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PRODUTO INTERNO BRUTO DA REGIÃO GEOGRÁFICA INTERMEDIÁRIA DE TEÓFILO OTONI
Gráfico 1: Evolução do PIB corrente da Região Geográfica Intermediária de
Teófilo Otoni e participação no PIB estadual – 2018-2019

O PIB de Minas Gerais passou de R$ 614.876
milhões em 2018 para R$ 651.873 milhões em
2019 (crescimento corrente de 6,0%). A
expansão nominal do produto agregado
estadual no período pode ser inteiramente
creditada ao aumento no deflator implícito do
PIB associado ao nível dos preços (6,0%),
tendo em vista que não houve crescimento em
volume do PIB mineiro em 2019 (estabilidade
de 0,0%). O PIB da Região Geográfica
Intermediária (RGInt) de Teófilo Otoni passou
de R$ 14.541 milhões em 2018 para R$
15.672 milhões em 2019.

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Como o crescimento nominal na RGInt foi de 7,8% (acima do observado para o estado), a região ganhou participação no
produto agregado estadual no período: subiu de 2,36% em 2018 para 2,40% em 2019 (Gráfico 1).
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Da mesma forma que a administração pública, a atividade agropecuária na região possui importância superior em relação à
média do estado. Enquanto a agropecuária representou 4,6% do VAB total estadual em 2019 em Minas Gerais, a
participação da agropecuária na totalidade do valor agregado foi de 9,7% no mesmo período na RGInt de Teófilo Otoni
(Tabela 1).
Tabela 1: Composição setorial e participação regional no Valor Adicionado Bruto –
Minas Gerais e Região Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni -2018-2019

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Em contrapartida, a atividade industrial e os serviços privados possuem relevância menor na RGInt de Teófilo Otoni se
comparados com a média do estado. Em 2019, os serviços privados representaram 45,1% do VAB regional e 51,4% do VAB
estadual. Da mesma maneira, a indústria representou 9,6% do VAB regional e 27,1% do VAB da economia mineira no ano
em questão (Tabela 1).
A menor representatividade dos serviços privados na RGInt de Teófilo Otoni se relaciona com os menores poder de compra
de sua população e peso da indústria local. Embora, em 2019, sua população correspondesse a 5,8% do total do estado, a
demanda das famílias por serviços pessoais é mais restrita. Além disso, como a indústria tem relevância bastante reduzida
em âmbito regional se comparada com a média do estado, os serviços prestados às empresas utilizados como insumos no
processo produtivo também possuem peso inferior tendo em vista que a indústria é a atividade que mais compra dos demais
setores da economia. Assim, compreende-se por que a participação da RGInt de Teófilo Otoni no total estadual do VAB
industrial e do VAB dos serviços privados foi de apenas em 2019: respectivamente, 0,9% e 2,2% (Tabela 1).
Para analisar os reflexos das
alterações econômicas ocorridas
em Minas Gerais e observadas na
RGInt de Teófilo Otoni entre 2018
e 2019, é interessante identificar
os dez municípios que mais
ganharam representatividade no
PIB da região (top 10) e os dez
que mais perderam participação
(bottom 10).
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Nanuque foi o município que mais ganhou participação na RGInt de Teófilo Otoni no
período analisado. A evolução favorável nos serviços prestados às empresas, no
comércio varejista local e, principalmente, na indústria alimentícia relacionada ao
frigorífico e abate de bovinos explicam o aumento de representatividade. A indústria
de alimentos também foi determinante para explicar o avanço ocorrido em
Capelinha (no abate de suínos e na torrefação e moagem de café) e em Ataléia (na
fabricação de laticínios). Em Capelinha, a produção de serrarias de madeira, os
serviços prestados às empresas e o comércio varejista local também contribuíram
decisivamente para o acréscimo de participação (Gráfico 2).

Informativo FJP | Contas Regionais

O comércio varejista, aliás, foi fundamental para explicar o aumento de representatividade ocorrido em Araçuaí, Divisa
Alegre e Diamantina (vale acrescentar que a atividade de comércio ganhou 0.3 ponto percentual (p.p) de participação no
VAB total da economia mineira entre 2018 e 2019, e este informativo analisa os reflexos desse ganho na RGInt de Teófilo
Otoni). Em Diamantina, na contramão do que ocorreu no estado com redução observada na atividade de produção
florestal no período analisado, o aumento na quantidade produzida de lenha e carvão vegetal também contribuiu para a
performance favorável do município.
A atividade comercial também foi a
responsável pelo aumento na
representatividade ocorrido em
Novo Cruzeiro e Serro. No caso
desses municípios, porém, houve
avanço do comércio atacadista
local.
Em
Almenara,
o
crescimento
da
participação
ocorreu em razão do bom
resultado
da
indústria
da
construção civil e das atividades
imobiliárias
no
município.
Finalmente, em Gouveia, houve
expansão da indústria extrativa
local de granito e britamento de
pedras e materiais para a
construção civil (Gráfico 2).
Turmalina foi o município que
mais perdeu participação na RGInt
de Teófilo Otoni de 2018 para
2019 com redução na quantidade
produzida de carvão vegetal, de
café e resultado desfavorável no
comércio atacadista de madeira. A
atividade de extração vegetal e
silvicultura e o cultivo de café
também
foram
os
fatores
determinantes para a perda de
representatividade observada em
Águas Vermelhas (com queda na
produção de lenha e madeira em
tora) e Itamarandiba (com
redução na produção de carvão
vegetal)
e
em
Senador
Modestino
Gonçalves
(na
produção de lenha)
(Gráfico 3).

Gráfico 2: Maiores ganhos de participação no PIB da Região Geográfica Intermediária de
Teófilo Otoni de 2018 para 2019 (p.p) – Top 10

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Gráfico 3: Maiores perdas de participação no PIB da Região Geográfica Intermediária de
Teófilo Otoni de 2018 para 2019 (p.p) – Bottom 10

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria.

Em dois municípios, Pedra Azul e Salto da Divisa, a indústria de extração da grafita, granito e do beneficiamento
associado foi o fator interveniente para a perda de participação. Em Minas Novas, o resultado desfavorável foi observado
na indústria da construção civil local e, em Teófilo Otoni, ocorreu no comércio atacadista do município. Finalmente, em
Serra dos Aimorés, o desempenho negativo foi constatado na indústria de transformação local (Gráfico 3).
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O Mapa 1 apresenta a atividade econômica predominante em cada município da RGInt de Teófilo Otoni em 2019. Em quatro
municípios (Carbonita, Itamarandiba, Senador Modestino Gonçalves e Veredinha), a atividade de produção florestal foi a
de maior VAB local em 2019. Em 13 municípios (Turmalina, Teófilo Otoni, Itaobim, Carlos Chagas, Itambacuri, Águas
Formosas, Serro, Divisa Alegre, Diamantina, Capelinha, Araçuaí, Almenara e Nanuque), o agrupamento dos “demais
serviços” (que só não inclui o comércio e os serviços prestados pela administração pública) foi a atividade econômica
preponderante. Nos outros 69 municípios da região, a administração pública foi a atividade de maior importância local em
2019 (Mapa 1).
Mapa 1: Atividade Econômica predominante na Região Geográfica Intermediária de
Teófilo Otoni - 2019
Legenda: 1-Água Boa, 2-Águas Formosas, 3-Águas
Vermelhas, 4-Almenara, 5-Alvorada de Minas, 6-Cachoeira
de Pajeú, 7-Angelândia, 8-Araçuaí, 9-Aricanduva, 10-Ataléia,
11-Bandeira, 12-Berilo, 13-Bertópolis, 14-Campanário, 15Capelinha, 16-Caraí, 17-Carbonita, 18-Carlos Chagas, 19Catuji, 20-Chapada do Norte, 21-Comercinho, 22-Coronel
Murta, 23-Couto de Magalhães de Minas, 24-Crisólita, 25Datas, 26-Diamantina, 27-Divisa Alegre, 28-Divisópolis, 29Felício dos Santos, 30-São Gonçalo do Rio Preto, 31Felisburgo, 32-Francisco Badaró, 33-Franciscópolis, 34-Frei
Gaspar, 35-Fronteira dos Vales, 36-Gouveia, 37-Itaipé, 38Itamarandiba, 39-Itambacuri, 40-Itaobim, 41-Itinga, 42Jacinto, 43-Jenipapo de Minas, 44-Jequitinhonha, 45Joaíma, 46-Jordânia, 47-José Gonçalves de Minas, 48Ladainha, 49-Leme do Prado, 50-Machacalis, 51Malacacheta, 52-Mata Verde, 53-Medina, 54-Minas Novas,
55-Monte Formoso, 56-Nanuque, 57-Nova Módica, 58-Novo
Cruzeiro, 59-Novo Oriente de Minas, 60-Ouro Verde de
Minas, 61-Padre Paraíso, 62-Palmópolis, 63-Pavão, 64Pedra Azul, 65-Pescador, 66-Ponto dos Volantes, 67-Poté,
68-Presidente Kubitschek, 69-Rio do Prado, 70-Rubim, 71Salto da Divisa, 72-Santa Helena de Minas, 73-Santa Maria
do Salto, 74-Santo Antônio do Itambé, 75-Santo Antônio do
Jacinto, 76-São José do Divino, 77-Setubinha, 78-Senador
Modestino Gonçalves, 79-Serra Azul de Minas, 80-Serra dos
Aimorés, 81-Serro, 82-Teófilo Otoni, 83-Turmalina, 84Umburativa, 85-Veredinha, 86-Virgem da Lapa

Fonte: CCR/Direi-FJP; elaboração própria. Nota: APU = Administração Pública.
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