machacalis, Malacacheta, Nanuque, Nova Módica, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de
Minas, Pavão, Pescador, Poté, Santa Helena de Minas, São José do Divino, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba; pelos municípios do Alto Jequitinhonha
(Alvorada de Minas, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Chapada do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Itamarandiba, Leme do
Prado, Minas Novas, Presidente Kubitschek, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, Turmalina e
Veredinha); e pelos municípios do Médio-baixo Jequitinhonha (Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira de Pajeú, Caraí, Comercinho, Coronel Murta, Divisa
Alegre, Divisópolis, Felisburgo, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Jordânia, José Gonçalves de Minas, Mata Verde, Medina, Monte
Formoso, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Ponto dos Volantes, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto e
Virgem da Lapa).
[2] Os informativos divulgados ano passado apresentaram uma análise das exportações nos últimos dez anos para cada RGInt. Eles podem ser consultados em
http://novosite.fjp.mg.gov.br/comercio-internacional/.
[3] 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.
[4] Ver https://jornalemtempo.com/noticia/frisa-esclarece-paralisacao-em-teixeira-de-freitas.
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A participação das exportações de pedras preciosas caiu 11,7% Gráfico 1: Participação dos produtos de maior valor
em 2020. O crescimento de 36,1% do volume exportado foi exportado no total das exportações da RGInt de Teófilo
Otoni – 2019/2020 (%)
compensado negativamente pela queda de 66,3% do valor. Além
da queda de exportação de diamantes (-90,5%), cujo valor é
mais alto, as pedras preciosas (exceto diamantes) também
registraram queda de valor exportado (-65%), apesar do
crescimento em volume (38,7%). Esse resultado sugere a queda
de exportação de pedras preciosas mais valorizadas, tal qual o
rubi, cuja retração das exportações estaduais foi de 72,8%.
Entre 2019 e 2020, a participação das exportações de outras
pedras apresentou leve recuo de 0.9 p.p. No entanto, o valor e o
volume exportado recuaram 64,7% e 60,6%, respectivamente.
Destacam-se a queda do valor exportado do grafite natural
(-35%), do granito, pórfiro, basalto e arenito e outras pedras de
cantaria (-41,1%) e do quartzo (-18,2%).
Os demais produtos exportados, destacados no Gráfico 1, têm
baixa participação no total. A participação de outros produtos de
origem animal aumentou de 1,5% para 2,3%, refletindo o
crescimento das exportações de tripas, bexigas e estômagos de
animais e de produtos de origem animal impróprios para
alimentação humana. A participação das exportações de plantas
vivas e produtos de floricultura aumentou 0.2 p.p. e a
participação das exportações de minérios decresceu 0.3 p.p.,
com destaque para a queda de 78% das exportações de
minérios de manganês e seus concentrados.

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

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 plantas vivas e produtos de floricultura, cujas exportações vêm crescendo
desde 2017. Em 2020, alcançou o maior valor do período recente, correspondendo a 58,3% do total das exportações dos
municípios mineiros.
Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor exportado
da RGInt de Teófilo Otoni nas exportações correspondentes de
Minas Gerais – 2019/2020 (%)

O segundo produto exportado com participação mais
expressiva no total das exportações mineiras são as pedras.
Entre 2019 e 2020, a participação reduziu 5,9 p.p., seguindo
a queda do valor exportado do grafite natural, do pórfiro,
basalto e arenito e outras pedras de cantaria e do quartzo.
Desde 2018, as exportações desses produ
os vêm se reduzindo em valor e volume.
Na terceira posição figuram os outros produtos de origem
animal, que alcançaram participação de 7,7% em 2020,
superando a participação de 6,5% registrada em 2019.
Houve crescimento de 10,9% do valor exportado e de 15%
do valor.
As carnes e miudezas e as pedras preciosas, embora sejam
os principais produtos exportados pela RGInt, têm baixa
participação no total exportado pelos municípios mineiros. No
caso das carnes e miudezas, as exportações se concentram
na RGInt de Uberlândia e, no caso das pedras preciosas (em
especial o ouro), nas RGInt de Patos de Minas e de Belo
Horizonte (BH). A participação das exportações de minérios
no total é muito baixa, visto que o minério de ferro exportado
pelos municípios da RGInt de BH é o principal produto da
pauta de Minas Gerais.

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.
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Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de
intensidade tecnológica[5], destaca-se que quase a
totalidade dos produtos exportados pela RGInt é pouco
intensiva em tecnologia, sendo que 98,7% são classificados
como bens de média-baixa tecnologia[6]. Nessa categoria,
enquadram-se os principais produtos exportados pela RGInt:
carnes e miudezas e pedras preciosas. Na categoria de bens
de média tecnologia destacam-se as pedras de cantaria ou
de construção e acessórios para tubos.

Em conjunto, os bens de média tecnologia correspondem a
0,3% das exportações da RGInt. Apenas 0,0006% das
exportações se referem a produtos de média-alta tecnologia.
Nesse grupo estão os fornos elétricos industriais ou de
laboratório e os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas,
inibidores de germinação e reguladores de crescimento para
plantas. As demais exportações (0,9%) são de produtos
classificados como de baixa tecnologia, incluindo os produtos
de origem animal e as plantas vivas e produtos de floricultura.

Municípios
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores da RGInt em 2020. O principal município exportador é Nanuque,
onde se concentra a exportação de carnes e miudezas. Em 2010, a participação do município nas exportações da RGInt era
correspondente a 31,9%; em 2020, alcançou 74,7%, impulsionada pelo crescimento do valor e do volume exportado de carnes e
miudezas.
Mapa 1: Mapa da participação relativa dos principais
municípios exportadores da RGInt de Teófilo Otoni – 2020 (%)

O município de Teófilo Otoni é o segundo polo exportador da
RGInt, concentrando 10,6% do total. Em 2010, sua participação
correspondia a 32,4%. No entanto, a partir de 2012, o município
deixou de exportar carnes e miudezas e as pedras preciosas ou
semipreciosas passaram a ser o principal produto exportado. Com
a queda da exportação daqueles produtos, entre 2019 e 2020 sua
participação se reduziu de 21% para 10,6%.
Pedra Azul e Salto da Divisa contribuíram com 3,3% e 3,1%,
respectivamente, nas exportações da RGInt. Em ambos os
municípios se destacam as exportações de grafite natural. A
participação de Pedra Azul alcançou 12,7% em 2012, mas se
reduziu pela metade no ano subsequente; após certa estabilidade,
as exportações se retraíram em 48% em 2020. Em Salto da Divisa,
a participação das exportações oscilou próxima a 5% do total,
reduzindo-se nos últimos dois anos.

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

As exportações do município de Carlos Chagas totalizaram 2,2% do total da RGInt em 2020. Os produtos da pauta de
exportação são as carnes e miudezas e outros produtos de origem animal. O maior valor exportado de carnes e miudezas foi
registrado em 2018, quando a participação das exportações de Carlos Chagas alcançou 8,9%. No ano seguinte, as exportações
do produto foram praticamente interrompidas, possivelmente em razão da reorientação das vendas para o mercado interno.
Em Diamantina, as exportações se dividem entre pedras (quartzo), pedras preciosas e semipreciosas (diamantes) e plantas
vivas e produtos da floricultura. Entre 2011 e 2020, as exportações do município corresponderam, em média, a 2,3% do total.
No ano de 2020, o resultado de 1,5% foi influenciado principalmente pela retração das exportações de diamantes (-90,5%).
Mapa 1: Mapa da participação relativa dos principais
municípios exportadores da RGInt de Teófilo Otoni –
2020 (%)

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.
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Em Itinga, as exportações são majoritariamente pedras (granito, pórfiro,
basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção; e quartzo).
Em 2020, foram registradas pela primeira vez exportações de produtos
diversos da indústria química, contribuindo para o aumento das
exportações do município, alcançando participação de 1,3%.
Os demais municípios – Medina, Caraí e Virgem da Lapa - têm
participação inferior a 1%. Entre elas, destaca-se que Medina alcançou
participação de 16,3% em 2012. No entanto, desde então, as exportações
de pedras (granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou
de construção) se reduziram seguidamente, refletindo a queda de
participação para 0,7%. Em Caraí, destacam-se também as exportações
de pedras (granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou
de construção); em Virgem da Lapa, a pauta é mais diversificada, incluindo
a venda de pedras preciosas e semipreciosas e obras de pedra, além de
pedras (granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de
construção).

[5] 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.
[6] 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.
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Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Teófilo Otoni foram China, Estados Unidos, Hong Kong, Filipinas e
Emirados Árabes. À exceção de Filipinas, os demais figuram entre os principais mercados de destino dos produtos da região
desde 2010. A China foi o destino de mais de 64% das exportações da RGInt. Em 2010, o país era destino de 10,3% das
exportações, comprando exclusivamente pedras. Ao longo do período, as exportações de pedras para China reduziram-se
gradativamente, registrando apenas 2,6% do total exportado em 2020. No sentido oposto, as exportações de carne, que se
iniciaram em 2016, passaram a dominar a pauta de comércio.
Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China, foi o terceiro principal destino das exportações da RGInt. Em
2012, a participação alcançou 20,7%, puxada pelas exportações de pedras preciosas e semipreciosas. Em 2020, com a queda
das exportações desses produtos, a participação de Hong Kong registrou apenas 3,8% do total.
Gráfico 4: Participação relativa dos principais
países de destino das exportações da RGInt de
Teófilo Otoni – 2020 (%)

Os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações
da RGInt em 2020. O principal produto exportado são as pedras
preciosas e semipreciosas. As Filipinas saltaram da quarta (1%) para
segunda posição nesse ano (2,7%), em razão do aumento das
exportações de carne e miudezas. Os Emirados Árabes passaram a
compor o grupo dos cinco principais destinos das exportações da
RGInt, impulsionados também pela exportação de carnes e miudezas.
Em 2019, Itália e Alemanha estavam entre os cinco principais
parceiros comerciais, ocupando o quarto e quinto lugares,
respectivamente. No caso da Itália, a participação saiu de 2,1% em
2019 para 2,3% em 2020. Contudo, em virtude do aumento das
exportações de carne para outros mercados, o país passou a ocupar a
sexta posição. No caso da Alemanha, além do efeito do aumento das
exportações de carne, houve queda das exportações de pedras.
Dessa forma, o país passou a ocupar a sétima posição.

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

Conclusões
A pauta de exportações da RGInt de Teófilo Otoni é concentrada em produtos de baixa intensidade tecnológica e localizada
principalmente no município de Nanuque. A RGInt, conhecida pelas suas pedras preciosas, está se especializando na
exportação de carnes e miudezas, cujo principal destino é a China. As exportações de pedras preciosas reduziram-se ao longo
do período. Consequentemente, o município de Teófilo Otoni, tido como capital das pedras preciosas, está perdendo espaço
nas exportações da RGInt. Destaca-se, ainda, que a RGInt, mais especificamente o município Diamantina, é um importante
polo exportador de plantas vivas e produtos de floricultura.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Presidente - Helger Marra Lopes
Vice-presidente - Mônica Moreira Esteves Bernardi
DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES
Diretora - Eleonora Cruz Santos
Coordenadora-geral - Daniele Oliveira Xavier
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
Carla Cristina Aguilar de Souza
EQUIPE TÉCNICA
Carla Cristina Aguilar de Souza
Lúcio Otávio Seixas Barbosa
Maria Aparecida Sales Souza Santos
Nina Fraiha de Faria (estagiária)

4

Arte Gráfica e diagramação - Bárbara Andrade

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Telefone: (31) 3448-9580 / 3448-9588
E-mail: comunicacao@fjp.mg.gov.br
Alameda das Acácias, 70, bairro São Luiz, Pampulha.
CEP: 31275-150, Belo Horizonte, Minas Gerais
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
Carla Cristina Aguilar de Souza

