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[1]Esses resultados estão disponíveis em http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home.
[2] Para informações sobre a evolução do comércio internacional de Minas Gerais em 2021 ver Comércio Internacional de Minas Gerais, 1º
Quadrimestre de 2021, v.3, n.3 (http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Inf_CAIP_Comex_MG_03_2021.pdf).
[3] Ver em https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q221.pdf.
[4] Ver em https://www.seudinheiro.com/2021/bolsa-dolar/3-razoes-minerio-de-ferro-mineracao-siderurgia-vale/.
[5] Ver em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/28/petroleo-brent-supera-marca-de-us-80-e-atinge-maior-valor-desde-outubro-de-
2018.ghtml.

A inserção produtiva de Minas Gerais no cenário internacional pode ser analisada a partir dos dados das transações comerciais
do estado com outros países por meio da plataforma Comex Stat do Ministério da Economia [1]. A proposta deste informativo é
apresentar o resultado comercial, a pauta de bens transacionados e os principais parceiros comerciais do estado de Minas
Gerais tendo como foco o resultado do segundo quadrimestre de 2021 [2].

Os resultados de comércio internacional são influenciados pelo desempenho econômico dos principais parceiros econômicos de
Minas Gerais. Os dados mais recentes referentes à atividade econômica dos países do G20 se referem ao segundo trimestre
deste ano. Principal parceiro econômico do estado, a China cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior; os Estados Unidos,
segundo principal parceiro, cresceram 1,6%; a União Europeia, onde se localizam importantes parceiros comerciais, 2,1%.
Apesar do desempenho positivo dessas economias, o crescimento econômico da área do G20 desacelerou (de 0,9% no
primeiro trimestre para 0,4%), refletindo, principalmente, o desempenho negativo da Índia, do Canadá e Brasil [3].

Saldo da balança comercial

No segundo quadrimestre de 2021, comparando com o resultado desse mesmo período nos últimos 11 anos, Minas Gerais
registrou o maior saldo comercial.As exportações alcançaram U$ 15,6 bilhões impulsionadas pelo preço do minério de ferro no
mercado internacional. Em relação ao segundo quadrimestre do ano anterior, registrou-se crescimento de 75,4% em valor
exportado. As importações também cresceram 70,9% nessa mesma base de comparação, tendo alcançado U$ 4,3 bilhões,
valor igual ao do segundo quadrimestre de 2013, período que antecedeu a crise econômica brasileira. 
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Gráfico 1 – Exportações, Importações, Saldo Comercial - 2º
quad. 2010 a 2º quad. 2021 – US$ bilhões

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

No segundo quadrimestre de 2021, Minas Gerais consolidou a
segunda posição no ranking nacional dos estados exportadores,
com participação de 14,5% no total, atrás de São Paulo (17,4%) e
à frente do Rio de Janeiro (10,7%) (Gráfico 2). Nesse período, a
participação das exportações de São Paulo recuou de 17,4% para
14,5%. No entanto, em termos de valor, foi registrado crescimento
de 36,7%. A participação do Rio de Janeiro cresceu de 12,4%
para 14,5%, impulsionada pelo crescimento das exportações de
petróleo (+72,4%). A pauta de exportação paulista é mais
dependente de bens industriais cuja exportação cresceu em ritmo
inferior à de minério de ferro e de petróleo. 

Destaca-se que o preço do minério de ferro disparou entre maio e
julho de 2021, superando a marca dos U$ 200 por tonelada. A
escalada de preços acompanhou o crescimento da demanda
chinesa, que vem perdendo força recentemente em razão das
ações do governo local para limitar a demanda do minério de
ferro; da retomada mais fraca da atividade econômica e da crise
da Evergrande, segunda maior empresa do setor imobiliário
chinês. Essa combinação de fatores levou o preço da commodity
a atingir valor inferior a U$ 100 em setembro[4].

O preço do petróleo também avançou, tendo atingido seu valor
máximo em três anos (próximo a U$ 80 por barril) em setembro. A
recuperação da demanda mais forte do que o esperado neste ano
e a redução da produção causada pelo furacão IDA nos Estados
Unidos contribuíram para pressionar os preços[5].
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São Paulo registra saldos comerciais historicamente
deficitários (Gráfico 3). No segundo quadrimestre deste ano,
as exportações totalizaram U$ 18,6 bilhões; as importações,
U$ 23,2 bilhões, tendo resultado no déficit de R$ 4,6 bilhões.
Em relação ao segundo quadrimestre do ano anterior, as
importações cresceram 43,2%, com destaque para as
importações de máquinas e equipamentos mecânicos
(+108,2%) e máquinas e equipamentos elétricos (+82,9%).

No Rio de Janeiro, as exportações superaram as
importações em U$ 4,7 bilhões. As importações cresceram
76,6%; as exportações, 65,2%, em ambos os casos
acompanhando o crescimento das transações comerciais de
petróleo (importações com mais 229,5%; exportações com
mais 72%, ambas em relação ao segundo quadrimestre do
ano anterior). O valor exportado de petróleo superou o valor
importado em R$ 6,9 bilhões. 

Gráfico 2 – Participação nas exportações brasileiras – Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo –2º quad. 2010 a 2º quad. 2021 – %

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.
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Exportações

A pauta exportadora de Minas Gerais é tradicionalmente
concentrada em poucos produtos. O Gráfico 4 apresenta os
cinco principais itens exportados no segundo quadrimestre de
2021 (utilizando-se a classificação da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM), comparando-o com o resultado do mesmo
período de 2020. 

A participação das exportações de minério de ferro aumentou
18,4 pontos percentuais (p.p.) e alcançou a marca de 54,9%. O
crescimento do valor exportado foi de 163,8%; o do volume,
22,3%, reflexo da valorização da commodity no mercado
internacional. 

O segundo principal produto da pauta de exportação foi o café
não torrado, 7,7% do total. Houve crescimento do valor
exportado de 15,3%, apesar da estabilidade do volume
exportado. O preço do café também avançou no mercado
internacional influenciado pelas condições climáticas adversas
no Brasil (geadas e o retorno do La Niña)[6]

Gráfico 3: Saldo Comercial – Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo – 2º quad. 2010 a 2º quad. 2021 – US$ bilhões

Fonte: Comexstat, OECD. Elaboração própria.

A soja foi o terceiro principal produto da pauta, 6,6% do total. O volume exportado se reduziu em 7,4%, mas o valor aumentou
15,6%. O estoque baixo e a demanda chinesa em alta favoreceram a venda do grão[7].

A participação das exportações de ferro-nióbio representou 3,9% do total, registrando aumento de 0.2 p.p. O volume exportado
aumentou 84,5%; o valor, 71,1%. Em 2020, as exportações desse produto caíram drasticamente em razão da pandemia do
Covid-19. No segundo quadrimestre deste ano, elas se recuperaram e alcançaram U$ 607 milhões, mas ainda se encontram em
nível inferior ao registrado no segundo quadrimestre de 2019, quando o valor exportado foi de U$ 729 milhões. 

Os açúcares de cana completaram a lista dos cinco principais produtos mineiros exportados neste segundo quadrimestre e
registraram participação de 2,9%. Apesar da retração de 5,7% do volume exportado, o valor aumentou em 7%, seguindo a
tendência de valorização das commodities agrícolas. 

[6[Ver em https://forbes.com.br/forbesagro/2021/08/mercado-ve-alta-nos-precos-do-cafe-ate-o-final-do-ano/.
[7] Ver em https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/agro/2021/02/778943-estoque-baixo-e-alta-demanda-valorizam-soja-que-deve-ter-
colheita-recorde-no-rs.html.
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Gráfico 4: Principais produtos exportados – Minas Gerais –2º
quad. 2020/2º quad. 2021 – (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

No segundo quadrimestre de 2021, as máquinas e os
equipamentos mecânicos responderam por 17,5%, avanço de
3,1 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.
Houve crescimento de 108,2% do valor importado,
destacando-se o aumento das importações de outras partes
de máquinas e aparelhos de terraplanagem autopropulsadas
(+323,7%), na qual se enquadram as máquinas agrícolas, e
outras partes de motores de explosão (+570,5%) e outros
motores a diesel (463,5%), que compõem, respectivamente,
veículos automóveis e tratores, por exemplo.

Esses resultados se devem tanto à pujança do setor agrícola,
evidenciada no crescimento do valor exportado de café, soja
e açúcares de cana, quanto à retomada da produção na
indústria automobilística. Os dados da Associação Nacional
Fabricante de Veículos Automotores (Anfavea)[8] mostram
que a produção brasileira de auto veículos (incluindo
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) saltou de
aproximadamente 522 mil unidades no acumulado do
segundo quadrimestre de 2020, quando o Brasil vivenciou o
auge da primeira onda da pandemia da Covid-19, para 687
mil no mesmo período deste ano. Em 2019, ano anterior à
pandemia, a produção acumulada, em igual período, foi
superior a 1 milhão. Portanto, apesar do crescimento
registrado nesse período, a produção do setor ainda está
bastante abaixo do registrado antes da pandemia. 

Gráfico 5: Principais produtos importados – Minas Gerais –
2º quad. 2020/2º quad. 2021 – (%) 

Importações 

A pauta de importações de Minas Gerais é mais diversificada do que a de exportações. Desse modo, optou-se por agrupá-la em
categoria mais abrangente (Sistema Harmonizado com dois dígitos – SH2, em vez da NCM) (Gráfico 5). 

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

[8] Ver em https://www.anfavea.com.br/estatisticas
[9] Ver em https://www.cepea.esalq.usp.br/br/opiniao-cepea/alto-preco-de-fertilizante-desafia-produtor.aspx.

Na terceira posição, destacaram-se as importações de veículos
automóveis, que alcançaram 9,8% do total (+5,9 p.p). Esse
ganho de participação se deve à base de comparação
deprimida. O crescimento das importações no segundo
quadrimestre de 2021 foi de 325,2%. O valor importado foi
também superior ao registrado no segundo quadrimestre de
2019 (+31,8%), refletindo possivelmente o fechamento das
fábricas da Ford na Bahia e em São Paulo no início de 2021.
Isto é, supõe-se que os carros da montadora eram importados
de outros estados e não de outros países. 

A importações de adubos (fertilizantes) respondeu por 9,5% das
importações do segundo quadrimestre. Em comparação ao
mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 71,1%
do valor importado e de 5,6% em volume. O aumento das
importações desses produtos reforça o cenário positivo da
agricultura mineira no período, mas reflete também o aumento
dos custos desses insumos[9].

O quinto produto mais importado foi o grupo dos produtos
químicos orgânicos, tendo registrado participação de 8% do
total (-2,7 p.p.). A queda de participação reflete o crescimento
menos expressivo do valor importado (27,3%) quando
comparado com os demais principais produtos. Nesse grupo de
produtos, os destaques são o bifetrin (16% do total) e
carbosuflan (8,7%), utilizados no controle de pragas em
lavouras. 
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Parceiros comerciais

No segundo quadrimestre de 2010 a 2020, os principais destinos das
exportações mineiras foram a China, em média 34,1%, e os Estados
Unidos, em média 7%. Os demais principais parceiros comerciais se
alternaram, com destaque para os países europeus Alemanha e Holanda,
a Argentina, principal parceiro econômico da América do Sul, e o Japão.

No segundo quadrimestre de 2021, a participação da China nas
exportações mineiras avançou 4,9 p.p. e correspondeu a 47,8% do total.
O país foi destino de 66,6% de todo minério de ferro exportado pelo
estado. Em relação ao segundo quadrimestre do ano passado, as
exportações de tal minério para o país cresceram 142,5%.
Adicionalmente, o país foi o principal destino da soja (78,2%), das carnes
desossadas de bovino congeladas (71,5%), de outros açúcares de cana
(34,8%) e do ferro-nióbio (34,7%).

Os Estados Unidos mantiveram-se o segundo principal parceiro
comercial. Registraram participação de 5,2% (-1,6%) no segundo
quadrimestre de 2021. As exportações mineiras para o país se
concentraram em café não torrado (28,7%) e ferro fundido bruto não
ligado (25,3%). Nos últimos dois anos, o país vem perdendo participação
devido ao ganho de participação da China, onde os efeitos da pandemia
do Covid-19 sobre a economia foram menos pronunciados. 

Na sequência, destacou-se o Barein, destino de 4,8% do total exportado.
A participação do país avançou em 2021 (2,9 p.p.) em razão das vendas
de minério de ferro (+372,6%). O país foi o segundo principal destino da
commodity metálica (8,7% do total). 

Holanda e Omã foram o quarto e quinto destinos
dos produtos mineiros respectivamente. Ambos
se destacaram entre os principais mercados do
minério de ferro (quarto e sexto lugar). Além da
commodity metálica, a Holanda foi o segundo
principal destino do ferro-nióbio (23,7%), e Omã,
o terceiro principal destino das carnes de aves
(12,9%) do total.

No segundo quadrimestre de 2021, Barein,
Holanda e Omã ocuparam, respectivamente, a
mesma posição de Canadá, Alemanha e Japão
referente ao mesmo período em 2020. A
participação do Canadá caiu de 5% para 1,9%,
tendo sido registrada queda de 33,2% de valor
exportado para o país devido, principalmente, à
retração das exportações de ouro (-21,9%). No
caso da Alemanha, houve aumento do valor
exportado (12,5%), puxado pelo minério de ferro,
mas em ritmo inferior ao dos principais destinos
da commodity. Desse modo, a participação do
país diminuiu de 3,7% para 2,6%. Igualmente, o
Japão perdeu participação (de 3% para 2,6%),
apesar do aumento do valor exportado (+
51,4%), impulsionado também pela commodity
metálica. 

Gráfico 6: Principais países de destino das exportações de Minas Gerais
– 2º quad. 2020/2º quad. 2021 – (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

No segundo quadrimestre de 2020, os seis
principais países de origem das importações de
Minas Gerais foram China, Estados Unidos,
Argentina, Itália, Alemanha e Rússia. A participação
da China, que cresceu na última década (de 12,6%
em 2010 para 25,1% em 2020), recuou para 24,1%
no segundo quadrimestre de 2021. Houve
crescimento do valor importado do país (64,5%),
mas em ritmo inferior ao de outros países.
Influenciou esse resultado a base de comparação
mais deprimida dos demais países, mais afetados
pela pandemia. Os principais produtos importados
da China foram as máquinas e  equipamentos
elétricos, com destaque para as células solares em
módulos ou painel (16% do total); e as máquinas e
os equipamentos mecânicos, destacando-se as
outras partes e máquinas de aparelhos de
terraplanagem (32,1%).
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Os Estados Unidos que, ao contrário da China, perderam participação nesse mesmo período (de 16,4% em 2010 para
12,6% em 2020), responderam por 13,2% das importações no segundo quadrimestre de 2021. Houve crescimento de 79,1%
das importações, sendo que os principais produtos importados foram as máquinas e equipamentos mecânicos (23,5%), em
especial as partes de turborreatores ou de turbopropuslores (10%), utilizadas em aeronaves, e os combustíveis minerais
(16,8%).

Gráfico 7: Principais países de origem das importações de Minas
Gerais – 2º quad. 2020/2º quad. 2021– (%)

Fonte: Comexstat. Elaboração própria.

No segundo quadrimestre 2021, as importações da
Argentina também se recuperaram (+165,4%).
Superaram, inclusive, o valor importado no segundo
quadrimestre de 2019 (+38,5%), antes da pandemia.
Em termos de participação, houve avanço de 2,9 p.p.,
totalizando 8,1% do total. Essa recuperação foi
impulsionada pelas importações de veículos
automóveis, que cresceram 618,2% em relação ao
ano anterior. 

A Itália se manteve a quarta principal origem das
importações, com 5,3% do total (-0,7 p.p.). As
importações cresceram em 49,4%, destacando-se as
máquinas e equipamentos mecânicos (32,4%),
notadamente blocos de cilindros para motores a
explosão e outras partes para motores de explosão),
e os veículos automóveis (23,2%).

A Rússia ocupou a quinta posição (5% do total),
substituindo a Alemanha, impulsionada pelas vendas
de adubos fertilizantes (+119,2%) e combustíveis
minerais (561,2%). 

Conclusões
As exportações mineiras no segundo quadrimestre de 2021 foram bastante favorecidas pelo preço do minério no mercado
internacional. No entanto, os desdobramentos mais recentes, a possível desaceleração do crescimento chinês em especial,
sugerem que o seu preço deve se estabilizar em um patamar inferior ao registrado. Além do bom desempenho das
exportações de minério de ferro, o estado se beneficiou de seu potencial agropecuário, aliado ao preço elevado desses
produtos no mercado internacional. Esse cenário favorável às commodities permitiu a Minas Gerais registrar o maior valor
exportado no período entre 2010 e 2021, consolidando sua posição de segundo principal exportador entre os estados
brasileiros. 
As importações também avançaram seguindo a recuperação da economia mineira. No segundo trimestre de 2021, o PIB
mineiro cresceu 15% comparado com o resultado do mesmo trimestre no ano anterior. A base de comparação deprimida
pelos efeitos iniciais da pandemia do Covid-19 explica esse desempenho. Entretanto, os impactos negativos do aumento da
inflação sobre o consumo das famílias e a piora das condições financeiras devido aos aumentos consecutivos das taxas de
juros devem conter o crescimento das importações no último quadrimestre de ano. Nesse contexto, o estado deve continuar
apresentando expressivos saldos comerciais, mas, simultaneamente, queda nos valores exportados e importados. 
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