
I n f o r m a t i v o  F J P
Análise Insumo-Produto | Comércio Internacional
V.3 Nº.8 |  20 de julho 2021

Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de
Barbacena [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 da RGInt de
Barbacena retraíram-se 8,8%, em razão da retração das exportações de produtos siderúrgicos (obras de ferro fundido, ferro e
aço; ferro fundido, ferro e aço). A participação das exportações dos municípios da RGInt de Barbacena correspondeu a 3% do
total [3], inferior à registrada em 2019 (3,4%). Em média, no período de 2010 a 2020, a participação da RGInt nas exportações
foi de aproximadamente 4,9%, reflexo, principalmente, da evolução das exportações de produtos siderúrgicos e do minério de
ferro. 

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado no total das exportações da RGInt de
Barbacena. Os principais produtos exportados são os produtos
siderúrgicos: obras de ferro fundido, ferro e aço; e ferro fundido,
ferro e aço. No primeiro grupo de produtos, os destaques são
os tubos de perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço; no
segundo, os produtos semimanufaturados de ferro ou aço não
ligado; ferro-ligas; e fio-máquina de ferro ou aço não ligado. Em
2020, as exportações de tubos ou perfis ocos de ferro ou aço
reduziram-se 42,8% em valor e 41,3% em volume; as
exportações de ferro fundido, ferro e aço retraíram-se 17,4%,
registrando-se aumento das exportações dos produtos
semimanufaturados (29,1%), mas queda das exportações de
ferro-ligas (16,5%) e fio-máquina (33,9%). Em geral, em razão
dos desdobramentos da pandemia do Covid-19, houve retração
das exportações para importantes mercados dos produtos
siderúrgicos mineiros, destacando-se os Estados Unidos,
países árabes e europeus. Dessa forma, a participação das
exportações de obras de ferro fundido, ferro e aço registrou
28,3% em 2020, ante 45% em 2019, e as exportações de ferro
fundido, ferro e aço, 32,8% ante 36,2%. 
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[1]  A RGInt de Barbacena é composta por 49 municípios: Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Belo Vale,
Capela Nova, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Conceição da Barra de Minas, Congonhas, Conselheiro
Lafaiete, Coronel Xavier Chaves, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Ibertioga,
Itaverava, Jeceaba, Lagoa Dourada, Lamim, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Ouro Branco, Piedade do Rio Grande, Piranga, Prados,
Queluzito, Resende Costa, Ressaquinha, Rio Espera, Ritápolis, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santana
do Garambéu, Santana dos Montes, São Brás do Suaçuí, São João del Rei, São Tiago, São Vicente de Minas, Senhora de Oliveira, Senhora dos
Remédios e Tiradentes.
2]  Os informativos divulgados no ano passado (2020) 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/.

[4] Ver em https://www.congonhas.mg.gov.br/index.php/congonhas-recebeu-da-vale-valor-de-carater-compensatorio-pela-paralisacao-temporaria-
da-mina-de-fabrica/.

[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.

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Em contrapartida, as exportações de minério de ferro registraram crescimento expressivo de 1.287%. No ano anterior, em razão
do rompimento da barragem em Brumadinho e da reclassificação dos padrões de segurança [4], as operações na Mina da
Fábrica, localizada em Congonhas, foram suspensas. Em 2020, com a retomada da operação, a participação das exportações
de minério de ferro saltou de 3% para 24,1%. Além do minério de ferro, na RGInt de Barbacena também se explora o minério de
nióbio. 



Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de intensidade
tecnológica [6], destaca-se que 62,7% dos produtos exportados
pela RGInt são de média tecnologia. Nessa categoria, estão os
produtos siderúrgicos, que compõem a maior parte das
exportações da RGInt. Entre os produtos de baixa e média-
baixa tecnologia, que perfazem 31,2% do total, estão as carnes
e miudezas e os minérios. Na categoria de média-alta
tecnologia, o principal produto exportado são os produtos
químicos inorgânicos. Entre os produtos de alta tecnologia, com
representatividade próxima a 0,001% do total, estão os
instrumentos e aparelhos de regulação ou controle,
automáticos; instrumentos e aparelhos para análises físicas ou
químicas, aparelhos elétricos para telefonia e assentos e suas
partes.

Municípios 
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores da RGInt em 2020. Mais ao norte, destacam-se os municípios
exportadores de minérios e produtos siderúrgicos. Jeceaba teve a maior participação, 28,6%, exportando tubos e perfis ocos de
ferro ou aços. Em 2019, o município registrou a maior participação no período de 2010 a 2020, 46%. 

Ouro Branco, na segunda posição (25,5%), é o principal polo de exportação de ferro fundido, ferro e aço. No começo da
década, foi responsável por mais de 80% das exportações da RGInt. No entanto, ao longo do período, as exportações de
produtos semimanufaturados de ferro ou aço se reduziram bastante, mais de 50%. 

Em Congonhas, localiza-se a exploração de minério de ferro. Em 2020, sua participação foi de 22,1%; em 2016, chegou a
registrar participação de 39,4%, seguindo o aumento das exportações da commodity. 

A participação das exportações de produtos químicos inorgânicos alcançou 5,9% em 2020, tendo registrado retração de 0,8
pontos percentuais (p.p.). Houve queda de 18,4% do valor exportado. Seguindo a tendência nacional [5], as exportações de
carnes de frango também se reduziram: 31,6% em valor e 27,7% em volume. A participação foi de 4%, 1,3 p.p. inferior ao
registrado em 2019.
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Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor exportado
da RGInt de Barbacena nas exportações correspondentes de
Minas Gerais – 2019/2020 (%)

[5]  Ver em https://www.canalrural.com.br/noticias/receita-embarques-carne-frango-menor/.
[6] 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. Destaca-se que as
exportações de obras de ferro fundido, ferro e aço
corresponderam a mais de 50% do total exportado pelo estado.
A queda na participação (-6,4 p.p.) foi devido à retração mais
acentuada das exportações da RGInt de Barbacena vis-à-vis a
RGInt de Belo Horizonte, cujas exportações são menos
concentradas em tubos e perfis ocos de ferro ou aço. Em
compensação, houve avanço na participação das exportações
de ferro fundido, ferro e aço (de 7,4% para 8,2%) em razão do
recuo maior em outras RGInt, em particular na de Uberaba
(-38,2%), onde a exportação é concentrada em ferro-ligas. 

Houve ganho também na participação nas exportações de
produtos químicos inorgânicos. Entre os produtos classificados
como produtos químicos inorgânicos, o valor exportado de
coríndon artificial (rubi sintético), exportado principalmente pela
RGInt de Pouso Alegre, retraiu-se 73,3%. Na RGInt de
Barbacena, os principais produtos exportados são os
carbonetos. 

A participação nas exportações de carnes e miudezas e
minérios é pouco expressiva. Registrou, respectivamente, 3,3%
e 2,1% em 2020. 

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

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


Mais ao centro, está o município polo da RGInt, cuja pauta de
exportação é mais diversificada. Destacam-se os produtos
químicos inorgânicos, as carnes e miudezas e o ferro fundido,
ferro ou aço. Em 2020, as exportações do município
corresponderam a 9,7% do total, ante uma média de 7% no
período de 2010 a 2020. 

O município vizinho, São João del Rei, respondeu por 8,7% do
total das exportações em 2020. Sua pauta de exportação
também é mais diversificada e concentra-se em ferro fundido,
ferro ou aço; produtos químicos inorgânicos, alumínio e suas
obras e pedras preciosas (platina). Em Nazareno, localiza-se a
exploração de minérios de nióbio. As exportações do município
representaram 4,2% do total. 
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Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores municípios exportadores da RGInt de Barbacena – 2020

Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Barbacena foram China, Estados Unidos, Emirados Árabes, Turquia e
Argentina. Nesse ano, foi registrada a maior participação da China no período de 2010 a 2020, 26%, com destaque para as
exportações de minério. Mais de 66,6% da commodity foram direcionados para o país. Outros 16% foram vendidos para a
Turquia, destino de 4,2% das exportações da RGInt.

Em 2020, o segundo principal parceiro foram os Estados Unidos, tendo respondido por 11,8% do total das exportações. Os
principais produtos exportados foram os produtos siderúrgicos e os inorgânicos. O país foi o principal destino de ambos, 17%
dos produtos siderúrgicos e 21% dos produtos químicos inorgânicos. Os Emirados Árabes foram o segundo principal destino
dos produtos siderúrgicos, com 15,5% do total. As exportações para esse país representaram 9,5% do total. As exportações
para a Argentina, quinto principal parceiro da RGInt (3,6%), concentram-se em produtos siderúrgicos (85,3%) e produtos
químicos inorgânicos (10,4%).

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Os demais municípios tiveram participação pouco expressiva. Conselheiro Lafaiete, apesar de sua pauta diversificada, foi
responsável apenas por 0,7% do total das exportações em 2020. No período de 2010 a 2020, em média, sua contribuição foi de
apenas 0,8%. Em Dores do Campo, cujas exportações representaram 0,2%, destacam-se as exportações de calçados (sapatos
de couro); em Itaverava (0,1% do total), as exportações foram exclusivamente de máquinas e equipamentos mecânicos, bens
classificados como de média-alta tecnologia; em São Vicente de Minas (0,1% do total), município mais ao sul da RGInt, as
exportações foram exclusivamente de queijos e requeijão.



Conclusões
As exportações da RGInt de Barbacena concentram-se em produtos siderúrgicos, classificados como de média tecnologia. A
exportação desses bens é relativamente dispersa na RGInt, e destacam-se tanto os municípios mais ao norte, Jeceaba e Ouro
Branco, quanto mais ao sul, Barbacena e São João del Rei. Os produtos siderúrgicos são insumos fundamentais para diversas
cadeias produtivas, incluindo as que produzem bens de alta tecnologia (máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos,
aeronaves etc.). Na RGInt, apesar de baixa participação, há a produção de bens de alta tecnologia em Barbacena, Jeceaba e
Santa Cruz de Minas. 
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Gráfico 4: Participação relativa dos principais países de destino das exportações da RGInt de Barbacena – 2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.


