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Este informativo apresenta as transações comerciais internacionais de bens – exportações e importações – no estado de
Minas Gerais, agrupadas segundo a classificação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Baseando-se no indicador de intensidade em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao valor adicionado industrial, a
OCDE enumera cinco categorias de produtos de acordo com a gradação tecnológica: alta, média alta, média, média baixa e
baixa[1]. Os dados utilizados são do Comex Stat (plataforma do Ministério da Economia) que, após convertidos para a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)[2], são
então classificados, conforme as categorias mencionadas de intensidade em tecnologia. Para o propósito deste informativo,
são analisados os resultados dos primeiros semestres de 2017 a 2021.

Informações sobre a comercialização internacional de produtos com valor agregado tecnológico trazem perspectivas da
inserção mineira no mercado mundial, diferentemente das investigações regularmente focadas em commodities e bens
intermediários, predominantes na pauta estadual. Para Minas Gerais, que tem o desafio de diversificar sua economia, dados
dessa natureza permitem conhecer sua potencialidade em atividades com maior intensidade em P&D.

O primeiro semestre de 2021 apresentou grande aumento do superávit dos produtos de média baixa intensidade tecnológica.
O resultado de US$ 9,7 bilhões, maior da série iniciada em 2017, foi impulsionado pelo avanço combinado dos preços e do
volume embarcado de minério de ferro, produto preponderante da categoria de média baixa e do total das exportações do
estado (Gráfico 1.1). Na estrutura exportadora, a categoria alcançou 59% de participação (Gráfico 1.2). Por outro lado, a
representação dos produtos de média baixa tecnologia foi decrescente nas importações; 20,5% no primeiro semestre de
2021, com destaque para os combustíveis minerais, também da indústria extrativa (Gráfico 1.3).

Contextualização 
A evolução recente das transações comerciais internacionais de Minas Gerais reforçou suas características estruturais, com
predomínio das exportações em patamares tecnológicos mais baixos e a dependência de importações de produtos mais
sofisticados.

Dado que exportações de conteúdo mais complexo e diversificado estão normalmente associadas ao nível de
desenvolvimento econômico local, sinalizações sobre a evolução e participação de produtos tecnológicos na pauta podem
auxiliar decisões de políticas que estimulem a produção desse grupo de produtos, com transbordamentos em novas
pesquisas, além de valor adicionado e emprego qualificado. É desejável, portanto, que a pauta de comercialização
internacional contenha parcela representativa das exportações de bens de maior valor agregado e que a dependência por
importações se respalde em bens mais primários.

Pelas razões expostas, o foco deste informativo são transações de alta e média alta intensidade em P&D. Primeiramente, são
apresentados resultados gerais da evolução das transações comerciais de todas as categorias tecnológicas. Na sequência,
são analisadas as composições desagregadas dos grupos de alta e de média alta intensidade. Para captar a relevância de
cada setor no país, são confrontadas as participações relativas do estado nos resultados nacionais. 
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[1] Ver metodologia completa em https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlv73sqqp8r-en.pdf?
expires=1599586663&id=id&accname=guest&checksum=2213EC3E63F1221C42775919BAF483E7.
Grupos de produtos por categoria de intensidade tecnológica e CNAE correspondente, exceto serviços: Alta: Farmacêutica (21); Informática, eletrônicos e produtos ópticos (26);
Aeronaves e componentes relacionados (303). Média alta: Químicos (20); Armas e munições (251); Máquinas e equipamentos elétricos (27); Máquinas e Equipamentos (M&Es)
(28); Veículos automotores e autopeças (29); Outros equipamentos de transporte (30); Veículos ferroviários, veículos militares de combate e outros (30x: inclui ISIC 30.2, 30.4 e
30.9); Instrumentos médicos e odontológicos (325). Média: Plásticos e borracha (22); Outros minerais não-metálicos (23); Metalurgia básica (24); Construção de embarcações
(301); Produtos diversos, exceto código 32.5 (32); Manutenção, reparação e instalação de M&E (33). Média baixa: Indústria extrativa (05 a 09); Alimentos, bebidas e fumo (10-12);
Têxteis (13); Vestuário e acessórios (14); Calçados e artefatos de couros (15); Madeira e produtos da madeira (16); Papel e celulose (17); Impressão e reprodução de gravações
(18); Refino de petróleo e biocombustíveis (19); Produtos de metal, exceto código 25.1 (25); Móveis (31). Baixa: Agricultura, pecuária, florestal e pesca (01-03); Eletricidade e gás,
água, esgoto e limpeza urbana (35-39); Construção (41-43).
[2] https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/correspondencias/atividades-economicas.html
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Gráfico 1.1: Balança comercial,
segundo categorias de intensidade em
P&D – Minas Gerais – 1º semestre (2017
a 2021) (US$ bilhões)

Gráfico 1.2 - Exportações, segundo categorias de intensidade em P&D – Minas
Gerais – 1º semestre (2017 a 2021) (%)

Gráfico 1.3 - Importações, segundo categorias de intensidade em P&D – Minas
Gerais – 1º semestre (2017 a 2021) (%)

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

A categoria de baixa intensidade tecnológica gerou o segundo
melhor saldo nos primeiros seis meses de 2021 (US$ 3,4 bilhões).
As exportações, que corresponderam aos produtos agropecuários,
notadamente café e soja, perfizeram 19% total. Nas importações, os
produtos de baixa tecnologia foram os de menor participação (média
de 1,4% entre 2017 e 2021), com destaque para os cereais.

Os produtos de média intensidade em P&D, também
com superávit de janeiro a junho de 2021 (US$ 2,2
bilhões), representaram 15,6% das exportações e
11,4% das importações; respectivamente, a menor e a
mais alta da série analisada. Os produtos metalúrgicos
destacaram-se nos dois fluxos comerciais.

Inversamente às demais categorias, os produtos de alta e de média alta intensidade tecnológica foram deficitários. Além dos
saldos negativos que se acentuaram ao longo do período, os produtos classificados nessas categorias situaram-se nas faixas
inferiores de participação das exportações. A de alta intensidade tecnológica, com 0,9%, e a de média-alta, com 5,5%,
perfizeram 6,4% no primeiro semestre de 2021, a menor da série em foco. No comparativo nacional, a participação mineira
nas exportações de alta tecnologia foi de 6,5% e na de média alta, 6,1%, no primeiro semestre de 2021.

Já nas importações, o grupo de média alta predominou em toda a série, tendo alcançado 51,8% das importações mineiras no
primeiro semestre de 2021. O de alta tecnologia correspondeu a 15,2% no mesmo período, inferior aos 18,2% do semestre
correspondente de 2020. 
As seções seguintes detalham a evolução e a composição por grupos de produtos e os mercados das exportações e
importações dos segmentos de alta e média alta intensidade em P&D. 

Bens de alta intensidade em P&D
Composta pelos grupos de produtos aeronaves, farmacêuticos, informática e eletroeletrônicos, a categoria de bens de alta
intensidade em P&D registrou déficits crescentes na balança comercial nos primeiros semestres de 2017 a 2021. Os saldos
negativos foram reforçados pelos produtos farmacêuticos em 2020 e pelo segmento de informática, eletrônicos e ópticos em
2021. A representação da categoria no total exportado pelo estado no período correspondeu a apenas 1%, em média. O
acréscimo de 25,6% no primeiro semestre de 2021, que elevou as exportações de US$ 130 milhões para US$ 163 milhões,
deveu-se unicamente ao aumento verificado em aeronaves e componentes – sobretudo da demanda chinesa, dado que os
demais grupos registraram baixa; farmacêuticos, -8,2%, e informática e eletroeletrônicos, -31,5%. 
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Gráfico 2 - Saldo da balança comercial dos grupos de produtos de alta intensidade em P&D –
Minas Gerais – primeiro semestre (2017-2021) (US$ milhões FOB)

Tabela 1 – Exportações e importações de farmacêuticos –
Minas Gerais 1º sem 2020-1º sem 2021

 Apesar de expressivo, esse crescimento está distante do necessário para reverter o déficit da categoria, cujas importações,
já elevadas, aumentaram 19%. (Gráfico 2).

O Brasil também apresentou déficits para os produtos de alta intensidade em P&D em todo o período. Pressionada
principalmente pelas reduções dos segmentos de aeronaves e componentes, a participação relativa da categoria de alta no
total nacional exportado caiu de 4,3% no primeiro semestre de 2017 (US$ 4,6 bilhões) para cerca de 2% nos primeiros
semestres a partir de 2020 (US$ 2,5 bilhões no primeiro semestre de 2021). Nesse contexto, a participação das exportações
mineiras de alta tecnologia nas exportações nacionais correspondentes variou de 3% para 6,4% na mesma base
comparativa.
Considerando-se a Classificação por Grandes Categorias Econômicas (CGCE)[3], as importações mineiras desses setores
mostraram elevada parcela de bens intermediários em sua composição; média de 60,3% nos primeiros semestres de 2017 a
2021.

Mais representativos entre os exportados de alta tecnologia, os
produtos farmacêuticos vêm perdendo inserção. Tal movimento de
retração está possivelmente associado ao redirecionamento da
produção de medicamentos (canetas de insulina) para o mercado
interno[4][5]. A participação de 46,6% dos farmacêuticos nas
exportações estaduais de P&D alta no primeiro semestre 2021 foi
a menor da série que se iniciou no primeiro semestre de 2017,
com 90,2% e superávit de US$ 38,7 milhões. Desde então, os
déficits foram progressivos. Nas exportações nacionais de
farmacêuticos, a participação estadual variou de 20,4% de janeiro
a junho de 2017 para 14,5% no mesmo período de 2021; 0,4% do
total estadual exportado (Gráfico 2 e Tabela 1).

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

[3] CGCE: elaborada pela Coordenação das Estatísticas Econômicas e Classificações em conjunto com as Coordenações de Indústria - Coind e de Contas Nacionais -
Conac, com a participação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Esta classificação é uma alternativa de agregação das informações
estatísticas sobre os bens industriais tanto para fins de análise como forma de divulgação, sintética, das estatísticas primárias. No nível 1, a CGCE subdivide-se em bens de
capital (BK), bens intermediários (BI), bens de consumo (BC) e outros sem especificação. A classificação foi utilizada neste informativo para análise da composição das
importações. 
[4] Ver: Uol notícias de 1/12/2018. http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2015917-fabrica-brasileira-produz-pela-1o-vez-lote-de-insulina-analoga-de-acao-rapida-para-o-sus. 
[5] Ver: https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/19/interna_bem_viver,1268252/sus-expande-cobertura-de-pacientes-que-recebem-caneta-de-insulina-
gratuita.shtml

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2015917-fabrica-brasileira-produz-pela-1o-vez-lote-de-insulina-analoga-de-acao-rapida-para-o-sus
https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/19/interna_bem_viver,1268252/sus-expande-cobertura-de-pacientes-que-recebem-caneta-de-insulina-gratuita.shtml
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Tabela 2 - Exportações e importações de aeronaves e
componentes – Minas Gerais 1º sem 2020-1º sem. 2021

Tabela 3 - Exportações e importações de informática e
eletroeletrônicos – Minas Gerais 1º sem 2020-1º sem 2021

Ao contrário das exportações, as importações de farmacêuticos (US$ 245,9 milhões nos primeiros seis meses de 2021)
mostraram crescimento desde o início do período analisado, em especial devido às vacinas contra meningite e aos antissoros
e outras frações de sangue. Esse segmento respondeu por 28,1% das importações de alta tecnologia e por 15,2% do total
das importações estaduais no primeiro semestre de 2021. A proporção de insumos elaborados, 70,2%, em média, para os
primeiros semestres de 2017 a 2021, vem se reduzindo desde 2019, chegando a 58,4% no comparativo semestral de 2021
(Gráfico 2 e Tabela 1). 

Diferentemente das exportações, as importações de informática e eletroeletrônicos cresceram no primeiro semestre de 2021,
alcançando US$ 578,6 milhões, com destaque para os aparelhos para telefonia, os circuitos integrados e as células solares.
O complexo eletroeletrônico representou 66,1% das importações de alta tecnologia e 10% do total estadual importado nos
seis primeiros meses de 2021. Na média dos primeiros semestres de 2017 a 2021, os bens intermediários representaram
48,7% e os bens de capital, 41,4% (Tabela 3).

Com valores nominais exportados ascendentes desde o primeiro
semestre de 2017, o segmento de aeronaves e componentes foi o
único a apresentar superávit no mesmo semestre de 2021, quando
houve aumento de 238,4% das exportações e redução de 62,1%
das importações. Com o acréscimo, esse grupo de produtos,
representado por uma unidade produtiva de helicópteros no
município de Itajubá, gerou 42,2% das exportações estaduais de
alta intensidade em P&D e 0,4% das exportações totais de janeiro
a junho de 2021. A participação de Minas Gerais na exportação
nacional de aeronaves foi de 4,6%.

No que se refere às importações estaduais, o grupo representou
5,9% da categoria de alta e 0,9% do total. As peças (bens
intermediários) constituíram, em média, 80,5% na série analisada
(Gráfico 2 e Tabela 2).

Informática, eletrônicos e ópticos, segmento de menor participação
nas exportações da categoria de alta intensidade tecnológica no
primeiro semestre de 2021, apresentou os maiores déficits
(Gráfico 2). As exportações do agrupamento, que vinham
apresentando aumentos nominais em valor desde o primeiro
semestre de 2018, tiveram queda no primeiro semestre de 2021
em relação ao mesmo semestre 2020, passando de US$ 26,7 para
US$ 18,3 milhões. A participação variou de 20,6% para 11,2% das
exportações mineiras de alta tecnologia. No correspondente
nacional, que cresceu 17,1%, a parcela estadual do setor diminuiu
de 6,3% para 3,7% na mesma base comparativa. (Tabela 3). 

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP
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Parceiros comerciais - produtos de alta intensidade tecnológica
O fluxo de comércio de produtos de alta tecnologia, em Minas Gerais, envolveu quase 100 países no primeiro semestre de
2021. Nas exportações, as principais participações vieram da China, Dinamarca, Estados Unidos e Turquia, que perfizeram
63% do total. O aumento da participação da China para 28,8% no primeiro semestre de 2021 face aos 5,2% do mesmo
semestre do ano anterior deveu-se à aquisição de aeronaves (sem registros desde 2010 no comparativo do primeiro
semestre) acrescida de turborreatores. Em contrapartida, a Dinamarca, que sedia a matriz da principal fabricante de
medicamentos atuante em Minas Gerais, perdeu 24,9 pontos percentuais (p.p.), passando de 37,5% para 12,6% (Gráfico
3.1).

Embora em menor ritmo, a participação dos Estados Unidos nas
exportações de alta tecnologia também diminuiu; de 15,9% no
primeiro semestre de 2020 para 12,3% no primeiro semestre de
2021. As aeronaves, predominantes na pauta, apresentaram
pequena variação negativa. Informática e eletroeletrônicos puxaram
a queda, notadamente os aparelhos transmissores de televisão. 
 Sem participação nas exportações de alta tecnologia no primeiro
semestre de 2020, a Turquia se destacou com 9,3% no primeiro
semestre de 2021, sobretudo devido aos medicamentos. 

Devido, principalmente, à contração em aeronaves
(turborreatores), seguida da de informática e
eletroeletrônicos, a representação dos Estados Unidos
nas importações caiu pela metade (20,9% para
10,1%). Em alta, os farmacêuticos completaram a
pauta do país.

O grupo de informática e eletroeletrônicos,
especialmente os circuitos integrados, foram os mais
relevantes nas importações da Coreia do Sul e
responsáveis pelo acréscimo de sua participação de
5,7% para 6,5%. Com grande representação, porém
em queda, os farmacêuticos fecharam a pauta.

A Índia também aumentou sua participação (de 3,6%
para 5,8%) com a contribuição de todos os grupos de
alta, em especial, dos farmacêuticos, que se
mantiveram preponderantes.

Os demais países, Itália, França e Dinamarca, com
queda de participação, representaram,
respectivamente, 4,8%, 3,3% e 3,2%. A maior retração
foi para Itália (3,7 p.p.), basicamente em função da
redução da importação de vacinas contra meningite
(farmacêuticos). 

O Egito e a Índia registraram participação de 3,6% e a Argentina,
de 3,4% nos seis primeiros meses de 2021. As exportações para o
Egito, principalmente de medicamentos contendo insulina, variaram
0,5 p.p. em relação ao mesmo período de 2020. Na representação
da Índia, que permaneceu praticamente constante, também
predominaram os medicamentos. No caso da Argentina, a variação
de 2 p.p. foi motivada pelo segmento de informática e
eletroeletrônicos, principalmente indicadores de velocidade e
tacômetros.

Em relação às importações, a participação se concentrou na China
(46%, com acréscimo de 17,1 p.p. no primeiro semestre de 2021
em relação ao mesmo semestre do ano anterior). O segmento de
informática e eletroeletrônicos impulsionou o crescimento; destaque
para as células solares em módulos ou painéis e os terminais
portáteis de telefonia celular (Gráfico 3.2).

A queda de 2,8 p.p. da representação da França refletiu a redução dos turborreatores (grupo de aeronaves) e, em menor
grau, a queda em informática e eletroeletrônicos. Os farmacêuticos, segundo em importância, aumentaram sua participação,
principalmente devido aos medicamentos.

Para a Dinamarca, em que os farmacêuticos foram os mais relevantes, o crescimento em insulina e sais não compensou a
queda em outros hormônios polipeptídeos, proteicos, levando à queda de 1 p.p.

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Gráfico 3.1 - Países de maior participação nas exportações
de produtos de alta intensidade em P&D -Minas Gerais – 1º
semestre 2020/1º semestre 2021 (%)

Gráfico 3.2 - Países de maior participação nas importações
de produtos de alta intensidade em P&D -Minas Gerais – 1º
semestre 2020/1º semestre 2021 (%)
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Ressalta-se que o desempenho positivo das
exportações no primeiro semestre de 2021 foi
estimulado por todos os grupos de produtos de
média alta tecnologia, o que aponta retomada do
mercado externo. A taxa elevada de crescimento tem
uma base negativa de comparação, com início em
2019 (2018 para alguns produtos), e que se
aprofundou com a pandemia em 2020. Ainda que
distante do patamar do início da década, o
fortalecimento da demanda argentina, juntamente
com a da Itália e do México, garantiram o
crescimento do semestre.

Quanto às importações, o acréscimo de janeiro a junho de 2021 também representou reaquecimento depois da
desaceleração de 2019 e da retração que refletiu a pandemia da covid-19 no ano seguinte. Considerando-se o crescimento
de 66,2% dos bens de capital (27,7% da pauta) e de 47,2% dos bens intermediários, que representaram 66,2%, tem-se uma
sinalização positiva para a produção doméstica. Os bens de consumo, 8,4% das importações, aumentaram 30,8%.

Bens de média alta intensidade em P&D
A categoria de média alta tem como principais grupos de produtos os
veículos e autopeças, os químicos, as máquinas e equipamentos
(elétricos e mecânicos) e os instrumentos médicos/odontológicos. Tal
como a categoria de alta, a de média alta intensidade apresentou
déficit crescente da balança comercial nos primeiros semestres de
2017 a 2021. Depois de dois primeiros semestres de retração, que
refletiram, sobretudo, a desaceleração da demanda argentina por
veículos, as exportações de média alta tecnologia cresceram 37,2%
em igual período de 2021 (de US$ 741 milhões para US$ 1,7 bilhão).
Em contrapartida, o avanço de 50,3% das importações pressionou
negativamente o saldo para -US$ 2 bilhões, o mais elevado da série. 

Gráfico 3 - Saldo da balança comercial dos principais grupos de produtos de média alta
intensidade em P&D – Minas Gerais – 2016-2020 (US$ milhões FOB)

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Tabela 5 - Exportações e importações de veículos e
autopeças – Minas Gerais – 1º sem 2020-1º sem 2021

Com o estímulo da demanda da Argentina, da Itália e do México,
as exportações de veículos e autopeças aumentaram 67,3% de
janeiro a junho de 2021, após dois primeiros semestres seguidos
de forte contração. 

No que se refere às importações, a variação de 74,8%, superior a
das exportações, acentuou o déficit que persiste desde 2018
(Gráfico 3). 

O grupo aumentou sua participação no total estadual exportado da
categoria de média alta tecnologia (de 42,3% no primeiro semestre
de 2020 para 51,5% no primeiro semestre de 2021). 

Na mesma base comparativa, a representação nas exportações
nacionais de veículos variou de 9,1% para 10% (Tabela 5). 

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP
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Os veículos e autopeças geraram 20,3% das importações de média-alta e 9% das importações totais do primeiro semestre de
2021. Na média dos primeiros semestres de 2017 a 2021, os bens intermediários representaram 42,8%, os bens de consumo,
34,9%, e os bens de capital, 22,2% (Tabela 5).

Tabela 6 – Exportações e importações de químicos –
Minas Gerais – 1º sem 2020-1º sem 2021

Tabela 8 - Exportações e importações de máquinas,
aparelhos e equipamentos elétricos – Minas Gerais – 1º
sem 2020-1º sem 2021

Tabela 7 - Exportações e importações de máquinas e
equipamentos mecânicos – Minas Gerais – 1º sem 2020-1º
sem 2021

Os silícios, insumos industriais elaborados, destacaram-se entre
os químicos por serem o segundo grupo mais relevante nas
exportações de média alta tecnologia do estado. 

O grupo representou 27,1% da categoria estadual de média alta e
1,5% do total exportado no primeiro semestre de 2021 (Tabela 6).
Nas exportações nacionais de químicos, a participação do estado
foi de 4,7%. 

As exportações de máquinas e equipamentos mecânicos
registraram acréscimo de 13% no primeiro semestre de 2021 em
relação ao mesmo semestre de 2020 depois de dois anos de
queda nessa base comparativa. 

Na categoria estadual de média alta, porém, a participação do
grupo diminuiu de 10,6% para 8,7% e de 0,7% para 0,5% no total
exportado (Tabela 7). A participação nas exportações nacionais de
mecânicos variou de 2,9% para 2,5% no mesmo período. 

As exportações de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos
aumentaram 56,4% de janeiro a junho de 2021, o primeiro
resultado positivo desde 2018 no comparativo do primeiro
semestre em relação a igual semestre do ano anterior (Gráfico 3).
O setor representou 7,9% da categoria de média alta do estado,
0,4% das exportações totais e 5,5% dos elétricos exportados pelo
país (Tabela 8). 

As importações, cujo valor superou largamente o exportado,
aumentaram 32% no mesmo período. Na importação estadual de
média alta, o grupo correspondeu a 10,7% e no total das
importações, a 5,5%. Os bens intermediários predominaram na
média dos primeiros semestres de 2017 a 2021 (54,4%) (Tabela
8). 

As importações, com crescimento de 35,8% no mesmo período, equivaleram a 35,6% das de média alta e 18,4% do total do
estado. Predominantemente compostas por insumos industriais elaborados (99,2%, em média, de 2017 a 2021), com
destaque para os adubos (fertilizantes), as importações estaduais de químicos contaram com o estímulo da demanda
agropecuária (Tabela 6), o que acentuou o déficit no grupo (Gráfico 3).

Para as importações, que destacaram os bens de capital (média de 61,6% nos primeiros semestres de 2017 a 2021), houve
aumento de 68,5% (o maior desde 2011), o que aprofundou o déficit de -US$ 440 milhões em 2020 para -US$ 786 milhões
em 2021 (Gráfico 3). A participação desses produtos nas importações estaduais de média alta variou de 26,1% em 2020 para
29,3% em 2021; e de 12,8% para 15,1% no total (Tabela 7).

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP
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Tabela 9 - Exportações e importações de instrumentos
médicos e odontológicos – Minas Gerais – 1º sem 2020-1º
sem 2021

Superavitários entre 2017 e 2019, os instrumentos médicos e
odontológicos registraram saldos negativos nos primeiros
semestres de 2020 e 2021; respectivamente, -US$ 16 milhões e -
US$ 8 milhões -, os menores entre os grupos da categoria
estadual de média alta (Gráfico 3). Estimulado pelas remessas de
válvulas cardíacas, o grupo registrou acréscimo de 74,5% das
exportações em 2021, gerando aumento da participação de 3,6%
para 4,6% no total estadual de média alta e de 18,1% para 23,8%
nas exportações nacionais correspondentes. No total estadual
exportado, os instrumentos médicos e odontológicos
representaram apenas 0,3%. Na média dos primeiros semestres
do período de 2017 a 2021, os bens intermediários equivaleram a
41,6% e os de capital, a 35,8% (Tabela 9).

Também com acréscimo expressivo (27,3%), as importações contaram com 34,7% de bens intermediários (em média 41,6%
entre 2017 e 2021). A participação nas importações estaduais de média alta e no total foi de, respectivamente, 1,8% e 0,9%,
no primeiro semestre de 2021 (Tabela 9).

Mais de 140 países compuseram o fluxo de comércio de bens de média alta tecnologia nos primeiros seis meses de 2021. A
participação de 24,1% da Argentina se destacou nas exportações no primeiro semestre de 2021. Dentro do grupo de veículos
e autopeças, principal item da pauta do país, os veículos acentuaram as perdas a partir de 2018, cedendo o protagonismo às
autopeças, que, com grande crescimento em 2021, influenciaram diretamente o aumento de 6,9 p.p. na participação e a
retomada da primeira posição.Também se evidenciaram as máquinas e equipamentos (elétricos e mecânicos) e os químicos,
todos com grande acréscimo no valor exportado (Gráfico 10.1).

Grupo preponderante na pauta de exportação para os Estados Unidos, os químicos influenciaram a perda de -5,4 p.p. na
participação do país, que passou da primeira para a segunda colocação, com 15,3%. Os veículos e autopeças e as máquinas
e equipamentos (elétricos e mecânicos), juntamente com os instrumentos médicos e odontológicos também se destacaram
em participação, porém com crescimento.

O aumento das exportações de motores de explosão (grupo de veículos e autopeças) foi determinante para a participação da
Itália nas exportações, que variou de 5,3% para 10,1%. O mesmo grupo, veículos e autopeças, predominou na pauta do
México, influenciando seu bom posicionamento e o aumento de participação de 7,6% para 8,5%. Os químicos e as máquinas
e equipamentos mecânicos também cresceram e se destacaram na pauta do país. 

Parceiros comerciais - produtos de média alta intensidade tecnológica

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Fonte: Ministério da Economia (Comex Stat) e OCDE. Elaboração FJP

Gráfico 10.1 - Países de maior participação nas exportações
produtos de média alta intensidade em P&D – Minas Gerais – 1º
sem 2020-1º sem 2021 (%)

Gráfico 10.2 - Países de maior participação nas importações de
produtos de média alta intensidade em P&D –Minas Gerais – 1º
sem 2020-1º sem 2021 (%)
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Os motores a explosão (segmento de veículos e autopeças), item que impulsionara a participação nas exportações da
Polônia para 10,4% no primeiro semestre de 2020, levou à sua redução para 6,1% no mesmo semestre de 2021. Para o
Uruguai, o grupo de veículos e autopeças estimulou o crescimento de 1,6% para 3,8%. Nas exportações para a Alemanha,
3,7% do total, predominaram os químicos (outros silícios), seguidos dos veículos e autopeças, notadamente, peças para
equipamentos de transporte. 

Nas importações de média alta tecnologia, houve pouca variação de participação relativamente à origem (Tabela 10.2). A
maior, de 23,4% da China, aumentou 2,9 p.p. e incluiu, principalmente, máquinas e equipamentos (mecânicos e elétricos) e
produtos químicos. A participação de 15% dos Estados Unidos evidenciou as máquinas e equipamentos mecânicos e os
químicos. A Argentina representou 9%, com destaque para veículos automotores e autopeças. O crescimento em veículos e
autopeças e máquinas e equipamentos mecânicos foi responsável pelo aumento da participação da Itália de 5,8% para 8,4%.
A Alemanha e o México, ambos com participação de 6%, destacaram, respectivamente, as máquinas e equipamentos
mecânicos e os veículos e autopeças. A Índia manteve a representação de 4,1%, composta principalmente por produtos
químicos. 

A composição do comércio internacional de Minas Gerais apresenta prevalência de bens primários nas exportações e, nas
importações, participação elevada de bens de maior especialização, conteúdo estrutural oposto ao desejável em termos de
complexidade e diversificação. Os bens de alta e de média alta intensidade tecnológica apresentaram as menores, além de
decrescentes, participações na pauta exportadora do estado. Também foram as únicas categorias a registrar saldos
negativos, que se acentuaram nos primeiros semestres de 2017 a 2021.

Com apenas 1% de participação no total das exportações estaduais (média dos primeiros semestres de 2017 a 2021), a
categoria de alta tecnologia respondeu por 4,3% das exportações nacionais da mesma categoria. Para a de média alta, as
participações foram de, respectivamente, 7,7% e 5,9%, em média. Juntas responderam por menos de 10% do total estadual
exportado e por 65% do importado, o que evidencia a desproporção dessas interações. Nas exportações, destacou-se o
decréscimo progressivo da participação dos farmacêuticos entre os produtos de alta intensidade em P&D. No grupamento de
média alta, evidenciou-se a recuperação dos veículos e autopeças. Na composição das importações (média dos primeiros
semestres de 2017-2021), os insumos industriais elaborados representaram 72% para os farmacêuticos e 99% para os
químicos. Para as aeronaves, as peças corresponderam a 80% na mesma comparação.

Entre os parceiros comerciais, a China protagonizou, no primeiro semestre de 2021, ambos os fluxos de transações de alta
tecnologia (exportações e importações), além das importações de média alta. A Turquia se destacou nas exportações de
farmacêuticos. Nas transações comerciais de média alta tecnologia, a Argentina retomou a liderança nas exportações devido
ao desempenho em autopeças. Apesar da perda de participação, os Estados Unidos se mantiveram entre os principais
parceiros tanto na categoria de alta, quanto na de média alta.

Conclusões 
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