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Este informativo procura descrever como a economia dos municípios da RGInt de Ipatinga foi afetada por mudanças
estruturais que interagiram com o ciclo econômico regional no período de 2010 a 2018.

Nessa perspectiva, desponta como elemento de maior gravidade nesse quadro analítico a desindustrialização vivenciada
pela economia mineira, caracterizada pela redução da participação do VAB industrial – soma das indústrias extrativas, de
transformação, das utilidades públicas e da construção – no total do VAB da economia estadual, de 33,2% em 2010 para
26,5% em 2018.

Em 2018, o PIB real de Minas Gerais estava apenas 2,1%
acima do registrado em 2010, ou seja, praticamente não
houve crescimento econômico ao longo do período
considerado. Ocorreram, entretanto, mudanças importantes
na estrutura produtiva regional tanto na perspectiva
espacial quanto na setorial. 

A Tabela 1 mostra a participação da agropecuária, da
indústria, dos serviços privados e da administração pública
no Valor Adicionado Bruto (VAB) da economia estadual e
compara com sua evolução na Região Geográfica
Intermediária (RGInt) de Ipatinga em quatro anos
selecionados (2010, 2013, 2016 e 2018).

No período de 2010 a 2018, a economia de Minas Gerais
apresentou acentuada flutuação cíclica, grosso modo
caracterizada por três fases: no início, continuidade da
recuperação do nível de atividade após a grave crise financeira
internacional de 2008-2009 – cujo pico seria alcançado em 2013;
em seguida, a recessão de 2014-2016; ao final, a fraca retomada
do crescimento econômico de 2017-2018 (Gráfico 1).

Contas Regionais: PIB dos Municípios
V. 3   N. 7   5 de julho 2021

1

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Gráfico 1: Taxas de variação real do PIB de Minas Gerais
– 2011-2018

Produto Interno Bruto (PIB) da Região Geográfica Intermediária
(RGInt) de Ipatinga

[1]  Valor criado pelos processos produtivos de uma região, para além do gasto incorrido durante a produção com o consumo de insumos e
serviços. O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos Valores Adicionados Brutos de todas as atividades econômicas com os impostos indiretos
(líquidos de subsídios) que incidem sobre todos os produtos.

Tabela 1: Composição setorial e participação regional no Valor
Adicionado Bruto [1] – Região Geográfica Intermediária de Ipatinga
e Minas Gerais – 2010-2018

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.



A esse respeito, vale notar que a participação do VAB industrial
no total da economia tem um forte componente cíclico, com
tendência ao aumento nas fases de expansão e de queda nas
fases de retração do nível de atividade, do emprego e da renda.
A fase inicial de crescimento, quando o PIB de Minas Gerais
acumulou variação real de 6,4% entre 2010 e 2013, foi
marcada, entretanto, pelo decréscimo da participação da
indústria, de 33,2% para 30,6% no conjunto da unidade da
Federação e de 48,1% para 47,2% na RGInt de Ipatinga.

Na fase intermediária, entre 2013 e 2016, a atividade
econômica estadual acumulou variação real negativa de 6,8%
com impacto desproporcional sobre a participação do setor
industrial, que se contraiu, respectivamente, na Unidade da
Federação e na RGInt, de 30,6% para 24,8% e de 47,2% para
36,9%.

Na última fase do ciclo, entre 2016 e 2018, o PIB de Minas
Gerais apresentou crescimento acumulado de 3,0%. Dessa
vez, a modesta recuperação da participação da indústria, de
24,8% para 26,5% no plano estadual, foi acompanhada por
vigoroso movimento na RGInt de Ipatinga, pois aí essa
participação recuperou boa parte das perdas da fase recessiva,
de 36,9% para 43,1%.

A contribuição da RGInt de Ipatinga para o PIB estadual
decresceu de 5,4% em 2010 para 5,2% em 2013 e 4,5% em
2016 e daí se recuperou para 5,1% em 2018. Durante esse
processo, a contribuição regional para o VAB da indústria
estadual permaneceu significativa do início ao final do
período, tendo registrado 7,9% em 2010, 8,3% em 2013,
6,9% em 2016 e 8,6% em 2018. A contribuição regional
para o VAB do comércio e demais serviços privados [2]
também oscilou: de 4,3% em 2010 para 4,1% em 2013 e
3,9% em 2016, com retorno para 4,1% em 2018. A
agropecuária foi a atividade com menor participação da
RGInt na economia estadual: 1,8% em 2010, 1,5% em 2013,
1,7% em 2016 e 1,8% em 2018. Na administração pública,
houve ligeira perda de participação no período considerado:
de 5,0% em 2010 para 4,8% em 2013 e 2016, e 4,7% em
2018.

No intervalo entre 2010 e 2018, portanto, ocorreram
mudanças expressivas na composição setorial da produção
e no peso da economia da RGInt de Ipatinga para o total
estadual.

O PIB per capita da RGInt embute grandes diferenças de valor em cada um
dos seus municípios, o que torna relevante a análise da sua distribuição. Por
um lado, 25% das cidades da RGInt apresentaram PIB per capita inferior a
R$ 5,0 mil em 2010, a R$ 6,8 mil em 2013, a R$ 9,1 mil em 2016 e a R$ 9,9
mil em 2018. Por outro, 25% registraram valores superiores a,
respectivamente, R$ 11,2 mil, R$ 14,9 mil, R$ 16,4 mil e R$ 19,4 mil.

Por sua vez, a mediana do PIB per capita da RGInt de Ipatinga evoluiu de
R$ 5,7 mil em 2010 para R$ 7,6 mil em 2013, R$ 11,3 mil em 2016 e R$ 11,2
mil em 2018 (Gráfico 3).

Como não poderia deixar de ser, essas transformações se refletiram
na evolução de um dos indicadores-síntese do grau de prosperidade
econômica de uma região ou país, o seu PIB per capita.

Em valores correntes, o PIB per capita de Minas Gerais evoluiu de R$
17,9 mil em 2010 para R$ 23,7 mil em 2013, R$ 25,9 mil em 2016 e R$
29,2 mil em 2018. Na RGInt de Ipatinga, ele o fez de R$ 19,7 mil para,
respectivamente, R$ 25,2 mil, R$ 23,9 mil e R$ 30,9 mil. Em termos
proporcionais, o PIB per capita regional correspondia a 110,1% da
média estadual no início do período considerado, em 2010; a 106,3%
no final da primeira fase, em 2013; a 92,0% no final da segunda fase,
em 2016; e a 105,6% no final do período, em 2018 (Gráfico 2).
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Gráfico 2: PIB per capita – Região Geográfica
Intermediária de Ipatinga e Minas Gerais – 2010-2018

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Gráfico 3: Box Plot do PIB per capita –
Municípios da Região Geográfica Intermediária
de Ipatinga – 2010, 2013, 2016 e 2018

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

[2] Aluguel e serviços imobiliários; serviços profissionais, técnicos e administrativos prestados às empresas; transporte e armazenagem; atividades financeiras e de
seguros; educação e saúde privadas; serviços de informação e comunicação; alojamento e alimentação; artes, cultura, esportes, recreação e demais serviços prestados às
famílias; e serviços domésticos.



Não surpreende que seu PIB per capita se tenha situado
sempre no quartil superior da distribuição de valores na
RGInt, tendo até mesmo sido classificado como outlier (R$
48,1 mil) em 2018.

Caratinga, Coronel Fabriciano, Inhapim e São Domingos
do Prata tiveram no grupamento “demais serviços” a
principal atividade econômica nos anos considerados. De
maneira geral, o PIB per capita desses municípios esteve
sempre no terceiro quartil da distribuição de valores da
RGInt. João Monlevade e Nova Era, além da presença
predominante dos demais serviços na estrutura produtiva
local, têm nas indústrias de transformação e na geração de
eletricidade, respectivamente, importantes fontes
alternativas para a produção de valor adicionado. Dada sua
maior diversificação produtiva, não causa estranhamento
que o seu PIB per capita tenha sempre estado entre os 25%
com valores mais elevados.

Belo Oriente, município com população de pouco mais que
25 mil habitantes, se destacou como um outlier na
distribuição de valores do PIB per capita da RGInt (R$ 64,2
mil em 2018) graças à escala da fábrica de processamento
de celulose instalada no seu território, uma atividade
fortemente intensiva no uso relativo de capital e com
elevado valor adicionado por trabalhador.

A prevalência da administração pública como principal
atividade econômica nesses municípios é, geralmente, um
indicador da carência de oportunidades para obtenção de
emprego e renda. Algumas exceções confirmam essa regra na
RGInt de Ipatinga: em Antônio Dias, a economia local é bem
diversificada e com forte presença da geração de eletricidade,
demais serviços, indústrias extrativas, produção florestal e
comércio, além da administração pública. O seu PIB per capita
esteve no quartil superior da distribuição de valores na RGInt
em 2018. Em Joanésia, município com população inferior a
cinco mil habitantes em 2018, a principal atividade econômica
em 2010 foi a construção e, posteriormente, a geração de
eletricidade (energia e saneamento) intercalada com a
administração pública ao longo do período de 2011 a 2018; seu
PIB per capita esteve no quartil de mais alta renda em 2010 e
em 2016. Em Raul Soares, afora 2010, quando a
administração pública teve a maior participação no PIB do
município entre as atividades econômicas consideradas,
prevaleceu o subconjunto “demais serviços”, e seu PIB per
capita esteve sempre no terceiro quartil da distribuição de
valores da RGInt.

Braúnas, outro município pouco populoso, também com
menos que cinco mil habitantes em 2018, teve na geração de
eletricidade sua principal atividade econômica durante todo o
período de 2010 a 2018. 

Tabela 2: Número e PIB per capita dos municípios da Região
Geográfica Intermediária de Ipatinga segundo o principal grupamento
de atividade econômica – 2010, 2013, 2016 e 2018

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Vale notar que a especialização produtiva dos municípios
guarda forte correlação com sua posição na distribuição dos
valores de seus PIB per capita. Aproximadamente, seis em
cada dez municípios da RGInt de Ipatinga tiveram na
administração pública sua principal atividade econômica em
2010, proporção que se reduziu um pouco de 2016 para
2018. Nesse conjunto, o valor do PIB per capita esteve abaixo
da mediana em todos os anos considerados (Tabela 2).

Além de desigual, a distribuição dos valores do PIB per capita é bastante assimétrica, com muitos valores extremos entre os
municípios de renda mais elevada. Foram considerados outliers em 2010, 2013, 2016 e 2018 valores acima de,
respectivamente, R$ 20,4 mil, R$ 27,0 mil, R$ 27,5 mil e R$ 33,8 mil. Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Braúnas, Ipatinga,
João Monlevade, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo e Timóteo foram assim consideradas em pelo menos um dos
anos selecionados [3].
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[3]    É interessante observar que esses municípios não necessariamente concentram a maior parte da produção e/ou da população da RGInt. Das dez cidades com maior
PIB em 2018, por exemplo, além da cidade-polo de Ipatinga, que concentrou 36,2% do PIB da RGInt, Belo Oriente (5,4%), João Monlevade (9,3%), Rio Piracicaba (1,8%),
São Gonçalo do Rio Abaixo (11,6%) e Timóteo (10,2%) atenderam ao critério de seleção do valor extremo na distribuição do PIB per capita em algum dos anos
selecionados acima; Braúnas (0,7%) foi uma exceção, e deve ser lembrado que, assim como Belo Oriente e São Gonçalo do Rio Abaixo, é um municípios pouco
populoso. Os municípios de Coronel Fabriciano (5,4%), Caratinga (5,4%), Santana do Paraíso (2,1%) e Nova Era (1,1%) apresentam uma grande presença econômica
regional, mas nem sempre tiveram o seu PIB per capita no quartil superior da RGInt.

EXPEDIENTE



Ipatinga e Timóteo, primeiro e quarto municípios mais populosos da RGInt, também se destacaram com valores extremos para
o seu PIB per capita. Com base produtiva na siderurgia, também uma atividade econômica intensiva em capital com expressiva
produtividade do trabalho, a economia desses municípios foi capaz de absorver maior quantidade de empregos diretos e
indiretos, constituindo uma massa de rendimentos capaz de exercer forte poder de compra para um padrão de consumo mais
sofisticado das famílias, o que explica sua relativa diversificação com elos de maior valor adicionado também nas atividades do
setor de serviços.

Em Jaguaraçu, município com população inferior a cinco mil habitantes, estão localizadas indústrias intensivas no uso de mão
de obra, como a fabricação de alimentos, de produtos do fumo e de cosméticos. Em Santana do Paraíso, município com
população entre 25 e 50 mil habitantes, também estão localizadas indústrias intensivas no uso de mão de obra, como a
fabricação de móveis, alimentos e bebidas, neste último caso junto com indústrias intensivas em capital como a fabricação de
cimento e de produtos de metal. No primeiro município, o PIB per capita esteve sempre no quartil com valores mais elevados;
no segundo, apenas em 2013.

Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba e São Gonçalo do Rio Abaixo são municípios onde a extração de minério de ferro ocupa
um lugar central na geração de valor adicionado. Os três têm população um pouco acima de dez mil habitantes; o PIB per capita
do primeiro desses municípios esteve no quartil superior da distribuição de valores da RGInt em 2010, 2013 e 2018, tendo sido
um outlier em 2013. O PIB per capita de Rio Piracicaba foi um outlier em todos os anos considerados, com exceção de 2016; o
de São Gonçalo do Rio Abaixo foi o mais elevado da RGInt em todo o período (R$ 290,1 mil em 2018).
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