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A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações
para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de Varginha[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:
valores exportados, participação no total das exportações do estado e,
terceiro, estrutura da pauta, com destaque para os principais itens
comercializados e principais países de destino.

Observa-se que, em 2019, o segundo principal produto exportado foram as partes e acessórios de veículos automóveis. Em
2020, as exportações desses produtos recuaram 25,8% em valor e 22% em volume. O setor foi bastante afetado pela pandemia
do Covid-19. Em nível nacional, ele registrou queda de 31,6% da produção, pior resultado desde 2003[5].

Em 2020, as exportações estaduais registraram
crescimento de 4,3%. Nesse mesmo ano, as
exportações da RGInt de Varginha aumentaram 7,8%
em razão do avanço das exportações de café. A
participação nas exportações do estado correspondeu
a 11,4% do total[3], superior à registrada em 2019
(10,9%), o que configurou a RGInt como o segundo
principal polo exportador do estado, atrás apenas da
de Belo Horizonte (40,4% do total). Em média, no
período de 2010 a 2020, a participação da RGInt de
Varginha nas exportações foi de aproximadamente
11,6%. O café foi o principal produto da pauta de
exportação.

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de
maior valor exportado no total das exportações da
RGInt de Varginha. O principal produto exportado,
responsável por 93% da pauta, foi o café. Em 2020, as
exportações dessa commodity agrícola aumentaram
9,3% em valor e 4,7% em volume, refletindo sua
valorização no mercado internacional. Em média, os
preços do café avançaram 14,1%, tendo alcançado
US$ 156,9 por libra[4].

O segundo principal produto exportado foi a soja,
responsável por 1,2% do total (aumento de 0,3 ponto
percentual – p.p.). Houve aumento de 41,2% em valor
exportado e de 56,5% em volume. No mercado
internacional, em média, o preço da soja nos contratos
futuros de Chicago registrou aumento de 6,9% em
2020. 
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[1]A RGInt Governador Valadares é composta por 82 municípios: Aguanil, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Arceburgo, Areado, Boa Esperança, Bom Jesus da
Penha, Bom Sucesso, Cabo Verde, Cambuquira, Campanha, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Cana Verde, Candeias, Capetinga, Capitólio,
Carmo da Cachoeira, Carmo do Rio Claro, Carrancas, Carvalhópolis, Cássia, Claraval, Conceição da Aparecida, Coqueiral, Cordislândia, Cristais, Delfinópolis,
Divisa Nova, Doresópolis, Elói Mendes, Fama, Fortaleza de Minas, Guapé, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Ibituruna, Ijaci, Ilicínea, Ingaí, Itamogi, Itaú de Minas,
Itumirim, Itutinga, Jacuí, Juruaia, Lavras, Luminárias, Machado, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nepomuceno, Nova
Resende, Paraguaçu, Passos, Perdões, Piumhi, Poço Fundo, Pratápolis, Ribeirão Vermelho, Santana da Vargem, Santana do Jacaré, Santo Antônio do
Amparo, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São
Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, São Thomé das Letras, Serrania, Três Corações, Três Pontas, Vargem Bonita e Varginha.
[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 preços de commodities em https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices.
[5] Ver em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/08/producao-de-veiculos-no-brasil-cai-316percent-em-2020-diz-anfavea.ghtml.

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

Fonte: Comex Stat. Elaboração própria.
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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
exportações de café, que responderam por 65,1% das
exportações estaduais em 2019 e por 65,3% em 2020.
Além da RGInt de Varginha, as exportações de café se
concentraram na RGInt de Juiz de Fora (14,9%), Patos de
Minas (7,8%) e Pouso Alegre (7,3%). 

Municípios
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios
exportadores da RGInt em 2020. Varginha, município
polo da RGInt, foi responsável por 45,9% do total
exportado. Suas exportações se concentraram em café e
soja (Tabela 1). Em média, no período de 2010 a 2020, o
município foi responsável por 47,1% das exportações.
Guaxupé, cujas exportações foram quase exclusivamente
de café, foi o segundo principal município exportador da
RGInt, tendo alcançado participação de 27,2%. No
período, em média, sua participação foi de 26,4%.
Juntos, Varginha e Guaxupé combinaram para mais de
73,1% das exportações da RGInt em 2020.

Município vizinho a Alfenas, Três Corações foi
responsável por 2,3% das exportações. A pauta é mais
diversificada. Destacam-se alimentos preparados para
animais (35,3%) e partes e acessórios de veículos
automóveis (14,8%). Em razão do recuo das exportações
desse grupo de produtos, a participação do município
também se retraiu: de 3,9% para 2,3%.

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

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Fonte: Comex Stat. Elaboração própria.

[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.

Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de intensidade tecnológica[6], destaca-se que 94,1% dos produtos exportados
pela RGInt são de baixa tecnologia. Nessa categoria, estão os produtos agrícolas, café e soja, que compõem a maior parte das
exportações da RGInt. Os produtos de média-baixa tecnologia corresponderam a 3% do total, com destaque para resíduos da
indústria alimentar, preparações a base de cereais e carnes e miudezas. Na categoria de média tecnologia, apenas 0,4% do
total, estão, principalmente, as obras de pedra e as pedras preciosas (prata). Entre os produtos de média-alta tecnologia (2,2%),
os destaques são as partes e acessórios de veículos automóveis, máquinas e aparelhos elétricos, produtos farmacêuticos e
produtos químicos inorgânicos. Na categoria de bens de alta tecnologia (0,2%), destacam-se as partes destinadas a motores.

Alfenas foi o terceiro polo exportador da RGInt nesse ano. Mais uma vez, as exportações foram majoritariamente de café,
seguida pelas de algodão. Observa-se que, desde 2018, a participação do município praticamente dobrou. Saiu de 5,7% para
11,2%, reflexo da recuperação das exportações de café nesse ano e do avanço nos anos subsequentes. Outro município
vizinho a Alfenas, Machado registrou 4% das exportações da RGInt, impulsionadas pelo crescimento das exportações de café. 

https://pdfs.semanticscholar.org/70bf/6f27b38212e160c6de5d5ceefdd59e210cc8.pdf?_ga=2.160656699.760985388.1584364112-1342030009.1584364112
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A participação dos demais municípios foi menos
expressiva. Piumhí foi responsável por 1,3% das
exportações; Santo Antônio do Amparo, por
0,8%. O café foi o produto principal. Monte Belo
respondeu por 0,7% do total. Os açúcares e
produtos de confeitaria foram os destaques da
pauta. Lavras, cujo principal produto exportado
são as partes e acessórios de veículos
automóveis, respondeu por 0,6%. 

Quadro 1: Principais produtos exportados – dez maiores municípios
exportadores da RGInt de Varginha – 2020

Fonte: Comex Stat. Elaboração própria.

Fonte: Comex Stat. Elaboração própria.

Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt
de Varginha foram, naturalmente, os principais
mercados do café produzido na RGInt. A Alemanha,
cuja participação foi de 20,8%, foi o destino de 22,1%
do café exportado. Segundo principal parceiro, os
Estados Unidos compraram 18,9% dessa commodity
agrícola. A Bélgica, Itália e o Japão foram o destino de,
respectivamente, 9,3%, 10,2% e 6,1% do café
exportado. Em todos esses casos, o café é o principal
produto exportado, responsável por mais de 90% do
total. 

No período de 2010 a 2020, os principais parceiros da RGInt praticamente não se alteraram. No início da década, a Finlândia
era um mercado importante do níquel produzido em Fortaleza de Minas. No entanto, com a interrupção da exploração no
município[7], deixou de sê-lo. 

Gráfico 4: Participação relativa dos principais países de destino
das exportações da RGInt de Varginha – 2020 (%)

[7] Ver em https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia/fortaleza-de-minas-sofre-com-a-falta-de-um-plano-b-para-o-n%C3%ADquel-1.219885.

As exportações do município de São Sebastião do Paraíso corresponderam a 4,7% do total. Além do café (89,8%), destacaram-
se as exportações de produtos farmacêuticos (6,9%) e calçados (1,1%). A participação do município cresceu a partir de 2018
seguindo o crescimento das exportações de café. 



Conclusões

As exportações da RGInt de Varginha são concentradas em um único produto, o café, e em poucos municípios, notadamente
Varginha e Guaxupé. Em 2020, a RGInt foi responsável por 63,1% das exportações de café mineiro. Do ponto de vista
tecnológico, a exportação de commodities agrícolas se classifica como de produtos de baixa tecnologia, de modo que a pauta
da RGInt é majoritariamente enquadrada nessa classificação. A produção de café tem pouca conexão com outras atividades
econômicas mineiras, e é relevante pensar em alternativas para torná-la mais dinâmica[8].
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[8] Ver em http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg/article/view/39665.


