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Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de Ipatinga
[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, os Estados Unidos e
países asiáticos – 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. Tendo como foco os resultados de 2020 [2], 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.

Em 2020, as exportações estaduais registraram crescimento de 4,3%. Entretanto, nesse mesmo ano, as exportações dos
municípios que compõem a RGInt de Ipatinga retraíram-se 19%, refletindo a queda das exportações de minérios, ferro fundido e
pasta de madeira. A participação das exportações da RGInt de Ipatinga correspondeu a 7,9% do total [3] (2,2 pontos
percentuais (p.p.) inferior ao registrado em 2019). Essa foi a segunda menor participação registrada pela RGInt desde 2010,
quando sua participação correspondeu a 6,4%; de 2011 a 2013, a RGInt registrou participação superior a 11%, impulsionada
pelas exportações de minério de ferro. 

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado no total das exportações da RGInt de
Ipatinga. Os principais produtos exportados são os
minérios, com destaque para o minério de ferro. Em 2020,
houve queda de 17% do valor exportado e de 28,3% do
volume. Isto é, apesar da valorização da commoditie, o
valor exportado decresceu. Entre as regiões do estado que
exportam minério de ferro, a RGInt de Ipatinga foi a única
que registrou queda de valor exportado. Em razão de riscos
de rompimento da barragem Norte/Laranjeiras, local de
destino dos rejeitos da Mina de Brucutu, principal mina da
região, a capacidade de operação foi reduzida [4]. Mesmo
assim, em termos de participação, a exportação de minério
alcançou 49,1%, aumento de 1,2% em relação à 2019. 

As exportações de pasta de madeira corresponderam
25,6% do total das exportações da RGInt em 2020, tendo
apresentado leve recuo em relação ao ano anterior (0,5
ponto percentual – p.p.). A queda do valor exportado foi de
20,8%; a do volume, 1,6%. A pasta de madeira (celulose
branqueada) é importante matéria-prima para a indústria,
principalmente para a produção de papel. Observa-se que a
demanda da China, cujo crescimento econômico foi afetado
pela pandemia do Covid-19, reduziu-se em comparação a
2019. 
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[1] A RGInt Ipatinga é composta por 44 municípios: Açucena, Alvarenga, Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho,
Braúnas, Bugre, Caratinga, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga,
Jaguaraçu, Joanésia, João Monlevade, Marliéria, Mesquita, Naque, Nova Era, Periquito, Piedade de Caratinga, Pingo-d'Água, Raul Soares, Rio
Piracicaba, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Domingos do Prata, São Gonçalo do
Rio Abaixo, São João do Oriente, São José do Goiabal, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre e Vermelho Novo.
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 em https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/vale-diz-que-pode-ter-impacto-em-producao-se-falhar-em-retomada-de-
capacidade-em-brucutu.htm.

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

O terceiro principal produto da pauta da RGInt é o ferro fundido, que também registrou queda de valor (-26,3%) e do volume
(-12,6%) exportado. Nesse caso, a redução das exportações acompanhou a retração observada no total das exportações da
RGInt (-25,5%). O resultado foi a queda de participação de 2 p.p. em 2020, tendo saído de 22,9% para 20,9%.



Mapa 1: Mapa da participação relativa dos principais
municípios exportadores da RGInt de Governador
Valadares – 2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de intensidade tecnológica [7], destaca-se que 79,1% dos produtos exportados
pela RGInt são de baixa ou média-baixa tecnologia. Na categoria de baixa tecnologia (4,2% do total), estão o café e o mel
natural; na média-baixa tecnologia, destacam-se os minérios e a pasta de madeira. Os bens exportados de média tecnologia
corresponderam a 20,9%, representados principalmente pelo ferro fundido. Entre os bens de média-alta tecnologia, que
perfizeram 0,06% do total, estão as máquinas e equipamentos mecânicos, com destaque para os queimadores para
alimentação de fornalhas e os fornos industriais. Na categoria de bens de alta tecnologia, que respondeu por menos de 0,01%
das exportações, estão medicamentos, máquinas e equipamentos mecânicos (máquinas automáticas para processamento de
dados) e instrumentos e aparelhos de geodesia. 

Municípios 
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores da
RGInt em 2020. As exportações são concentradas em dois
municípios: São Gonçalo do Rio Abaixo e Belo Oriente. No
primeiro, localizam-se as exportações de minério de ferro; no
segundo, pasta de madeira. Em ambos os casos, refletindo o
recuo do valor exportado, houve ligeira queda de participação na
pauta em 2020: de 36,8% para 34,9% em São Gonçalo do Rio
Abaixo, de 26,1% para 25,5% em Belo Oriente.  

Em 2020, Rio Piracicaba foi o terceiro polo exportador da RGInt,
tendo respondido por 14% do total. No município, localizam-se
as exportações de minério ferro. Sua participação aumentou 3,1
p.p. nesse ano em razão da perda de participação de São
Gonçalo do Rio Abaixo.

As exportações de café e mel natural cresceram em valor, respectivamente, 20,1% e 58,8%, e em volume, 13,1% e 42,4%. Em
ambos os casos, o crescimento do valor exportado foi superior ao volume, sinalizando o aumento de preços de produtos
agrícolas [5]. Em relação ao mel natural, destaca-se que o estado é um dos maiores produtores do país e o estado incentiva a
cadeia produtiva do mel [6].
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Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor exportado
da RGInt de Ipatinga nas exportações correspondentes de
Minas Gerais – 2019/2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

[5]  O mel é classificado como produto agrícola. Ver em https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-defende-classificacao-do-mel-como-produto-de-origem-
animal#:~:text=CNA%20defende%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20do%20mel,e%20Pecu%C3%A1ria%20do%20Brasil%20(CNA).
[6] Ver em https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/estado-incentiva-exportacoes-de-mel/.
[7]  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.

O Gráfico 2 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado pela RGInt no total das exportações
correspondentes de Minas Gerais. As exportações de pasta de
madeira e de mel estão concentradas exclusivamente na
RGInt. No caso do mel, o produto é agrupado junto com leite,
laticínios e ovos (entre outros) na classificação mais
abrangente (SH2). Por isso sua participação é menos
expressiva (32,2% em 2020) no total de Minas Gerais. A
retração de 5,6 p.p. das exportações de minério de ferro
reforça os efeitos negativos da redução da capacidade
operacional da mina de Brucutu.

https://pdfs.semanticscholar.org/70bf/6f27b38212e160c6de5d5ceefdd59e210cc8.pdf?_ga=2.160656699.760985388.1584364112-1342030009.1584364112


Ipatinga, principal município da RGInt, foi apenas o quarto polo de exportação (7%). Quase a totalidade das exportações são de
ferro fundido. O município vizinho, Timóteo, impulsionado pelas exportações de mel natural, registrou crescimento na
participação, de 4,8% para 6,1%, em 2020. A participação de João Monlevade, cujas exportações se concentram em ferro
fundido, foi pouco superior à de Timóteo: 6,4% do total. 

Em Caratinga, o café é o principal produto exportado. Nos últimos dois anos, a participação do município aumentou
expressivamente. Ampliou de 0,8% em 2018 para 2,4% em 2019 e 3,5% em 2020. Esse crescimento se deve ao aumento do
valor exportado de café. Era de apenas R$ 5,9 milhões em 2018 e alcançou R$ 67,6 milhões em 2020. No município, são
produzidos cafés especiais, conhecidos como café das Matas de Minas. 

Nova Era, Santana do Paraíso e Santa Bárbara do Leste completaram a lista dos dez principais municípios exportadores da
RGInt. A participação de Nova Era foi de 2,1%, composta exclusivamente de ferro fundido. Santana do Paraíso registrou
participação de 0,1%, com uma pauta mais diversificada, que inclui máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos, ferro
fundido e produtos cerâmicos. Em Santa Bárbara do Leste, município vizinho à Caratinga, a participação foi praticamente nula,
2020 foi o primeiro ano em que se registraram exportações de café.
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Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores municípios exportadores da RGInt
de Ipatinga– 2020

[8]  Ver https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-08/estados-unidos-reduzem-cota-de-importacao-de-aco-do-brasil.

Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Ipatinga foram China, Estados Unidos, Malásia, Japão e Holanda. A
China foi o principal destino das exportações de minério de ferro da RGInt no período entre 2010 e 2020. Em 2020, sua
participação saiu de 35,2% para 40,4%. A participação dos Estados Unidos foi de 10,3% em 2020, ligeiramente inferior à
registrada no ano anterior (11%). O país é o principal destino de produtos agrupados na categoria de ferro fundido. Nela,
encontram-se produtos derivados do aço, que, desde 2018, são alvo de restrições comerciais (imposição de cotas, aumento de
tarifas etc.) pelo governo americano [8].

A Malásia, terceiro principal destino das exportações em 2020, respondeu por 8% das exportações, 2,1 p.p. inferior ao
registrado em 2019. O país é o segundo principal destino do minério de ferro exportado. Destaca-se que, em 2010, a
participação do país não alcançava 1%. Apenas em 2014 o minério de ferro passou a compor a pauta de bens exportados para
o país. 

O Japão, que, entre 2010 e 2018, foi o segundo principal destino das exportações da RGInt, em 2020, assim como em 2019,
ocupou a quarta posição: 7,1% das exportações. O principal produto exportado para o país é a pasta de madeira, cuja
exploração é realizada em Minas Gerais por empresa nipo-brasileira. As exportações desse produto e do minério de ferro, que
era o segundo principal produto da pauta, vêm se reduzindo nos últimos dois anos (pasta de madeira, -29,8% em 2019 e -16%
em 2020; minério de ferro, -58,9% em 2019 e -20% em 2020).

A Holanda completa a lista dos cinco principais países de destino das exportações da RGInt. Sua participação também se
reduziu a partir de 2019, quando registrou 6,9% do total, ante a 10,7% em 2018. Em 2020, a participação foi ainda menor,
4,9%. A pauta de bens exportados para o país é composta principalmente por pasta de madeira e minérios, cujas exportações
vêm retraindo-se nos últimos dois anos (pasta de madeira, -35% em 2019 e -12,6% em 2020; minério de ferro, -29,8% em 2019
e -83,7% em 2020).

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.



Conclusões
A pauta de exportação da RGInt de Ipatinga é concentrada em três grupos de produtos: minério de ferro, pasta de madeira e
ferro fundido. À exceção do último, a exportação dos demais se concentra em poucos municípios: minério de ferro,
principalmente em São Gonçalo do Rio Abaixo; pasta de madeira, em Timóteo. As exportações de ferro fundido se dispersam
pelos municípios de Timóteo, Ipatinga e João Monlevade. Em 2020, houve queda das exportações desses três produtos, seja
em função da pandemia (no caso da pasta de madeira e do ferro fundido), seja em razão de restrições de operação devida aos
riscos de desastres (no caso do minério de ferro). Em termos de intensidade tecnológica, o ferro fundido, além de ser
classificado como de média tecnologia, é, usualmente, insumo da produção de máquinas e equipamentos mecânicos mais
intensivos em tecnologia. Esse é um setor importante para a RGInt, que sedia um complexo siderúrgico com presença de
grandes empresas, e pode ser objeto de políticas setoriais. 
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Gráfico 4: Participação relativa dos principais países de destino das exportações da RGInt de Ipatinga – 2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.


