Informativo FJP
Análise Insumo-Produto | Comércio Internacional
V.3 Nº.7 | 5 de julho 2021

Comércio Internacional da Região Geográfica Intermediária Juiz de Fora
Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de Juiz de
Fora [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%. Nesse mesmo ano, as exportações dos municípios que
compõem a RGInt de Juiz de Fora expandiram-se 4,7%, impulsionadas pelas exportações de café. A participação das
exportações dos municípios da RGInt de Juiz de Fora correspondeu a 3,3% do total [3], praticamente igual à registrada em 2019
(3,2%). Em média, no período de 2010 a 2020, a participação da RGInt nas exportações foi de aproximadamente 2,7%.
Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de
maior valor exportado no total das exportações da
RGInt de Juiz de Fora. O principal produto exportado é
o café. Em 2020, houve crescimento de 14% em valor
exportado e 11,4% em volume, indicando o aumento do
preço dessa commodity. No mercado internacional, o
aumento de preço registrado foi de 14,1% [4]. Nesse
contexto, a participação do café na pauta de
exportação aumentou 5 pontos percentuais (p.p.),
alcançando 73,8% do total.
As exportações de produtos químicos inorgânicos são
compostas principalmente por hidrogênio, gases raros
e outros elementos não metálicos, utilizados em
processos industriais. Os valores exportados retraíramse 11,9%, apesar do crescimento do volume de 2,3%.
Os principais destinos desses produtos são os países
da Europa e os Estados Unidos, que foram afetados
negativamente pela pandemia do Covid-19. O resultado
foi a perda de participação, tendo recuado de 14,2%
em 2019 para 11,9% em 2020.

Ferro fundido, ferro e aço e carnes e miudezas completam o grupo
dos quatro principais produtos da pauta de exportação. As
exportações de ferro fundido, ferro e aço perderam participação
(-2,3%) e registraram 2,8% do total em 2020. Houve queda
expressiva tanto de valor (-41,6%) quanto de volume (-30,6%). No
caso das carnes e miudezas, registrou-se aumento substancial de
valor (41,3%) e de volume (29,2%). Dessa forma, em 2020, a
participação das exportações de carne e miudezas superou a de
ferro fundido, tendo alcançado 3,5% do total.
Em 2019, o quinto produto mais exportado foi o algodão, com
participação de 2% do total. No entanto, depois da queda de mais
de 70% do valor exportado e de 90% do volume, esse grupo de
produtos deixou de figurar entre os principais produtos exportados.
Essa queda seguiu a tendência de retração das exportações de
algodão nas demais RGInt. Observa-se que o enfraquecimento da
demanda externa e interna reduziram a área plantada dessa cultura
no país. De acordo com a Companhia de Abastecimento Nacional
(Conab), os produtores que entraram na cultura do algodão não
possuem estrutura direcionada para o grão e podem retornar para o
plantio de outras culturas (soja e milho) [5].

[1] A RGInt de Juiz de Fora é composta por 146 municípios: Abre Campo, Acaiaca, Além Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá ,Alvinópolis, Amparo do Serra, Andrelândia, Antônio
Prado de Minas, Aracitaba, Arantina, Araponga, Argirita, Astolfo Dutra, Barão de Monte Alto, Barra Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas,
Brás Pires, Caiana, Cajuri, Canaã, Caparaó, Caputira, Carangola, Cataguases, Chácara, Chalé, Chiador, Coimbra, Conceição de Ipanema, Coronel Pacheco, Descoberto, Diogo de
Vasconcelos, Divinésia, Divino, Dom Silvério, Dona Eusébia, Dores do Turvo, Durandé, Ervália, Espera Feliz, Estrela Dalva, Eugenópolis, Ewbank da Câmara, Faria Lemos,
Fervedouro, Goianá, Guaraciaba, Guarani, Guarará, Guidoval, Guiricema, Ipanema, Itamarati de Minas, Jequeri, Juiz de Fora, Lajinha, Laranjal, Leopoldina, Liberdade, Lima Duarte,
Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Martins Soares, Matias Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí, Muriaé, Mutum, Olaria, Oliveira Fortes,
Oratórios, Orizânia, Paiva, Palma, Passa-Vinte, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Piedade de Ponte
Nova, Pirapetinga, Piraúba, Pocrane, Ponte Nova, Porto Firme, Presidente Bernardes, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio Doce, Rio Novo, Rio Pomba, Rio Preto, Rochedo de Minas,
Rodeiro, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado, Santa Margarida, Santana de Cataguases, Santana do Deserto, Santana do Manhuaçu, Santa
Rita de Jacutinga, Santo Antônio do Aventureiro, Santo Antônio do Grama, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João do Manhuaçu, São João Nepomuceno,
São José do Mantimento, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, São Sebastião da Vargem Alegre, Sem-Peixe, Senador Cortes, Senador Firmino, Sericita, Silveirânia, Simão
Pereira, Simonésia, Tabuleiro, Taparuba, Teixeiras, Tocantins, Tombos, Ubá, Urucânia, Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e Volta Grande.
2]
Os informativos divulgados no 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 dados em https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices.
[5] Ver https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Algodao/noticia/2020/08/crise-na-pandemia-deve-reduzir-area-plantada-de-algodao-em-mais-de-10-em-202021.html.
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Gráfico 1 : Participação dos produtos de maior valor exportado
no total das exportações da RGInt de Juiz de Fora – 2019/2020
(%)

As exportações de instrumentos e aparelhos médicocirúrgicos também registraram queda de valor (-2,9%) e de
volume (-11,5%) em 2020. No entanto, a queda foi bem
menos acentuada do que a das exportações de algodão.
Dessa forma, esse grupo de produtos passou a compor a lista
dos cinco principais produtos exportados pela RGInt, tendo
registrado 3,5% do total.

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor
exportado da RGInt de Juiz de Fora nas exportações
correspondentes de Minas Gerais – 2019/2020 (%)

O Gráfico 2 apresenta a participação dos produtos de maior valor
exportado pela RGInt no total das exportações correspondentes de
Minas Gerais. Destaca-se que as exportações de produtos
químicos inorgânicos, apesar da retração do valor e do volume,
aumentaram sua participação em 4,2 p.p. e alcançaram 23% do
total exportado em Minas Gerais. Entre os produtos classificados
como químicos inorgânicos, o valor exportado de coríndon artificial
(rubi sintético), exportado principalmente pela RGInt de Pouso
Alegre, retraiu-se 73,3%. Isto é, a retração de outros químicos
inorgânicos foi superior à de gases industriais, o que resultou no
aumento de participação da RGInt de Juiz de Fora.
As exportações de carne também ganharam participação de quase
1%. Embora a RGInt não seja um polo exportador importante
desse produto, observa-se que, em outras regiões (RGInt de
Montes Claros e Teófilo Otoni), houve queda de produção em
razão de restrições impostas pela pandemia do Covid-19 [6].

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Gráfico 3 – Exportações segundo o grau de intensidade
tecnológica – RGInt Juiz de Fora – 2020 (%)

Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de intensidade
tecnológica, destaca-se que 80,2% dos produtos exportados pela
RGInt são de baixa ou média-baixa tecnologia. Na categoria de
baixa tecnologia (74% do total), encontra-se o principal produto
exportada pela RGInt, o café. Na média-baixa (6,2% do total),
destacam-se as carnes e miudezas. Os bens exportados de média
tecnologia, cujos principais representantes são os produtos
derivados de ferro e aço, responderam por 4,6% do total. No
segmento de média-alta e alta-tecnologia, 15,2% do total,
enquadram-se os gases industriais (hidrogênio), as máquinas e
equipamentos mecânicos, classificados como de média-alta
tecnologia. Os instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos e os
produtos farmacêuticos (sangue utilizado para fins terapêuticos)
são classificados como de alta-tecnologia.
Fonte: Comexstat. Elaboração própria.
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[6]
Ver
http://novosite.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/30.04_Inf_CAIP_Comex_03_2021.pdf
e
http://novosite.fjp.mg.gov.br/wpcontent/uploads/2021/04/27.05_Inf_CAIP_Comex_04_2021.pdf.
[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.
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Municípios
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores da RGInt em 2020. Mais ao norte, estão os municípios
exportadores de café. Destacam-se Manhuaçu (30,8%), Manhumirim (17,2%), Matipó (15,8%) e Espera Feliz (9,3%). Em
conjunto, eles responderam por 73,2% das exportações. Esses municípios fazem parte da região da Mata de Minas,
reconhecida pela produção de cafés especiais. As participações de Manhuaçu e Matipó foram similares às registradas em 2019,
33% e 16,8% respectivamente. No caso de Manhumirim, houve crescimento de 5,3 pontos percentuais, em razão do aumento
em 51,8% do valor exportado. Destaca-se que, em 2018, iniciou-se no município a operação de um novo armazém para
recebimento do grão do café [8]. Em Espera Feliz, a participação saiu de 6,6% para 9,3%. Nos últimos anos, os produtores do
município têm se destacado nos concursos que avaliam a qualidade do café mineiro [9].
Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores
municípios exportadores da RGInt de Ipatinga– 2020

Mais ao sul, estão os municípios de Santos Dummont e Juiz de
Fora. Santos Dummont registrou participação de 11,8% em
2020, abaixo do registrado no ano anterior, 14,1%. O principal
item exportado são os produtos químicos inorgânicos, cujas
exportações recuaram em 2020. Juiz de Fora alcançou
participação de 7,6%, inferior aos 10% obtidos em 2019. A
pauta de exportação do município é diversificada, com
destaque para ferro fundido, ferro e aço (36,6%); instrumentos e
aparelhos médico-cirúrgicos (24,1%); zinco e suas obras
(22,2%). A perda de participação do município foi puxada pela
retração das exportações de ferro fundido, ferro e aço.
Observa-se que o município concentra as exportações de
produtos mais intensivos em tecnologia. Além de instrumentos
e aparelhos médico-cirúrgicos, elas incluem os produtos
farmacêuticos.

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

Os demais municípios tiveram baixa participação nas exportações da RGInt em 2020. Visconde do Rio Branco foi responsável
por 2,2%; Ponte Nova, por 1,5%. Destacaram-se as exportações de carne e miudezas. Cataguases respondeu por 1% e
exportou algodão, máquinas e equipamentos mecânicos; Rodeiro, por 0,6%, tendo exportado móveis.
Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores municípios exportadores da RGInt de Juiz de Fora – 2020

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Juiz de Fora foram Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e
Itália. Nesse ano, os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações do café, atrás da Alemanha, e o
primeiro destino dos produtos químicos inorgânicos. Sua participação nas exportações saiu de 20,6% para 24,2%. Destaca-se
que, no período entre 2010 e 2020, os Estados Unidos figuraram como principal destino das exportações da RGInt, à exceção
de 2010 e 2015, quando foi superado pela Alemanha, e de 2018, quando a Alemanha e o Reino Unido estiveram a sua frente. O
país é o principal destino dos instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos, além de ser um destino importante das máquinas e
equipamentos mecânicos.
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[8] Ver em https://www.cafepoint.com.br/noticias/giro-de-noticias/empresa-investe-em-armazem-de-cafes-na-regiao-de-matas-de-minas-210444/.
[9] Ver em http://cccmg.com.br/agricultores-familiares-de-espera-feliz-mg-viram-referencia-na-producao-de-cafes-especiais/.
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A Alemanha, que reexporta o café brasileiro, usualmente figura como principal destino dessa commodity. Sua participação
cresceu 5,3 p.p., tendo alcançado 16,5% em 2020. Além do café, destacam-se as exportações de máquinas e equipamentos
mecânicos para o país. O Japão, destino de 7,6% das exportações da RGInt, perdeu participação em relação ao ano anterior
(10,6%). Esse movimento refletiu a queda das exportações de café (26,7%). No período de 2010 a 2020, o maior valor
exportado de café para o país foi registrado em 2019. Depois do café, as carnes e miudezas foram o segundo principal produto
exportado para o Japão em 2020.
Gráfico 4: Participação relativa dos principais países de
destino das exportações da RGInt de Juiz de Fora – 2020 (%)

O Reino Unido, quarto principal destino das exportações
da RGInt em 2020, registrou queda de participação
(-3,1%) e respondeu por 5,9% do total. Essa retração foi
resultado da queda das exportações de produtos químicos
inorgânicos para a região, que, junto com os Estados
Unidos, é um dos principais mercados desses produtos. A
Itália alcançou 5,2% das exportações da RGInt e
representou a maior participação no período de 2010 a
2020 em razão do aumento das exportações de café
(43,8%).
Destaca-se, ainda, que a exportação de produtos
farmacêuticos foram direcionadas para Angola (98,9% em
2020). O Paraguai foi o principal destino das máquinas e
dos equipamentos mecânicos. Ferro fundido, ferro e aço
foram exportados principalmente para o Haiti (19,7%),
Peru (19,7%), Equador (18,1%) e Colômbia (16,3%). A
China foi o principal destino das carnes e miudezas
(35,6%).
Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Conclusões
A pauta de exportações da RGInt é concentrada na exportação de café, cuja produção se localiza na região denominada Mata
de Minas, sendo representada pelos municípios de Manhuaçu, Manhumirim, Matipó e Espera Feliz. Na região, concentra-se a
produção de cafés especiais, que se destacam por sua qualidade. Ao sul da RGInt, localizam-se Santos Dummont, de onde se
exportam os produtos químicos inorgânicos, e o município polo da RGInt, Juiz de Fora, cujas exportações são diversificadas e
incluem bens intensivos em tecnologia (farmacêuticos, máquinas e equipamentos mecânicos e instrumentos médicocirúrgicos). Destaca-se que os principais destinos dos produtos farmacêuticos (Angola) e das máquinas e equipamentos
mecânicos (Paraguai) são países fora do eixo Europa, Ásia, América do Norte, mercados alternativos que podem ser mais
explorados.
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