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[1] A RGInt Pouso Alegre é composta por 80 municípios: Aiuruoca, Alagoa, Albertina, Andradas, Baependi, Bandeira do Sul, Bom Repouso, Borda da Mata, Botelhos, Brazópolis,
Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Campestre, Careaçu, Carmo de Minas, Carvalhos, Caxambu, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde,
Conceição dos Ouros, Congonhal, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Cristina, Cruzília, Delfim Moreira, Dom Viçoso, Espírito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves,
Heliodora, Ibitiúra de Minas, Inconfidentes, Ipuiúna, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Jesuânia, Lambari, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monte Sião, Munhoz,
Natércia, Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita de Caldas, Santa Rita
do Sapucaí, São João da Mata, São José do Alegre, São Lourenço, São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Rio Verde, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento,
Seritinga, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do Moji, Toledo, Turvolândia, Virgínia e Wenceslau Braz.
[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.

Produtos
O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado no total das exportações da RGInt de Pouso
Alegre. O principal produto exportado foi o café,
respondendo por 44,7% das exportações em 2020. Apesar
da queda absoluta de 2,9% em valor e de 5,7% em volume,
a participação relativa aumentou 3,4 pontos percentuais
(p.p), refletindo a retração mais acentuada das exportações
de outros produtos.

A exportação de máquinas e equipamentos mecânicos
recuaram 23,7% em valor. Os principais produtos
exportados são as partes reconhecidas como exclusivas ou
principalmente destinadas aos motores (54,1%) e os veios
de transmissão (25,9%). Em 2020, os valores exportados
desses produtos se reduziram em, respectivamente, 15,2%
e 1,4%. No caso do primeiro grupo de produtos, os principais
destinos foram Alemanha, México, Portugal e Estados
Unidos. À exceção do último, registrou-se redução das
exportações para os demais países.

Introdução
A proposta deste informativo é apresentar os dados de exportações para a Região Geográfica Intermediária (RGInt) de Pouso
Alegre [1], incluindo os resultados de 2020. Nesse ano, a economia mundial foi fortemente afetada pela pandemia da 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 da RGInt de Pouso Alegre
retraíram 10,3%, em razão da retração das exportações de máquinas e equipamentos mecânicos, especialmente das partes
reconhecidas como exclusivas ou principalmente destinadas aos motores. Em termos de participação, as exportações da RGInt
de Pouso Alegre corresponderam a 2,6% do total [3], inferior à registrada em 2019 (3,4%), mas idêntica à média registrada no
período de 2010 a 2020. 
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Gráfico 1 : Participação dos produtos de maior valor exportado no
total das exportações da RGInt de Pouso Alegre – 2019/2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

As máquinas e equipamentos elétricos foram o terceiro principal grupo de produtos, registrando aumento de participação de 0,7
p.p. e alcançando 8,6% do total. Em termos de valor, houve redução do valor exportado em 1,8%. Os principais produtos
exportados foram os transformadores elétricos (44,4%) e os fios, cabos e outros condutores (27,4%). No primeiro caso, o valor
exportado aumentou 2,9%; no segundo, reduziu em 17,11%. Houve retração das exportações para Argentina e Paraguai,
principais destinos do grupo de condutores.



O Gráfico 2 apresenta a participação dos produtos de maior
valor exportado pela RGInt no total das exportações
correspondentes de Minas Gerais. Destaca-se o ganho de
participação das máquinas e equipamentos elétricos em razão
da queda do valor exportado (-35,8%) pela RGInt de Belo
Horizonte, onde as exportações são concentradas em
aparelhos para ligação ou conexão de circuitos elétricos. 

Foi registrada queda de participação (de 16,4% para 11,9%)
nas exportações de máquinas e equipamentos mecânicos,
refletindo a queda das exportações de partes destinadas a
motores. O café, embora seja o principal produto da pauta,
respondeu apenas por 7,3% das exportações mineiras. As
exportações dessa commodity se concentram na RGInt de
Varginha. A participação das exportações de carnes e miudezas
aumentou para 3,5%, mas ainda é pouco expressiva no total. 

Intensidade tecnológica
A partir da análise das exportações por classes de
intensidade tecnológica [5], destaca-se que pouco mais de ¼
da pauta é composta por bens de alta e média-alta
tecnologia. Entre os bens classificados como de alta
tecnologia, os principais produtos são as partes reconhecidas
como exclusivas ou destinadas principalmente para motores
(63,6%); e aeronaves e aparelhos espaciais e suas partes
(17,4%); entre os bens classificados como média-alta
tecnologia, destacam-se os transformadores elétricos
(22,9%); óxido de alumínio (15,2%); e fios, cabos e outros
condutores (14,2%). Apenas 5,5% dos bens exportados se
enquadram na categoria média tecnologia, sobressaindo-se
pias, lavatórios, colunas para lavatórios, etc. (36,1%). Na
categoria de baixa e média-baixa tecnologia, os principais
produtos são o café (64,6%), os minérios de alumínio (7,7%);
chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau
(6,6%); e as carnes bovinas congeladas (5,7%). 
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Gráfico 2: Participação dos produtos de maior valor exportado
da RGInt de Pouso Alegre nas exportações correspondentes de
Minas Gerais – 2019/2020 (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

[4] Ver em http://www.itajuba.mg.gov.br/eventos/exportacao-de-produto-e-geracao-de-empregos-sao-temas-de-reuniao-do-prefeito-em-brasilia/.
[5] 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

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

A participação das exportações de minérios avançou 1,1 p.p., totalizando 5,3%. As exportações são quase exclusivamente de
alumínio e aumentaram 14,9% em valor e 57,4% em volume. A exploração se dá principalmente em Poços de Caldas, a partir
da extração de Bauxita. 

As exportações de carnes da RGInt aumentaram 550,4% em valor e 520% em volume. No final de 2019, a empresa que opera
em Itajubá foi habilitada junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para exportar carne bovina para a
China [4]. A participação das exportações de carnes saltou de 0,7%, em 2019, para 4,8% em 2020.

Destaca-se que os produtos químicos inorgânicos, sobretudo o óxido de alumínio, principal componente da bauxita,
representaram o segundo principal grupo de produtos da pauta em 2019. No entanto, houve redução tanto do valor (-81,6%)
quanto do volume exportado (-77,7%) para os principais mercados desses produtos (países árabes, da América Latina e os
Estados Unidos). 

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


Municípios
O Mapa 1 mostra os dez principais municípios exportadores da RGInt em 2020. Poços de Caldas (23,9%), Itajubá (20,9%) e
Ouro Fino (20%) responderam por 64,8% das exportações. À exceção de Ouro Fino, cujas exportações concentram-se em
café, nos demais a pauta de exportações é diversificada. Em Poços de Caldas, os destaques são, além do café e bauxita
(minérios), o cacau e suas preparações e o óxido de alumínio (produto químico inorgânico), cuja fonte é a bauxita. Em 2020, a
participação do município foi a mais baixa do período entre 2010 e 2020 (média de 34,8%) em razão da retração das
exportações de óxido de alumínio. Em Itajubá, destacam-se as exportações de partes reconhecíveis como exclusivas ou
principalmente destinadas aos motores (máquinas e equipamentos mecânicos); os transformadores elétricos (máquinas e
equipamentos elétricos); as carnes e miudezas; e as aeronaves e aparelhos especiais. No período de 2010 a 2020, em média,
sua participação nas exportações foi de 20,3%.

As exportações de café em Albertina se iniciaram em 2013. A
partir de 2014, sua participação se aproximou de 10% do total.
Em 2020, alcançou 12,4%, tendo em vista a retração das
exportações em outros municípios. 

Pouso Alegre, município polo da RGInt, foi responsável por
apenas 5,8% do total exportado, em linha com a média do
período analisado (5,9%). A pauta de exportações é
diversificada, destacando-se os reservatórios, barris, tambores,
etc. de alumínio; as garrafas térmicas (obras diversas); e as
escavadeiras e máquinas para preparação ou fabricação de
alimentos e bebidas (máquinas e equipamentos mecânicos). O
município vizinho, Santa Rita do Sapucaí, respondeu por
apenas 1,4% das exportações, mas é um importante polo de
fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, em especial
transmissores para radiotelefonia, radiodifusão, radiotelegrafia
ou televisão; partes reconhecíveis ou destinadas a esses
aparelhos; aparelhos de conexão de circuitos elétricos; e
aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios. 
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Mapa 1: Mapa da participação relativa dos principais
municípios exportadores da RGInt de Pouso Alegre – 2020 (%)

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Em Extrema, município mais ao sul da RGInt e divisa com o estado de São Paulo, a pauta de exportação inclui reservatórios,
barris, tambores, etc. de alumínio; partes e acessórios de veículos automóveis; máquinas de lavar roupa, ar condicionado e
refrigeradores (máquinas e equipamentos mecânicos); borracha e suas obras; e transformadores elétricos (máquinas e
equipamentos elétricos). Em 2020, a participação nas exportações da RGInt foi de 4,1% (próximo à média de 3,9% do período). 

Em Carmo de Minas, cujas exportações representaram 2,8% do total, o café é o principal produto da pauta. Em Andradas
(2,8%), o destaque são as exportações de pias, lavatórios, etc. (produtos cerâmicos); e em Cambuí (2,2%), as obras de ferro
fundido, ferro ou aço (construções e suas partes).



Conclusões
As exportações da RGInt de Pouso Alegre são concentradas, principalmente, em café, nos municípios de Poços de Caldas,
Ouro Fino e Albertina. Essa commodity agrícola é classificada como bem de baixa-tecnologia. No entanto, doze municípios
exportaram bens de alta tecnologia, sobressaindo-se o município de Itajubá, onde se fabricam as partes destinadas a motores.
Em Santa Rita do Sapucaí se localiza o Vale da Eletrônica do estado, um arranjo produtivo local que fomenta importantes
inovações no setor. Portanto, a RGInt constitui-se um importante polo de exportações de bens intensivos em tecnologia.

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Telefone: (31) 3448-9580 / 3448-9588
E-mail: comunicacao@fjp.mg.gov.br

Alameda das Acácias, 70, bairro São Luiz, Pampulha.
CEP: 31275-150, Belo Horizonte, Minas Gerais

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
Carla Cristina Aguilar de Souza

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Presidente - Helger Marra Lopes

Vice-presidente - Mônica Moreira Esteves Bernardi
 

DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES
Diretora - Eleonora Cruz Santos

Coordenadora-geral - Daniele Oliveira Xavier
 

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
Carla Cristina Aguilar de Souza

 
EQUIPE TÉCNICA

Carla Cristina Aguilar de Souza
Lúcio Otávio Seixas Barbosa

Maria Aparecida Sales Souza Santos
Nina Fraiha de Faria (estagiária)

 
Arte Gráfica e diagramação - Bárbara Andrade4

I n f o r m a t i v o  F J P  |  A n á l i s e  I n s u m o - P r o d u t o  

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

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

Em quinto lugar, a França foi o destino de 4,5% das
exportações, destacando-se o café (52%) e as máquinas e
equipamentos mecânicos (25,5%). Em 2019, o México
ocupou a quinta posição, mas em virtude da queda das
exportações de produtos químicos inorgânicos (-75,9%), foi
apenas o nono principal mercado em 2020. 

Os principais mercados, em 2020, para os bens de alta
tecnologia produzidos na RGInt foram Alemanha, Estados
Unidos e França, destacando-se as partes reconhecíveis
como exclusivas ou principalmente destinadas aos motores.

Parceiros comerciais
Em 2020, os principais parceiros comerciais da RGInt de Pouso Alegre foram os Estados Unidos, a Alemanha e a Argentina,
seguindo a tendência registrada no período de 2010 a 2020. Os Estados Unidos foram destino de 20,4% das exportações da
RGInt, destacando-se as exportações de café (45,7%); as máquinas e equipamentos elétricos (10,9%); e os produtos
cerâmicos (8,3%). As exportações para a Alemanha foram majoritariamente de café (84,7%); e, para a Argentina,
sobressaíram-se as exportações de alumínio e suas obras (22,6%); cacau e suas preparações (21,2%); máquinas e
equipamentos elétricos (16,5%); e produtos químicos inorgânicos (10,2%).

A Bélgica figurou como quarto principal mercado das exportações da RGInt em 2020 (5%), sendo também uma importante
porta de entrada na Europa do café produzido na RGInt. No ano passado, a Arábia Saudita ocupou essa posição,
acompanhando o crescimento das exportações de minérios para o país. Com o recuo da venda desses produtos (-19,8%), a
Arábia foi apenas o oitavo principal destino das exportações da RGInt. 


