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 Caro (a) Leitor (a),  
 
 

O levantamento elaborado e publicação de dados estatísticos de 
caráter econômico social assumem especial relevo nas sociedades em 

esforço de desenvolvimento acelerado, onde o acompanhamento 
imediato de sua complexa realidade,  possibilita melhor orientação 

na utilização de seus disputados recursos.  
Prof. Sebastião Buiatti1 

 
 
 
É com muita satisfação que disponibilizamos esta publicação que marca os 40 anos de 

fundação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais – CEPES. 

Criado em 17 de março 1977, o Centro é atualmente um órgão vinculado ao Instituto de 

Economia da Universidade Federal de Uberlândia. 

Centro este que tem em sua história a marca de relevantes trabalhos, cumprindo a missão 

que lhe foi incumbida desde a sua criação, qual seja, a de levantar dados econômico-sociais 

no intuito de acompanhar as transformações dinâmicas da sociedade. 

Esta publicação demonstra o elo com a origem deste órgão, elo este mantido e fortalecido 

por meio de uma equipe técnica capacitada e em constante qualificação, que, nesses 40 

anos, acompanhou e vivenciou diversas transformações na sociedade e nos próprios 

instrumentos de trabalho com a inserção de novas tecnologias. Desde a sua juventude, o 

CEPES é parte do Instituto de Economia, vinculado a uma Universidade Pública, o que 

proporciona aos servidores o benefício de participarem desta comunidade que tem a 

liberdade e o dever de pensar, tendo como fruto de seus trabalhos as relevantes 

informações tão caras à sociedade. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
Rick Humberto Naves Galdino. 
Coordenador do CEPES 
 
 
 

                                                 

1 Trecho retirado do primeiro número do Boletim de dados Conjunturais – Uberlândia, dezembro de 1978, 
que consistiu na primeira publicação do CEPES. 
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Apresentação 
 

A Pesquisa Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba apresenta, nesta edição comemorativa dos 40 anos do Centro de Estudos, 

Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais - CEPES, um panorama do diferenciado processo 

de desenvolvimento demográfico, social e econômico experimentado por esta região 

integrante do Estado de Minas Gerais, composta por 66 municípios. Os resultados da 

pesquisa são apresentados em sete volumes organizados por áreas de estudo e análise. 

 

No Volume 1 apresenta-se uma Análise Demográfica do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba (TMAP), tendo como pano de fundo a mudança no padrão populacional 

brasileiro. Destaca-se o comportamento de algumas variáveis demográficas sobre o 

tamanho da população, o ritmo de crescimento interno e a posição do TMAP em relação a 

outras áreas de expansão populacional no Brasil; as diferentes performances 

experimentadas pelos municípios que integram a mesorregião em estudo, seja no ritmo de 

crescimento e/ou na composição da população urbana e rural e, por idade e sexo. As 

seções que compõem esta análise informam que a população do TMAP está 

experimentando relevantes transformações em tamanho, distribuição e composição, desde 

a década de 1970. De igual maneira, sinalizam que, nas próximas décadas esta Mesorregião, 

assim como o País, estará se beneficiando de uma rara janela de oportunidade demográfica. 

Deve-se, desde já, intensificar as políticas publicas inclusivas que permitam ampla cobertura 

de população jovem e adulta pelos sistemas de educação média e superior, bem como as 

ações que dinamizem o mercado de trabalho formal para uma situação de pleno emprego. 

No Volume 2 é dado prosseguimento à caracterização social da mesorregião, 

apresentando-se uma análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), com base nos indicadores dos anos 2000 e 2010. Para tanto, feita uma breve 

introdução acerca do cálculo do referido índice, uma seção se dedica à análise do IDHM no 

contexto nacional e subnacional (com ênfase para o estado de Minas Gerais), com vistas a 

subsidiar a apreensão da realidade social da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, objeto de estudo desse trabalho. Conjuntamente aos dados do índice em suas 

três dimensões, são apresentados demais indicadores sociais que auxiliam na compreensão 

das transformações positivas experimentadas e evidenciadas pelas variações dos índices. 
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Em seguida, tem-se a seção específica de análise do índice na mesorregião do TMAP, tendo 

como “pano de fundo” a realidade nacional e subnacional em questão, já que os avanços 

apresentados pela mesorregião, no âmbito de parte considerável de seus municípios, 

refletem inequivocamente um potencial de beneficiamento relevante, por parte do TMAP, 

das políticas públicas de desenvolvimento e dos avanços sociais que se colocaram em curso 

a nível nacional, nos anos analisados. 

No Volume 3 é realizada uma caracterização econômica da mesorregião com base 

nos dados do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo-se o PIB per capita e o Valor 

Adicionado Bruto (VAB). Para tanto, o recorte temporal definido foi de 2002 a 2014, tendo 

em vista questões metodológicas no próprio cálculo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que considera o ano 2010 como referência no Sistema de Contas 

Nacionais. É apresentada uma breve introdução sobre a variável em questão; em seguida, 

tem-se uma seção dedicada à análise do PIB no contexto nacional, bem como no estado de 

Minas Gerais, revelando-se o papel dinâmico da mesorregião do TMAP nesses âmbitos, 

evidenciado tanto por sua relevante participação dentro das territorialidades supracitadas, 

quanto por sua variação média percentual do produto, positiva e superior às do estado de 

Minas Gerais e do Brasil. Posteriormente, é realizada uma análise específica da 

mesorregião, focando seus municípios agrupados por faixas populacionais que são 

apresentadas no Volume 1 de Análise Demográfica, bem como os cinco maiores em 

termos populacionais, separadamente.  Nesse contexto, é destacada a relevante participação 

dos cinco maiores municípios, os quais respondem por aproximadamente 60% do Produto 

da mesorregião, com notada importância para o município de Uberlândia, o qual responde 

por cerca de 35% do PIB do TMAP. Além disso, evidencia-se o fato de que alguns 

municípios da mesorregião se encontram entre os maiores PIBs, no agregado, e também 

per capita, do país. Adicionalmente, chama-se atenção para a importante intersecção entre 

indústria e agropecuária na mesorregião, a qual tem efeitos importantes que são 

evidenciados pelo VAB por atividade econômica. 

No Volume 4 é apresentada uma caracterização da mesorregião em termos de sua 

dinâmica de Emprego Formal – Vínculos e Estabelecimentos – na mesorregião do 

TMAP.  Para tanto, a análise é empreendida com base nos dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), dividindo-a nas dimensões: vínculos e estabelecimentos.  No que diz respeito à 
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primeira, são evidenciados os dados de estoque de emprego (vínculos ativos em 31/12) de 

modo geral, por setor, por tipo de vínculo e por tamanho de estabelecimentos. A análise 

deste Volume 4 mostrará na década que antecede a atual, ou seja, período 2000-2009, 

abarcou-se taxas expressivas de crescimento dos vínculos ativos, que culminou em uma 

média das variações anuais maior que a do período 2010-2015. Com respeito a este último, 

ressalta-se a primeira retração dos vínculos ativos (tanto no cenário nacional, quanto 

subnacional) ocorrida em 2015. De um modo geral, também cabe destacar o desempenho 

superior da mesorregião nesse último interregno comparativamente ao do estado de Minas 

Gerais e ao do Brasil. Em termos setoriais, realça-se a preponderância do setor de serviços 

na concentração dos vínculos ativos, e a perda de participação da indústria de 

transformação. No que diz respeito ao tipo de vínculo empregatício, a maior distribuição 

encontra-se nos celetistas, em seguida estatutários. Contudo, chama-se atenção para o 

aumento da participação de “outros” tipos de vínculos (avulsos, temporários, entre outros). 

Já com relação ao tamanho dos estabelecimentos, a maior concentração dos vínculos ativos 

ocorre nos estabelecimentos de menores portes (até 19 empregados), nos casos de Minas 

Gerais e do TMAP, e nos maiores (mais de 500) no caso do Brasil.  

Quanto aos dados do emprego formal sob a dimensão dos estabelecimentos 

empregadores buscou-se analisar a evolução do número de estabelecimentos na 

mesorregião do TMAP nos anos 2000 a 2015 a partir das informações da RAIS, segundo a 

qual são considerados estabelecimentos aqueles que têm registro no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Específico do INSS (CEI) e que apresentaram 

algum empregado em 31/12 de cada ano-base ou que tiveram alguma admissão ou 

desligamento ao longo do ano. No quadro geral da variação do número de 

estabelecimentos, verificou-se que a mesorregião experimentou maior incremento dos 

mesmos no período 2001 a 2009 relativamente ao período 2010-2015, assim como foi 

observado em âmbito nacional e estadual, com desaceleração e, até mesmo, retração do 

número de estabelecimentos acentuadas em 2015. No estudo setorial destacaram-se os 

setores serviços, comércio e construção civil com as maiores taxas médias de variação 

anual, especialmente no primeiro período, enquanto a indústria de transformação e a 

agropecuária evidenciaram menor ritmo de crescimento do quantitativo de empregadores 

formais, principalmente a partir de 2012. A distribuição dos estabelecimentos segundo o 

seu porte, por sua vez, mostrou que, em todas as faixas de tamanho, predominam os 
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estabelecimentos menores (com até 19 empregados) em cada uma das faixas populacionais 

da mesorregião, reafirmando a crescente importância dos estabelecimentos de menor porte 

no dinamismo econômico da região. 

No Volume 5 é apresentado um panorama do Comércio Internacional dos 

municípios da Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a partir da base de 

dados Estatísticas de Comércio Exterior da Secretária de Comércio Exterior (SECEX), do 

Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), nos anos de 2000 a 2016.  

Esses resultados registram o volume das negociações externas realizadas pelo TMAP, bem 

como sua participação na balança comercial do estado de Minas Gerais, denotando sua 

importância quanto às exportações de commodities minerais e agrícolas, motivo que insere 

esta mesorregião em mercados globalizados. 

Quanto às exportações do TMAP, observa-se que, dos sessenta e seis municípios 

que compõem esta mesorregião, quarenta e três exportam, no período de 2000 a 2016, 

cujos valores permitem visualizar suas respectivas participações no total do valor exportado 

pelo TMAP. A análise se repete quanto às importações, apontando que, dos sessenta e seis 

municípios, trinta e dois importaram, no mesmo período, cujos valores revelam suas 

respectivas participações no total das importações do TMAP. Em seguida, são 

dimensionados os principais produtos da pauta de exportação e importação daqueles 

municípios que comercializam com o exterior, identificando quais são os países de destino 

das suas exportações e de origem de suas compras, e ainda a evolução do número de 

empresas exportadoras e importadoras dos municípios mais populosos do TMAP, no 

período de 2010 a 2016. 

No Volume 6 é apresentado a evolução dos dados orçamentários, a partir de 

dados do “FINBRA - Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios - STN”, no 

período de 2000 a 2015, para a média de todos os municípios do país, para a média dos 

municípios do estado de Minas Gerais e para a média dos municípios que compõe a 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba, bem como as médias por classes de 

municípios de acordo com as faixas populacionais. Diante da multiplicidade de subcontas 

que compõe os orçamentos públicos, por simplificação, foram selecionadas as mais 

representativas e importantes nos orçamentos dos municípios, com o intuito de verificar o 

comprometimento dos municípios com os principais grupos de despesas, assim como, as 

principais fontes de financiamento, através das receitas.  
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Em resumo no período analisado, de 2000 a 2015, todos os municípios da 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - TMAP apresentam aumento da 

Receita Orçamentária, em termos reais (ajustados pelo IPCA), assim como a média dos 

municípios do país e do estado. Entre os anos 2000 e 2015 a receita orçamentária dos 

municípios da mesorregião aumentam suas receitas orçamentárias em ritmo maior que as 

médias do estado e do país. Quando se compara as taxas médias de variação anual por 

períodos, nota se que a mesorregião do TMAP apresenta elevação de sua taxa média no 

período de 2010 a 2015, enquanto tanto a média dos municípios do estado quanto e a 

média dos municípios do país experimentam reduções em suas respectivas taxas médias de 

variação anual das receitas orçamentárias. Comparando as taxas médias de variação anual 

das receitas orçamentárias, e as taxas médias de variação anual das despesas orçamentárias, 

verifica-se que no período de 2000 a 2015 as despesas orçamentárias aumentam a taxas 

médias anuais superiores as apresentadas pelo aumento das receitas, para a média dos 

municípios do país, para a média dos municípios do estado e para a média dos municípios 

da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba. Ou seja, na média os municípios 

desses três recortes apresentam taxas de aumento das despesas maiores que as taxas de 

aumento das receitas. A integra do Volume 6 apresenta quais são as principais subcontas de 

Receitas e Despesas que mais contribuem para esse panorama. 

Dando continuidade ao tema de finanças públicas municipais, o Volume 7 explora 

a execução orçamentária dos maiores municípios do TMAP. O objetivo geral foi 

apresentar detalhadamente os principais componentes da receita e da despesa desses 

municípios, de forma que características gerais possam ser identificadas. Para tanto, o 

período trabalhado foi entre 2010 e 2015, com os dados recolhidos junto ao Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). Além disso, foi 

apresentado o saldo financeiro ao longo do ano de 2015, a fim de demonstrar o fluxo 

financeiro por quadrimestre dos municípios analisados, uma vez que tanto a arrecadação 

como a despesa apresentam movimentos distintos ao longo do ano. 

As análises apresentadas em todos os volumes, de forma geral, têm em comum o 

olhar para os municípios do Triângulo Mineiro e Alto-Paranaíba, a partir dos diferentes 

aspectos alcançados pelos dados selecionados, assim, considera-se este trabalho um 

reencontro com a mesorregião e a partir destas analises, que não esgotam o potencial dos 

dados por ora apresentados, outros estudos serão propostos com intuito de ampliar o 
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conhecimento e detalhamento das especificidades socioeconômicas dos municípios que 

configuram a mesorregião e a partir destas analises, que não esgotam o potencial dos dados 

por ora apresentados, outros estudos serão propostos com intuito de ampliar o 

conhecimento e detalhamento das especificidades socioeconômicas dos municípios que 

configuram a mesorregião, o estado de Minas Gerais e o país. 
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Panorama do Comércio Exterior dos municípios da Mesorregião do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2000 a 2016. 

 

O estado de Minas Gerais se consolidou como uma das unidades federativas 

exportadoras mais importantes do Brasil em razão da grande produção de commodities e 

pelos esforços empreendidos para a diversificação de sua economia. Sendo o segundo 

maior estado na pauta das exportações brasileiras, Minas Gerais ocupa posição importante 

na balança comercial do país e no fortalecimento da economia nacional 

(EXPORTAMINAS, 2015). 

A mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba (TMAP), constituída por 66 

municípios, se coloca como a segunda economia de Minas Gerais, com elevado índice de 

desenvolvimento humano, localização estratégica entre os principais estados brasileiros e 

infraestrutura que consolida o agronegócio desta região por meio da formação de 

importantes complexos agroindustriais. Desta forma, o Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba 

acompanha as características do estado, com parte relevante de sua estrutura produtiva 

destinada à produção de bens para exportações 

(INDI,2017). 

O presente estudo visa contribuir com o conhecimento do perfil das trocas de 

comércio internacional realizadas pelo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no período 

compreendido entre os anos 2000 e 2016, por meio da análise das participações relativas 

dos municípios exportadores no total das exportações e importações do TMAP; da 

participação relativa das exportações e importações dos municípios do TMAP nas faixas 

populacionais, segundo a média de valor exportado e importado por faixa; e participação 

relativa das exportações, importações e saldo comercial dos seis maiores municípios do 

TMAP nas exportações e importações de Minas Gerais. Além disso, busca-se identificar os 

principais produtos exportados no período analisado. 

O estudo se justifica e se faz relevante tendo em vista que traça um perfil geral das 

trocas de comércio do TMAP com o resto do mundo, demonstrando também a 

importância e o volume das negociações externas realizadas por esta região e, 

consequentemente, demonstrando como as negociações externas realizadas pelo TMAP 

fortalecem o comércio internacional de Minas Gerais. 
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Como metodologia elegeu-se a pesquisa bibliográfica realizada em livros e artigos 

que discutem o tema em análise, bem como pesquisa na base de dados Estatísticas de 

Comércio Exterior e da Secretária de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério da 

Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC), nos anos de 2000 a 2016.  

Tal base de dados deriva do Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX), que é um 

sistema que obrigatoriamente integra – em um único formato – as atividades de registro, 

monitoramento e controle de todas as operações do comércio exterior brasileiro que são 

fornecidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) (MDIC, 2005) e disponibiliza informações 

sobre a balança comercial brasileira, divulgadas semanalmente e mensalmente, bem como 

estatísticas sobre exportações e importações, referentes a municípios, unidades da 

federação, empresas, trading companies e cooperativas, entre outros, consolidados em séries 

anuais e mensais e acumulados desde janeiro de 1997. 

Com o intuito de traçar um perfil geral das trocas de comércio do TMAP com o 

resto do mundo, esta seção foi estruturada em três blocos de dados: a)Exportações, 

importações e Saldo da Balança Comercial dos municípios do TMAP, segundo o valor das 

transações realizadas; b) Principais produtos comercializados no TMAP segundo o valor 

das transações realizadas; c)Volume de empresas exportadoras e importadoras no TMAP 

por faixa de valor, países de destino e de origem dos produtos comercializados pelo 

TMAP. 

Quanto aos recortes temporais, considera-se, basicamente o período de 2000 a 

2016, com o fim detratar do comportamento geral das exportações, importações e saldo da 

Balança Comercial do TMAP. Enquanto que, em nível pormenorizado das vendas e 

compras de produtos no TMAP, o estudo se concentra no período de 2010 a 2016, cujas 

informações são apresentadas em milhões de dólares (FOB) a preços de dezembro de 

2016.  

E ainda, dentro do recorte territorial de análise da Mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, formada por 66 municípios, uma parte dos dados aqui 

apresentados se concentra nos seis maiores municípios em termos populacionais 

(Uberlândia, Uberaba, Araxá, Araguari, Patos de Minas e Ituiutaba), que, diferentemente 

das demais seções de Estudos /2017, inclui Araxá, por ser destaque nas exportações do 

TMAP. 
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1. Perfil das exportações e importações da Mesorregião do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, 2000 a 2016. 

1.1. Brasil, Minas Gerais e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

 

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ocupa posição de destaque 

em Minas Gerais e no Brasil, pela produção de commodities em decorrência do agronegócio 

que se desenvolve nesta mesorregião desde a década de 1990, que culmina na formação dos 

complexos soja e carne, e na crescente expansão da produção de açúcar de cana, café e 

extração de minérios metalúrgicos. Deste modo, o TMAP se coloca como a terceira região 

exportadora do estado de Minas Gerais (SEDE, 2016), com uma pauta de produtos 

majoritariamente concentrada em commodities minerais e agrícolas, podendo se afirmar que a 

economia do TMAP fortalece o comércio internacional de Minas Gerais, bem como insere 

esta mesorregião em mercados globalizados. 

Os dados da Tabela 1 dão um panorama geral da evolução das exportações do 

TMAP, bem como de sua participação nas exportações de Minas Gerais e Brasil ao longo 

do período de 2000 a 2016. Por meio desses registros verifica-se que as exportações do 

TMAP cresceram em valores absolutos, sobretudo a partir de 2005, bem como a 

participação das exportações do TMAP nas exportações do estado, e nas exportações do 

país (Tabela 1). No entanto, mesmo mantendo expressividade nas exportações do estado 

em todo o período analisado, observa-se que, nos últimos três anos, as variações relativas 

dos valores exportados pelo TMAP acompanharam o comportamento de queda ocorrido 

nas exportações de Minas Gerais e Brasil (Gráfico 1), podendo ser imputados como fatores 

que influenciaram nesse comportamento: as dificuldades econômicas no cenário externo, 

devido ao encolhimento das trocas de comércio como resultado da crise mundial que se 

inicia em 2008 e a recente crise econômica brasileira. 

Ainda no Gráfico 1, se observa que, no período de 2000 a 2016, os anos em que o 

TMAP registrou as maiores variações relativas nas suas exportações foram de 2004 a 2005, 

com crescimento de 46,34% do valor exportado;  de 2006 a 2007,com 42,28%, e 2007 a 

2008,com 43,63%, acompanhando com mais intensidade a curva das variações das 

exportações de Minas Gerais nesses anos. 

De outra parte, enquanto nos anos de 2012 e 2014 as exportações do TMAP 

registraram crescimento importante (15,63% e 10,11%), em relação aos respectivos anos 
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anteriores, as exportações do estado apresentaram comportamentos opostos,decrescendo 

em -19,68% e -12,31%, nesses mesmos anos. 

 
 
Tabela 1.  Exportações do Brasil, Minas Gerais* e TMAP, e participação relativa do TMAP 
nas exportações de Minas Gerais e Brasil, 2000 a 2016. 
                     US$ Milhões FOB                                                                                  Dez- 2016 

  
Brasil MG TMAP  TMAP/MG (%) TMAP/BR(%) 

2000 55.118,92 6.712,30 452,84 6,75 0,82 

2001 58.286,59 6.059,71 498,33 8,22 0,85 

2002 60.438,65 6.353,22 552,50 8,70 0,91 

2003 73.203,22 7.440,40 643,51 8,65 0,88 

2004 96.677,50 10.007,22 832,49 8,32 0,86 

2005 118.529,18 13.514,97 1.218,28 9,01 1,03 

2006 137.807,47 15.658,22 1.393,80 8,90 1,01 

2007 160.649,07 18.355,15 1.983,08 10,80 1,23 

2008 197.942,44 24.444,43 2.848,23 11,65 1,44 

2009 152.994,74 19.517,68 2.493,90 12,78 1,63 

2010 201.915,29 31.224,59 3.470,33 11,11 1,72 

2011 256.039,57 41.392,88 3.781,77 9,14 1,48 

2012 242.578,01 33.248,66 4.372,94 13,15 1,80 

2013 242.033,57 33.436,93 4.163,32 12,45 1,72 

2014 225.100,88 29.320,69 4.584,32 15,64 2,04 

2015 191.134,32 22.009,21 3.760,10 17,08 1,97 

2016 185.235,40 21.920,66 3.685,73 16,81 1,99 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 

* Anexo: Nota metodologia 1 
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Gráfico 1.  Exportações do Brasil, Minas Gerais e TMAP: variação relativa em relação ao 
ano anterior, 2000 a 2016. 
 
US$ Milhões FOB                                                                                                   Dez- 2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

1.2. Exportações do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

 

Diante da importância das exportações do TMAP na economia dos seus 

municípios, uma vez que a venda dos produtos nacionais para outros países implica no 

recebimento de divisas que podem elevar o nível de circulação de moeda na economia 

contribuindo com a dinâmica do local, torna-se relevante pormenorizar os dados de 

exportações dos municípios que compõem esta mesorregião no intuito de identificar 

aqueles que realizaram vendas no exterior ao longo do período de 2000 a 2016.  

Segundo dados do MDIC, apontados na Tabela 2, observam-se que, dos 66 

municípios do TMAP, 43 municípios exportaram, seja com maiores ou menores 

frequências, sendo apenas os municípios de Araguari, Araxá, Carmo do Paranaíba, 

Coromandel, Ituiutaba, Iturama, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, São Gotardo, 

Uberaba e Uberlândia, os que exportaram em todos os anos do período considerado. 

Por outro lado, também salta aos olhos o comportamento das exportações de 

alguns outros municípios, tanto pela baixa frequência com que aparecem nos registros da 

Tabela 2,seja pela alternância dos anos em que exportaram ou pela baixa frequência de suas 

exportações. Dentre os casos que mais chamam a atenção estão os exemplos de Tapira, 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TMAP 0,00 10,0 10,8 16,4 29,3 46,3 14,4 42,2 43,6 -12, 39,1 8,97 15,6 -4,7 10,1 -17, -1,9

MG 0,00 -9,7 4,84 17,1 34,5 35,0 15,8 17,2 33,1 -20, 59,9 32,5 -19, 0,57 -12, -24, -0,4

Brasil 0,00 5,75 3,69 21,1 32,0 22,6 16,2 16,5 23,2 -22, 31,9 26,8 -5,2 -0,2 -7,0 -15, -3,0
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que, durante o período considerado exportou apenas no ano de 2009; Cachoeira Dourada, 

que apenas exportou nos quatro primeiros anos da série; Capinópolis, que exportou nos 

dois primeiros anos e nos dois últimos anos da série; Indianópolis, que somente exportou 

em 2008 e 2009; Pedrinópolis, que apenas exportou em 2007 e 2014; e ainda os casos dos 

municípios de Limeira do Oeste, Araporã e Tiros, pela baixa frequência com que 

exportaram (Tabela 2).  

Com base nos registros da Tabela 2, apuram-se o total dos valores exportados por 

município e suas respectivas participações, no total do valor exportado pelo TMAP, de 

2000 a 2016, cujos resultados compõem a Figura 1.  Diante deles, se explicitam distintas 

participações relativas. Enquanto a maioria registrou participações diminutas em relação ao 

montante do valor exportado pelo TMAP, outros apresentaram percentuais que se 

aproximam de zero, como são os casos dos municípios de Cachoeira Dourada (0,01%); 

Campina Verde (0,03%);Campos Altos (0,01%); Canápolis (0,01%); Capinópolis (0,06%); 

Indianópolis (0,01%) e Limeira do Oeste (0,04%). Outra parte dos municípios 

exportadores concentrou as maiores participações relativas no total das exportações do 

TMAP, chamando especial atenção para Araxá (41,87%), cuja participação foi 

demasiadamente maior do que os demais,que são: Uberlândia  

(10,48%);Araguari (10,12%); Delta (5,52%); Uberaba (4,84%); Patrocínio (4,50%); Iturama 

(4,46%) e Ituiutaba (3,2%) (Figura 1). 
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Tabela 2. Exportações dos municípios do TMAP e participação relativa dos municípios exportadores* no total das exportações do TMAP, 2000 a 
2016. 

 

 
  (continua...) 

Municípios do TMAP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abadia dos Dourados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Agua Comprida _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Araguari 48,95 45,05 50,31 69,79 96,41 179,23 215,63 199,98 211,94 240,48 379,83 249,67 408,47 500,15 413,66 363,65 450,68

Araporã _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,48 7,20 1,40

Arapuá _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,83 0,96 _ 1,47 1,52 1,86 1,69 0,65

Araxá 219,63 238,17 233,57 251,53 284,08 417,73 524,18 1.017,15 1.616,42 940,83 1.548,96 1.808,33 1.904,60 1.626,62 1.727,65 1.463,28 1.233,36

Cachoeira Dourada 0,05 0,01 0,05 0,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Campina Verde _ _ 0,02 _ _ _ 0,05 0,06 _ 0,68 3,14 3,91 3,68 2,35 _

Campo Florido _ _ _ _ _ _ 4,46 7,27 16,73 90,13 114,18 121,32 140,16 75,74 94,62 56,59 70,18

Campos Altos _ _ 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,13 0,08 0,04 0,35 0,01 0,02 0,92

Canápolis 0,73 0,54 0,16 1,02 1,27 0,45 0,39 0,39 0,09 _ _ _ _ _ _ _ _

Capinópolis 1,07 0,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,75 21,03

Carmo Do Paranaíba 10,47 8,88 8,02 12,73 18,82 30,39 27,94 22,74 32,31 38,29 57,50 86,80 47,19 32,30 37,95 56,78 48,60

Carneirinho _ _ _ _ _ _ _ _ 23,45 35,65 66,33 69,32 53,42 44,05 72,52 71,42 93,54

Cascalho Rico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Centralina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comendador Gomes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conceição Das Alagoas 1,03 4,87 2,57 2,44 _ 1,51 36,46 76,44 89,38 15,25 43,19 5,47 10,07 13,25 1,65 _ _

Conquista 0,02 _ _ 21,09 37,68 3,49 0,01 _ _

Coromandel 0,30 1,75 0,94 0,67 3,04 3,75 4,48 2,08 5,05 5,50 6,25 13,91 7,44 9,03 15,69 10,55 24,17

Cruzeiro da Fortaleza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Delta 0,05 25,32 32,37 43,37 57,24 121,43 131,42 80,37 61,43 164,99 222,52 230,54 207,47 261,34 222,46 175,35 213,70

Douradoquara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estrela do Sul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fronteira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frutal _ _ _ _ _ _ _ _ 20,45 49,78 43,86 41,52 63,87 61,72 156,14 114,81 75,26

Grupiara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Guimarânia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gurinhatã _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ibiá _ _ 0,34 7,41 14,05 19,58 30,34 28,20 7,96 _ _ 3,98 7,00 9,50 7,57 7,97 11,16

Indianópolis _ _ _ _ _ _ _ _ 0,01 0,06 _ _ _ _ _ _ _

Ipiaçu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU 
* Anexo: Nota metodológica 2. 

Municípios do TMAP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Iraí De Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Itapagipe _ _ _ _ _ _ _ 4,07 2,79 16,96 11,11 4,12 14,29 10,78 79,63 26,99 40,11

Ituiutaba 0,80 0,32 1,78 0,39 0,83 0,36 10,74 30,15 47,66 102,26 128,62 209,17 188,68 201,09 182,63 117,55 85,51

Iturama 11,55 12,42 5,93 32,65 58,54 93,17 158,09 173,77 142,10 133,88 145,70 179,08 129,52 154,86 154,03 106,41 127,38

Lagoa Formosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Limeira do Oeste _ _ _ _ _ _ _ 8,06 2,09 4,30 _ _ _ _ _ _ _

Matutina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Monte Alegre de Minas 4,50 1,04 0,45 0,38 0,44 0,28 0,11 0,83 0,03 0,02 _ _ _ _ _ _ _

Monte Carmelo 0,14 1,20 1,07 0,32 2,34 10,82 13,70 21,13 41,68 62,40 48,66 14,03 3,55 1,67

Nova Ponte 0,77 0,89 1,73 2,00 2,80 3,16 5,25 10,42 4,26 2,69 1,61 2,44 1,29 1,87 3,99 4,60 47,30

Patos de Minas 5,46 3,56 3,32 4,48 6,03 12,67 2,65 4,23 3,80 3,14 6,50 3,98 17,38 15,91 26,49 24,85 25,55

Patrocínio 9,53 11,75 11,56 19,17 30,69 43,24 50,93 60,59 54,24 72,30 91,86 137,80 184,26 236,65 269,18 282,72 269,11

Pedrinópolis _ _ _ _ _ _ _ 1,58 _ _ _ _ _ _ 3,25 _ _

Perdizes 0,32 0,51 0,66 0,67 0,33 0,15 0,46 0,90 0,63 0,72 0,39 0,99 0,51 0,34 _ _ _

Pirajuba _ _ _ _ _ _ 20,47 41,59 60,04 87,40 95,03 71,32 94,98 88,79 75,33 88,20

Planura _ _ _ _ 0,77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pratinha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rio Paranaíba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,28 1,14 0,85

Romaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sacramento 0,09 0,48 0,26 0,10 _ 1,13 2,39 3,33 0,58 _ _ _ _ _ _ 0,05 6,89

Santa Juliana 0,31 2,44 _ _ _ _ _ 1,03 6,16 1,83 25,27 102,82 105,55 66,51 407,29 232,07 127,83

Santa Rosa da Serra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Santa Vitoria _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,94 46,38 75,81 74,27 40,42 19,02 0,82 _

São Francisco De Sales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

São Gotardo 0,19 0,27 0,45 0,94 0,65 0,02 0,02 0,78 2,34 0,99 0,67 1,30 1,06 0,65 1,15 1,22 1,13

Serra do Salitre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tapira _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,22 _ _ _ _ _ _

Tiros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,56 _ _ _ _ 0,19 1,29

Tupaciguara 0,13 0,08 0,01 0,08 2,48 _ _ _ _ _ _ 0,30 0,18 13,32

Uberaba 24,09 27,11 33,81 37,36 53,13 63,37 70,02 69,53 109,23 177,26 125,98 67,61 249,44 255,10 228,05 181,87 199,53

Uberlândia 112,82 111,61 162,98 156,06 203,15 226,63 115,38 145,33 331,60 297,32 272,28 186,91 394,73 427,47 349,72 370,51 404,58

União de Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Veríssimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Figura 1. Municípios exportadores do TMAP, respectivas participações relativas no total das 
exportações, 2000 a 2016. 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU 

 
 

Legenda Município Particip.Exportações (%) Legenda Município Particip.Exportações (%)

1 Abadia dos Dourados - 34 Itapagipe 0,52

2 Agua Comprida - 35 Ituiutaba 3,21

3 Araguari 10,12 36 Iturama 4,47

4 Araporã  37 Lagoa Formosa -

5 Arapuá 0,02 38 Limeira do Oeste 0,04

6 Araxá 41,87 39 Matutina -

7 Cachoeira Dourada 0,01 40 Monte Alegre de Minas 0,02

8 Campina Verde 0,03 41 Monte Carmelo 0,54

9 Campo Florido 1,94 42 Nova Ponte 0,24

10 Campos Altos 0,01 43 Patos de Minas 0,42

11 Canápolis 0,01 44 Patrocínio 4,51

12 Capinópolis 0,06 45 Pedrinópolis 0,01

13 Carmo Do Paranaíba 1,42 46 Perdizes 0,02

14 Carneirinho 1,30 47 Pirajuba 1,78

15 Cascalho Rico - 48 Planura 0,01

16 Centralina - 49 Prata -

17 Comendador Gomes - 50 Pratinha -

18 Conceição Das Alagoas 0,75 51 Rio Paranaíba 0,01

19 Conquista 0,15 52 Romaria -

20 Coromandel 0,28 53 Sacramento 0,04

21 Cruzeiro da Fortaleza - 54 Santa Juliana 2,65

22 Delta 5,53 55 Santa Rosa da Serra -

23 Douradoquara - 56 Santa Vitoria 0,67

24 Estrela do Sul - 57 São Francisco De Sales -

25 Fronteira - 58 São Gotardo 0,03

26 Frutal 1,50 59 Serra do Salitre -

27 Grupiara - 60 Tapira 0,01

28 Guimarânia - 61 Tiros 0,01

29 Gurinhatã - 62 Tupaciguara 0,04

30 Ibiá 0,38 63 Uberaba 4,84

31 Indianópolis 0,01 64 Uberlândia 10,48

32 Ipiaçu - 65 União de Minas -

33 Iraí De Minas - 66 Veríssimo -
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1.3. Importações do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

 
As importações do TMAP cumprem importante papel na economia dos seus 66 

municípios pelo que ajudam na expansão do mercado interno por meio do suprimento de bens 

de produção que não existem ou são mais caros e escassos no próprio país. Neste sentido, torna-

se relevante pormenorizar os dados das importações dos municípios que compõem esta 

mesorregião, identificando aqueles que realizaram compras no exterior durante o período de 2000 

a 2016.  

A partir da base de dados, Estatísticas de Comércio Exterior (MDIC, 2015) identifica-se 

que 32 municípios importaram, seja com maiores ou menores frequências, salientando que os 

municípios de Araguari, Araxá, Delta, Ibiá, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e 

Uberlândia registraram importações em todos os anos do período considerado (Tabela 3). 

No mesmo período,parcela das importações do TMAP é pulverizada entre a maior parte 

dos municípios que a compõem, chamando atenção para os que importaram poucas vezes e 

descontinuamente, ressaltando o caso de Campos Altos que, durante o período analisado, apenas 

importou no ano de 2003; e dos demais: Rio Paranaíba, que somente importou nos anos de 2010 

e 2016; São Francisco de Sales, que importou em 2013 e 2014; Capinópolis, que apenas importou 

nos anos 2000 e 2014; Carmo do Paranaíba, que importou em 2000, 2001, 2010 e 2013; Frutal, 

que importou em 2005, 2006, 2008, e 2016; Tupaciguara, que apenas importou nos últimos 

quatro anos do período; e ainda os casos em que as compras no exterior foram bem 

descontinuadas, como nos casos de Iturama, Cachoeira Dourada, Araporã, Monte Carmelo e 

Sacramento (Tabela 3). 

Quando da soma das importações realizadas no período de 2000 a 2016 e respectivas 

participações municipais, causam especial atenção à liderança de Uberaba, responsável por 

78,03% das compras no exterior, seguindo-se Uberlândia, com 12 (79% do total importado); 

Araxá, com 3,55%; Patos de Minas, com 2,51% e Araguari, com 1,68% de participação no total 

das compras. Demais participações são pouco representativas, muitas tão diminutas que os 

percentuais se aproximam de zero, tais como: Tiros, Rio Paranaíba, Monte Carmelo, Iturama, 

Itapagipe, Campina Verde, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Centralina e Conceição das 

Alagoas (Figura2). 
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Tabela 3.Importações dos municípios do TMAP, participação relativa dos municípios importadores no total das importações do TMAP, 2000 a 
2016. 

  
(continua...) 

Municípios do TMAP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abadia dos Dourados

Agua Comprida

Araguari 0,96 3,37 2,60 6,96 5,44 3,60 14,88 15,33 15,39 20,78 24,48 20,71 25,56 33,37 26,52 15,48 21,74

Araporã 0,04 0,27 _ _ 0,32 0,04 _ 0,22 _ _ _ _ _ 0,01 0,07 0,30 48,72

Arapuá _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,20 _ 0,23

Araxá 9,97 6,96 13,70 17,31 14,20 27,78 27,57 32,86 121,90 26,05 39,18 78,20 57,63 35,42 52,74 51,68 49,78

Cachoeira Dourada 0,01 _ 0,02 _ _ _ _ _ _ 0,16 0,02 0,08 0,04 0,10 1,33 0,11 0,04

Campina Verde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Campo Florido _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Campos Altos _ _ _ 0,01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Canápolis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Capinópolis 0,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,15 _ _ 

Carmo Do Paranaíba 0,06 0,01 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,01 _ _ 0,02 _ _ _ 

Carneirinho _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cascalho Rico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Centralina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Comendador Gomes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Conceição Das Alagoas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Conquista 0,01 0,03 0,05 0,20 0,15 0,06 0,07 0,13 0,21 0,17 0,21 0,14 _ _ 0,07 1,72 0,72

Coromandel _ _ _ _ _ 0,02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cruzeiro da Fortaleza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Delta 1,05 0,71 0,55 0,69 0,79 1,12 1,40 1,72 4,18 3,65 5,42 6,51 6,43 7,34 9,89 7,15 4,38

Douradoquara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Estrela do Sul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fronteira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Frutal _ _ _ _ _ 3,40 0,05 _ 0,10 _ _ _ _ _ _ _ 0,02

Grupiara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Guimarânia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gurinhatã _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ibiá 1,95 1,48 1,60 4,36 0,92 6,80 9,02 4,00 2,70 0,60 1,89 0,94 0,78 0,02 0,02 0,08 0,19

Indianópolis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,01 _ 0,02 0,06 _ _ _ 

Ipiaçu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

Municípios do TMAP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Iraí De Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Itapagipe _ _ _ _ _ _ 0,39 0,60 0,15 5,20 _ _ _ _ _ 0,10 _ 

Ituiutaba 4,80 0,73 3,78 0,13 0,05 0,97 1,37 0,75 1,88 8,03 3,30 0,82 0,95 0,77 1,93 0,62 0,55

Iturama _ 0,64 _ _ 0,01 _ 0,43 _ 0,01 _ _ _ _ 0,01 _ 0,12 _ 

Lagoa Formosa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Limeira do Oeste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Matutina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Monte Alegre de Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Monte Carmelo _ _ _ _ _ _ _ 0,03 0,13 _ 0,03 _ _ _ 0,01 _ _ 

Nova Ponte 0,09 _ 0,06 _ 0,03 1,56 2,29 4,89 3,74 1,55 1,87 _ 0,04 0,87 0,04 0,03 0,03

Patos de Minas 7,38 5,03 2,77 2,85 4,26 5,79 9,45 22,58 38,36 15,11 14,51 34,62 27,54 57,27 51,66 29,78 22,09

Patrocínio 0,57 0,22 0,11 0,27 1,23 1,28 2,00 4,36 4,05 0,82 0,48 1,00 0,71 1,61 1,82 2,10 0,49

Pedrinópolis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,10 0,23 0,12 0,20

Perdizes _ _ _ _ _ 0,01 0,01 0,04 0,05 0,70 0,78 0,81 1,08 _ _ _ 16,82

Pirajuba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,10

Planura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pratinha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rio Paranaíba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,01 _ _ _ _ _ 0,02

Romaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sacramento _ 0,19 0,01 _ 0,02 _ _ _ _ _ 0,19 0,02 0,01 0,07 0,04 0,15 _ 

Santa Juliana _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,07 _ 0,03 0,02 0,33 0,45 _ 0,01

Santa Rosa da Serra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Santa Vitoria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

São Francisco De Sales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,71 0,43 _ _ 

São Gotardo 0,14 0,09 0,07 0,03 0,12 0,08 0,08 0,02 0,25 0,10 0,18 0,80 _ 0,70 1,81 0,97 0,65

Serra do Salitre 0,12 0,26 0,20 _ 0,28 _ 0,36 0,08 0,45 0,15 0,60 0,09 0,14 1,00 0,47 0,00 3,04

Tapira 0,15 1,00 0,24 2,01 1,67 1,15 0,96 0,62 0,20 0,21 0,19 0,13 0,08 0,06 _ 0,17 0,01

Tiros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tupaciguara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,07 0,09 0,19 0,25

Uberaba 285,29 266,24 239,72 290,78 293,02 365,62 416,16 722,56 1.400,14 694,63 767,23 1.232,76 1.346,04 1.180,71 1.249,10 963,79 807,66

Uberlândia 45,66 31,71 38,21 48,43 26,84 49,60 46,44 79,01 115,67 86,53 135,53 157,86 196,87 180,73 186,46 166,62 144,64

União de Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Veríssimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Figura 2. Municípios importadores do TMAP, respectivas participações relativas, no total das 
importações, 2010 a 2016. 
 
                     US$ Milhões FOB                                                                                            Dez- 2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

Legenda Município
Particip. 

Importações (%)
Legenda Município

Particip. 

Importações (%)

1 Abadia dos Dourados - 34 Itapagipe 0,00

2 Agua Comprida - 35 Ituiutaba 0,10

3 Araguari 1,68 36 Iturama 0,00

4 Araporã 0,36 37 Lagoa Formosa -

5 Arapuá 0,00 38 Limeira do Oeste -

6 Araxá 3,55 39 Matutina -

7 Cachoeira Dourada 0,02 40 Monte Alegre de Minas -

8 Campina Verde 0,00 41 Monte Carmelo 0,00

9 Campo Florido - 42 Nova Ponte 0,02

10 Campos Altos - 43 Patos de Minas 2,51

11 Canápolis - 44 Patrocínio 0,08

12 Capinópolis 0,00 45 Pedrinópolis 0,01

13 Carmo Do Paranaíba 0,00 46 Perdizes 0,08

14 Carneirinho - 47 Pirajuba -

15 Cascalho Rico - 48 Planura -

16 Centralina 0,00 49 Prata 0,01

17 Comendador Gomes - 50 Pratinha -

18 Conceição Das Alagoas 0,00 51 Rio Paranaíba 0,00

19 Conquista 0,01 52 Romaria -

20 Coromandel - 53 Sacramento 0,02

21 Cruzeiro da Fortaleza - 54 Santa Juliana 0,01

22 Delta 0,56 55 Santa Rosa da Serra -

23 Douradoquara - 56 Santa Vitoria 0,01

24 Estrela do Sul 0,01 57 São Francisco De Sales -

25 Fronteira - 58 São Gotardo 0,06

26 Frutal - 59 Serra do Salitre 0,03

27 Grupiara - 60 Tapira 0,01

28 Guimarânia - 61 Tiros 0,00

29 Gurinhatã - 62 Tupaciguara 0,01

30 Ibiá 0,03 63 Uberaba 78,03

31 Indianópolis 0,00 64 Uberlândia 12,79

32 Ipiaçu - 65 União de Minas -

33 Iraí De Minas - 66 Veríssimo -
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2.  Exportação e importação na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, por faixa populacional2, 2000 a 2016. 

 

2.1. Exportação na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por faixa 
populacional, 2000 a 2016. 

 
No que se refere à análise sobre as exportações do TMAP, outro tipo de abordagem toma 

como referência as exportações dos municípios, classificados por faixa populacional. Por meio 

dos registros do Gráfico 2 é possível identificar quais são os municípios exportadores e 

respectivas participações no valor total das exportações daquela faixa populacional em que se 

encontram. Desta forma, pode-se explicitar o comportamento das vendas para o exterior, dos 

municípios que se assemelham em termos populacionais, cujos registros tão somente visualizados 

no conjunto dos municípios exportadores do TMAP, podem não captar sua relativa importância 

diante da realidade dos que possuem o mesmo perfil populacional. 

Dos dezoito municípios que estão na faixa populacional até 5.000 habitantes apenas três 

exportaram no período de 2000 a 2016, cabendo destaque ao município de Pirajuba, uma vez que 

é responsável por 97% do valor exportado desta faixa. Diante deste indicador, apurou-se, na base 

de dados,Estatísticas de Comércio Exterior (MDIC,2016), que a origem de suas exportações 

guarda correspondência com a exportação de açúcar de cana, e que este município possui uma 

unidade de usina de açúcar e álcool. Ainda nesta faixa populacional se seguem as participações de 

Arapuã (2,47%) e Pedrinópolis (0,95%), atribuídas às exportações de café, queijo e requeijão, 

respectivamente. 

Quanto aos quatorze municípios que estão na faixa populacional de 5.001 a 10.000 

habitantes, sete exportaram no período de 2000 a 2016, cujas participações no total das 

exportações desta faixa populacional, são: Delta (61,32%); Campo Florido (21,56%);Carneirinho 

(14,53%); Conquista (1,70%); Araporã (0,55%); Limeira do Oeste (0,39%); Tiros (0,06%). Com 

exceção de Tiros, os demais municípios exportadores têm como principal produto exportado a 

açúcar de cana, o que pode ser atribuído ao fato de concentrarem a maior parte das usinas e 

destilarias do TMAP. 

Dos dezesseis municípios que se encontram na faixa populacional de 10.001 a 20.000, 

doze deles foram responsáveis pelo total do valor exportado desta faixa, no período de 2000 a 

                                                 

2 Faixa populacional com base no Censo Demográfico 2010 ( Anexo). 
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2016, com as seguintes participações: Santa Juliana (62,59%); Santa Vitória (15,81%); Itapagipe 

(12,23%); Nova Ponte (5,63%);Capinópolis (1,45%), Campina Verde (0,81%); Monte Alegre de 

Minas (0,47%); Perdizes (0,44%); Canápolis (0,29%); Rio Paranaíba (0,13%), Campos Altos 

(0,10%) e Planura (0,05%). Ao buscar correspondência dos municípios exportadores e 

respectivos produtos exportados, verificam-se que as maiores participações são das exportações 

de açúcar de cana pelos municípios de Santa Juliana e Santa Vitória, ambos com unidades de 

usina de açúcar e álcool, e das exportações de soja, pelos municípios de Itapagipe e Nova Ponte, 

cujo produto ainda é destaque nas exportações dos demais municípios desta faixa populacional. 

Enquanto os dez municípios que estão na faixa populacional de 20.001 a 50.000 hab. 

apenas o município de Prata não exportou no período de 2000 a 2016, enquanto que os demais 

apresentaram as seguintes participações: Iturama (56,17%); Carmo do Paranaíba (17,83%); 

Conceição das Lagoas (17,83%); Monte Carmelo (6,87%); Ibiá (4,78%); Coromandel (3,53%); 

Tupaciguara (0,52%); Sacramento (0,47%); São Gotardo (0,42%). Ao identificar os produtos 

responsáveis pelas exportações destes municípios, verifica-se que as maiores participações 

correspondem às exportações de açúcar de cana, pelos municípios de Iturama e Conceição das 

Alagoas, onde ambos os municípios possuem unidade de usina, e pelas exportações de café dos 

municípios de Carmo de Paranaíba, Monte Carmelo e Coromandel, tradicionalmente 

reconhecidos pelo cultivo deste produto.    

Apenas quatro municípios do TMAP pertencem à faixa de 50.001 a 100.000 habitantes, 

sendo que todos eles exportaram no período de 2000 a 2016, situação que se repete nas demais 

faixas populacionais subsequentes, podendo se afirmar que, quanto maior o tamanho 

populacional do município, maior é a sua capacidade de exportar. Quanto aos municípios desta 

faixa populacional e suas respectivas participações no valor total das exportações desta faixa, 

registra-se: Araxá (81,89%); Patrocínio (8,81%); Ituiutaba (6,28%) e Frutal (3,01%). Os resultados 

destas participações guardam maiores correspondências com os produtos que obtiveram maior 

peso na pauta de exportações dos devidos municípios, cabendo destaque: Ferro-ligas em Araxá; 

Café em Patrocínio; Carnes congeladas em Ituiutaba e açúcar de cana em Frutal.  

A faixa populacional de 100.001 a 500.000 é composta de três municípios, os quais 

participaram do valor total das exportações desta faixa, no período de 2000 a 2016, registrando os 

seguintes resultados: Araguari (65,80%); Uberaba (31,47%) e Patos de Minas (2,71%). Com base 

nas respectivas participações são destacados aqueles produtos que obtiveram maior peso na pauta 
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de exportações dos municípios, que são: Carnes congeladas e Café em Araguari; Açúcar de cana e 

Carnes e miudezas em Uberaba; Farinhas de carne, peixe e outros e Café em Patos de Minas.  

Por fim, apenas o município de Uberlândia pertence à faixa populacional dos municípios 

que estão acima de 500 mil habitantes no TMAP desta maneira sendo único responsável pelas 

exportações desta faixa. Dentre os produtos com maior peso em sua pauta de exportações cabem 

destaque para Soja e seus derivados; Couros curtidos e Milho (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Participação relativa das exportações dos municípios do TMAP nas faixas 
populacionais, segundo média de valor exportado por faixa, no período de2000 a 2016. 
 
US$ Milhões FOB Dez-2016 

 

 
 
Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 
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2.2. Importações na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por faixa 
populacional, 2000 a 2016. 

 
Por meio dos registros do Gráfico 2, se identifica quais são os municípios importadores e 

respectivas participações no valor total das importações daquela faixa populacional em que se 

encontram. Desta forma, é possível explicitar o comportamento das compras no exterior dos 

municípios que se assemelham em termos populacionais, cujos registros tão somente visualizados 

no conjunto dos municípios importadores do TMAP podem não captar sua relativa importância 

diante da realidade dos que possuem o mesmo perfil populacional. 

Diferente da análise do gráfico anterior, quando se delineia aspectos econômicos que 

influenciaram as exportações dos municípios analisados, o detalhamento sobre as importações do 

TMAP é mais limitado, uma vez que, pela grande diversidade de produtos e frequência com que 

foram importados, dificultam atribuir quais foram os fatores que influenciaram em suas compras 

no exterior. Diante disso, cabe pontuar apenas como eles se apresentam em suas faixas 

populacionais.  

Dos dezoito municípios que estão na faixa populacional até 5.000 habitantes, três 

importaram no período de 2000 a 2016, sendo que Cachoeira Dourada foi responsável por 

53,56% do valor importado desta faixa, Tapira, por 28,06% e Pedrinópolis, 18,37%(Gráfico 3). 

Quanto aos quatorze municípios que estão na faixa populacional de 5.001 a 10.000 

habitantes, cinco importaram no período de 2000 a 2016, cujas participações no total das 

importações desta faixa populacional, são: Delta (56,03%); Campo Florido (23,95%); Carneirinho 

(17,21%); e Araporã (0,82%) (Gráfico 3). 

Dos dezesseis municípios que se encontram na faixa populacional de 10.001 a 20.000, 

têm-se as seguintes participações nas importações: Santa Juliana (68,08%); Santa Vitória 

(18,54%); Itapagipe (10,65%); Campina Verde (1,09%); Capinópolis; Perdizes; Rio Paranaíba e 

Campos Altos somam 0,49% (Gráfico 3). 

Dentre os dez municípios que estão na faixa populacional de 20.001 a 50.000, importaram 

no período estudado, com as seguintes participações: Iturama (56,56%); Carmo do Paranaíba 

(20,72%); Monte Carmelo (11,08%); Conceição das Alagoas (4,79%);Coromandel (4,09%); Ibiá 

(2,34%). Enquanto, São Gotardo, Tupaciguara e Sacramento, juntas, respondem por 0,43% das 

importações no período de 2000 a 2016(Gráfico 3). 

Apenas quatro municípios do TMAP pertencem à faixa de 50.001 a 100.000 habitantes, e 

todos eles importaram no período de 2000 a 2016, sendo suas respectivas participações no valor 
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total das importações: Araxá (78,80%); Patrocínio (9,40%); Ituiutaba (8,03%) e Frutal (3,77%) 

(Gráfico 3). 

A faixa populacional de 100.001 a 500.000 é composta de três municípios, os quais 

participaram do valor total das importações desta faixa, no período de 2000 a 2016, registrando 

os seguintes resultados: Araguari (64,14%); Uberaba (33,03%) e Patos de Minas (2,82%) (Gráfico 

3). 

Por fim, ainda no Gráfico 3, está o registro do município de Uberlândia, único que 

pertence à faixa populacional dos municípios que estão acima de 500 mil habitantes no TMAP, 

portanto,  responde por 100% das importações desta faixa.  
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Gráfico 3. Participação relativa nas importações dos municípios do TMAP nas faixas 
populacionais, segundo a média de valor importado por faixa, no período de 2000 a 2016. 
 
              US$ Milhões FOB                                                                                                   Dez- 2016 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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1.3. Exportações, importações e saldo comercial dos seis maiores municípios da 
Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2000 a 2016. 
 

Neste subitem apuram-se o histórico de dados da Balança Comercial, pelas contas 

Exportação e Importação (US$ Milhões), bem como o Saldo Comercial dos seis maiores 

municípios do TMAP, no período de 2000 a 2016, cujos resultados demonstram os distintos 

comportamentos das trocas de comércio com exterior desses municípios. 

Segundo as informações da Tabela 4, os dados de exportações, extraídos da base de dados 

Estatística de Comércio Exterior (MDIC, 2016), com referência às empresas exportadoras com 

sede nos respectivos municípios, apontam que, dos seis maiores municípios do TMAP, Araxá 

segue confirmando destaque nas suas exportações, chamando especial atenção para a diferença 

do montante exportado (US$ Milhões) em relação aos demais, principalmente quando seus 

resultados são comparados aos municípios de maior porte populacional, como são os casos de 

Uberlândia e Uberaba. Em segunda posição está o município de Uberlândia, seguido dos 

municípios de Araguari, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas. Esses mesmos registros 

possibilitam serem vistos caso a caso, ressaltando as diferenças quanto aos valores 

exportados(US$ Milhões)por cada município, bem como mudanças dos valores (US$ Milhões) ao 

longo do período considerado. Neste sentido, os que mais chamam atenção são as mudanças nos 

valores exportados por Araxá a partir de 2007, as que ocorreram em Ituiutaba a partir de 2007 e 

Patos de Minas, a partir de 2012.  

Quando se trata das importações, ao se apurar os dados dos seis maiores municípios do 

TMAP, verifica-se que as maiores importações correspondem a Uberaba em todos os anos do 

período considerado, causando atenção à diferença de ordem de valor das importações  

(US$ Milhões) deste município em relação aos cinco demais. Em segunda posição nas 

importações está o município de Uberlândia, seguido pelos municípios de Araxá, Patos de Minas, 

Araguari e Ituiutaba (Tabela 4). 

Ainda, com base nos registros contábeis da Tabela 4, verifica-se que, em todos os anos do 

período de 2000 a 2016, os resultados da Balança Comercial dos municípios de Araguari, Araxá e 

Uberlândia foram favoráveis (Exportações maiores que as Importações).Por outro lado, neste 

mesmo período, coube ao município de Uberaba um saldo comercial negativo (Importações 

maiores que as Exportações) em todos os anos,e, mesmo que o desempenho de suas exportações 

(US$ Milhões) tenha sido um dos mais importantes dentre os seis maiores municípios do TMAP, 
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ainda assim não foram suficientes para superar os gastos (US$ Milhões) com o exterior. Tal 

resultado quase se repete para Patos de Minas, com Balança Comercial desfavorável 

(Importações maiores que as Exportações) na maior parte dos anos, enquanto Ituiutaba registrou 

saldo negativo (Importações maiores que as Exportações) nos anos 2000, 2001, 2002 e 2005. 

Outro cenário das contas Exportações e Importações do TMAP é apresentado no 

Gráfico 4, donde se apuram as respectivas participações em relação às exportações e  

importações de Minas Gerais. Segundo estes dados pode-se verificar que as importações do 

TMAP representam maior participação em relação às importações do estado, quando 

comparadas com as participações da exportação do TMAP em relação ao mesmo, em todos os 

anos do período de 2000 a 2016(Gráfico 4).  

Gráfico 4. Participação relativa das exportações e importações dos seis maiores municípios do 
TMAP nas exportações e importações de Minas Gerais, 2000 a 2016. 

 
US$MilhõesFOB         Dez- 2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU.
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Importações 12,7 10,4 11,9 15,0 11,5 11,5 10,6 13,4 16,1 11,5 9,87 11,7 13,7 12,0 14,2 13,9 15,9
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Tabela 4. Exportação, Importação e Saldo Comercial dos seis maiores municípios do TMAP, 2000 a 2016. 

 
              US$MilhõesFOB Dez-2016

 
Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

Exportações Importações S. Comercial Exportações Importações S. Comercial Exportações Importações S. Comercial Exportações Importações S. Comercial Exportações Importações S. Comercial Exportações Importações S. Comercial

2000 48,95 0,96 47,99 219,63 9,97 209,66 0,80 4,80 -4,00 5,46 7,38 -1,92 24,09 285,29 -261,20 112,82 45,66 67,16

2001 45,05 3,37 41,68 238,17 6,96 231,21 0,32 0,73 -0,41 3,56 5,03 -1,47 27,11 266,24 -239,13 111,61 31,71 79,90

2002 50,31 2,60 47,71 233,57 13,70 219,87 1,78 3,78 -2,00 3,32 2,77 0,55 33,81 239,72 -205,91 162,98 38,21 124,77

2003 69,79 6,96 62,83 251,53 17,31 234,22 0,39 0,13 0,26 4,48 2,85 1,63 37,36 290,78 -253,42 156,06 48,43 107,63

2004 96,41 5,44 90,97 284,08 14,20 269,88 0,83 0,05 0,78 6,03 4,26 1,77 53,13 293,02 -239,89 203,15 26,84 176,31

2005 179,23 3,60 175,63 417,73 27,78 389,95 0,36 0,97 -0,61 12,67 5,79 6,88 63,37 365,62 -302,25 226,63 49,60 177,03

2006 215,63 14,88 200,75 524,18 27,57 496,61 10,74 1,37 9,37 2,65 9,45 -6,80 70,02 416,16 -346,14 115,38 46,44 68,94

2007 199,98 15,33 184,65 1.017,15 32,86 984,29 30,15 0,75 29,40 4,23 22,58 -18,35 69,53 722,56 -653,03 145,33 79,01 66,32

2008 211,94 15,39 196,55 1.616,42 121,90 1.494,52 47,66 1,88 45,78 3,80 38,36 -34,56 109,23 1.400,14 -1.290,91 331,60 115,67 215,93

2009 240,48 20,78 219,70 940,83 26,05 914,78 102,26 8,03 94,23 3,14 15,11 -11,97 177,26 694,63 -517,37 297,32 86,53 210,79

2010 379,83 24,48 355,35 1.548,96 39,18 1.509,78 128,62 3,30 125,32 6,50 14,51 -8,01 125,98 767,23 -641,25 272,28 135,53 136,75

2011 249,67 20,71 228,96 1.808,33 78,20 1.730,13 209,17 0,82 208,35 3,98 34,62 -30,64 67,61 1.232,76 -1.165,15 186,91 157,86 29,05

2012 408,47 25,56 382,91 1.904,60 57,63 1.846,97 188,68 0,95 187,73 17,38 27,54 -10,16 249,44 1.346,04 -1.096,60 394,73 196,87 197,86

2013 500,15 33,37 466,78 1.626,62 35,42 1.591,20 201,09 0,77 200,32 15,91 57,27 -41,36 255,10 1.180,71 -925,61 427,47 180,73 246,74

2014 413,66 26,52 387,14 1.727,65 52,74 1.674,91 182,63 1,93 180,70 26,49 51,66 -25,17 228,05 1.249,10 -1.021,05 349,72 186,46 163,26

2015 363,65 15,48 348,17 1.463,28 51,68 1.411,60 117,55 0,62 116,93 24,85 29,78 -4,93 181,87 963,79 -781,92 370,51 166,62 203,89

2016 450,68 21,74 428,94 1.233,36 49,78 1.183,58 85,51 0,55 84,96 25,55 22,09 3,46 199,53 807,66 -608,13 404,58 144,64 259,94

Total 4.123,88 257,17 _ 17.056,09 662,93 _ 1.308,54 31,43 _ 170,00 351,05 _ 1.972,49 12.521,45 _ 4.269,08 1.736,81 _

Anos

Araguari Araxá Ituiutaba Patos de Minas Uberaba Uberlândia 
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2. Principais produtos comercializados pela Mesorregião do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, 2010 a 2016. 

 

2.1. Principais produtos exportados pela Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 2010 a 2016. 
 

Ao investigar a pauta de exportação dos 66 municípios do TMAP, percebe-se um grande 

número de produtos exportados ao longo de 2010 a 2016, podendo ser observado que os 

maiores municípios possuem pauta de exportação mais diversificada e robusta, em contrapartida 

aos de menor população, em que a maioria, exporta poucos produtos e de baixo valor (US$ 

Milhões). Diante disso, ao contabilizar a soma de toda exportação do TMAP  

(US$ Milhões) no período considerado, foram selecionados os dez produtos de maior 

peso(Tabela 5), chamando a atenção para a análise dos cinco produtos que mais se destacaram, 

uma vez que  também são os mais importantes na pauta de exportações dos seis maiores 

municípios do TMAP. 

Quanto aos cinco principais produtos exportados pelo TMAP, pode-se observar que 

representam atividades econômicas do setor primário, daquelas que mais se destacam na 

economia dos 66 municípios estudados, e cujos desempenhos refletem a consolidação de cadeias 

produtivas voltadas ao agronegócio desta mesorregião, bem como da atividade extrativa mineral, 

que resulta em produtos semimanufaturados, e lideram as exportações do TMAP. 

Segundo dados da Tabela 5, as exportações de Ferro-ligas lideram o ranking dos 

principais produtos, com uma receita expressamente superior aos demais produtos exportados, 

resultando em 36,56% no total das exportações do TMAP. Em seguida, estão as participações 

dos produtos Açúcar de cana (21,46%); Café (9,46%); Soja (7,69%); Carnes congeladas 

(4,87%);Tortas de soja e outros resíduos (4,32%); Berílio, Crômio, Germânio  

(2,97%); Couros preparados (1,56%); Carnes de animais bovina ( 1,27%); Óleo de soja e frações 

(1,20%) ( Tabela 5).Ao detalhar quais são os municípios que mais contribuíram nas exportações 

dos principais produtos do TMAP, é possível inferir a importância desses produtos na economia 

do local relacionando valores exportados com características próprias dos respectivos municípios 

exportadores. Neste sentido, se segue com a análise, iniciando pelas exportações do principal 

produto do TMAP, Ferro-ligas, e dos seus municípios exportadores.  



 

Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 5 CEPES/IEUFU – Maio/2017 

 

 

36 

 

Primeiramente, pode-se observar, no Gráfico 5, a participação das exportações de Ferro-

ligas do TMAP nas exportações de Minas Gerais, resultado que confirma a importância deste 

produto na balança comercial do estado, em todos os anos do período de 2010 a 2016, enquanto, 

também sinaliza participações expressivas das exportações de Ferro-ligas do TMAP nas 

exportações do pais.  

Na sequência, verifica-se que são apenas dois municípios responsáveis pelas exportações 

de Ferro-ligas no TMAP e que a maior a parte do valor exportado corresponde a Araxá (93%), 

enquanto São Gotardo exportou 6,97%, de 2010 a 2016 ( Gráfico 6). Entretanto, o que mais 

interessa apontar é que Araxá, por deter a maior parte da reserva de nióbio do país, uma vez 

transformada em ligas de nióbio,lidera as exportações de Ferro-ligas do estado e do país. 

Em Araxá, está instalada a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) 

empresa dedicada ao processamento, à industrialização, ao desenvolvimento do mercado e à 

comercialização de produtos de nióbio, sendo esta a única produtora presente em todos os 

segmentos do mercado. (Ministério das Minas e Energia, 2010).  

Tabela 5.  Principais produtos exportados pela Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba e respectivos municípios exportadores, 2010 a 2016. 
              US$  Milhões    FOB                                                                                                     Dez-2016 

Posição SH4* Dez principais produtos  Milhões US$ % no total das exportações do TMAP 

7202 Ferro-Ligas 10.170,11 36,56 

1701 Açucares de cana  5.970,78 21,46 

901 Café, mesmo torrado ou descafeínado 2.635,20 9,47 

1201 Soja, mesmo triturada 2.139,77 7,69 

202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 1.355,27 4,87 

2304 Tortas e outros resíd. sólidos ext. do óleo de soja 1.202,85 4,32 

8112 Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio.. 825,19 2,97 

4107 Couros preparados após curtim.após secagem  433,08 1,56 

201 Carnes de animais bovina, frescas ou refrigeradas 354,19 1,27 

1507 Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refin. 332,94 1,20 

Subtotal   25.419,37 91,38 

Total das exportações do TMAP  27.818,51 100,00 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
*Anexo:Nota metodológica 3 
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Gráfico 5. Participação relativa das exportações de Ferro-ligas do TMAP no total das exportações 
de Ferro-ligas de Minas Gerais e do Brasil, de 2010 a 2016. 
 
US$ Milhões FOB                                                                               Dez-2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 
Gráfico 6.Participação relativa dos municípios exportadores de Ferro-ligas no total das 
exportações de Ferro-ligas do TMAP, de 2010 a 2016. 
 
US$ Milhões FOB                                                                                                   Dez-2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

Quanto às exportações de açúcar de cana do TMAP, segundo lugar nos produtos mais 

exportados desta mesorregião, no período de 2010 a 2016,verifica-se que sua relevância também 

aparece quando da sua participação em relação ao total deste mesmo produto exportado pelo 

estado. Segundo os dados do Gráfico 7 observa-se que, no período considerado, mais de 80% 

das exportações de Minas Gerais correspondem à exportação de açúcar de cana do TMAP, 
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enquanto sua participação nas exportações do pais é mais inibida, com percentuais que não 

ultrapassam 10% das exportações, no mesmo período. 

Já a quantidade de municípios exportadores de açúcar de cana no TMAP é bastante 

grande, quinze municípios compuseram as estatísticas, sendo eles: Delta (24,46%), Iturama 

(12,62%), Campo Florido (10,60%), Pirajuba (10,07%), Santa Juliana (8,28%), Carneirinho 

(7,88%), Uberaba (6,96%), Frutal (6,44%), Ituiutaba (4,38%), Santa Vitória (3,52%) e outros 

municípios com menor representatividade (Itapagibe, Conceição das Alagoas, Conquista, Araporã 

e Uberlândia), que, juntos, somaram 4,79%(Gráfico8). Destes dados, o que mais chama a atenção 

é o fato de municípios com pequena população se destacarem como exportadores, mesmo que 

todos eles possuam usina de açúcar, ou seja, além de produtores de açúcar de cana tais 

municípios também possuem empresas exportadoras deste produto, indicando que são usadas 

para exportar a produção do lugar.  

 
Gráfico 7. Participação relativa das exportações de açúcar do TMAP, no total das exportações de 
açúcar de Minas Gerais e do Brasil, de 2010 a 2016. 

 

                                         US$ Milhões FOB                                                                  Dez-2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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Gráfico 8. Participação relativa dos municípios exportadores de açúcar no total das exportações 
de açúcar do TMAP, de 2010 a 2016. 

 
                    US$ Milhões FOB                                                                       Dez-2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

Já as exportações de café do TMAP, no período de 2010 a 2016, terceiro produto mais 

exportado em termos de valor (US$ Milhões), tais exportações, quando relativizadas frente às 

exportações de café de Minas Gerais, apresentam participação crescente, no período de 2010 a 

2016, com registros de 6,50% em 2010 até 12, 27% em 2016 (Gráfico 9). Mesmo assim, a 

participação da exportação de café do TMAP nas exportações de Minas Gerais, nestes anos, 

foram menos expressivas do que aquelas registradas pelos dois primeiros lugares no ranking dos 

produtos exportados pelo TMAP e contou com a participação dos seguintes municípios: 

Patrocínio (48,87%), Araguaia (26,80%), Carmo do Paranaíba (13,93%), Monte Carmelo (6,53%), 

Coromandel (2,38%) e Patos de Minas, Araxá, Perdizes, Campos Altos e Uberlândia que 

responderam juntos, por 1,49% das exportações de café do TMAP (Gráfico 10). 

Neste sentido, é importante registrar que pode ocorrer que, a produção de café do 

TMAP, que abastece o mercado externo, não esteja completamente contemplada nos respectivos 

municípios exportadores, e esteja contabilizada em outro município qualquer do país, mesmo que 

produzida no TMAP, situação que é esclarecida pelas Notas Metodológicas 1 do Anexo . 
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De todo modo, é sabido do reconhecimento do TMAP na produção de café para 

exportação, inclusive do avanço nas práticas que cumprem as exigências do comércio 

internacional para penetração e consolidação de marcas, selos de qualidade, etc. (Ortega, 2012). 

 
Gráfico 9. Participação relativa das exportações de café do TMAP, no total das 
exportações de café de Minas Gerais e do Brasil, de 2010 a 2016. 
                                      US$ Milhões FOB                                                                         Dez-2016 
 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

Gráfico 10.Participação relativa dos municípios exportadores de café no total das exportações de 
café do TMAP, de 2010 a 2016 . 
                          US$ Milhões FOB                                                                    Dez-2016 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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 Referente às exportações de soja do TMAP, produto que ocupa o quarto lugar em valor 

exportado (US$ Milhões) por esta mesorregião, também apresentam considerável participação 

nas exportações de Minas Gerais, de 2010 a 2016. Por meio dos dados que compõem o Gráfico 

11 verifica-se, em especial, que, no ano de 2014, as exportações de soja do TMAP representaram 

80,64% das exportações deste produto pelo estado de Minas Gerais, e, embora nos anos 

subsequentes caia a sua participação, as exportações de soja do TMAP ainda representam a 

metade do valor exportado pelo estado.  

Segundo a base de dados Estatística de Comércio Exterior (MDIC, 2016), dezenove 

municípios exportaram soja no TMAP, entre 2010 e 2016, dentre eles o mais importante 

exportador é o município de Uberlândia (35,09%), seguido dos municípios de Araguari (20,69%); 

Santa Juliana (13,11%); Patrocínio (7,44%); Uberaba (5,03%); Frutal (4,25¨%); Nova Ponte 

(2,87%); Ituiutaba (2,29%); Ibiá (2,20%) e Itapagipe (2,07%) e de outros municípios com 

menores participações (Delta, Capinópolis, Coromandel, Santa Vitória, Tupaciguara, Sacramento, 

Patos de Minas, Pedrinópolis e Araxá), que, juntos, exportaram 4,94% (Gráfico 12). 

Quanto às exportações do produto soja, é importante esclarecer que, na análise dos dados 

sobre produtos exportados pelo TMAP, uma vez classificados por ordem de valor exportado 

(US$ Milhões), o produto soja com nomenclatura de exportação Soja, mesmo que triturada, 

aparece como um dos maiores. No entanto, outras derivações da soja também compõem a pauta 

de exportações do TMAP, tais como farelo de soja, torta de soja, óleo de soja, dentre 

outros,representando a cadeia produtiva da soja no TMAP. 

Gráfico 11. Participação relativa das exportações de soja do TMAP no total das exportações de 
soja de Minas Gerais e do Brasil, de 2010 a 2016. 
                                  US$ Milhões FOB                                                             Dez-2016 

 
Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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Gráfico 12. Participação relativa dos municípios exportadores de soja, no total das exportações de 
soja do TMAP, de 2010 a 2016. 
                                                       US$ Milhões FOB               Dez-2016 
 
                 

% 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

 Por fim, a análise recai nas exportações de Carnes bovinas congeladas pelo TMAP, no 

período de 2010 a 2016. Embora apareça em quinto lugar nas exportações do TMAP, este 

produto tem grande peso na composição das exportações do mesmo por Minas Gerais, 

sobremaneira nos anos de 2010 (84,67%); 2011 (92,14%); 2012 (88,19%) e 2013 (84,02%), 

quando as exportações de carne do TMAP representaram quase que a totalidade das exportações 

do estado, do mesmo produto (Gráfico 13). 

Quanto aos municípios exportadores, os dados do Gráfico  14 representam as respectivas 

participações dos municípios exportadores de carne no TMAP, no período analisado, cujo 

ranking coloca Araguari na primeira posição, exportando 81,54% da carne bovina congelada do 

TMAP, seguido pelos municípios de Ituiutaba (32,08 %), Iturama (14,56%) e, com menor 

representatividade, Uberlândia e Campina Verde (0,18%) (Gráfico 13). 

Assim como o produto soja, a exportação de carne bovina congelada representa uma das 

modalidades decorrentes do complexo carne que se instalou na mesorregião do TMAP, do qual 

derivam outros produtos exportados, tais como couro curtido, farinhas de osso, miúdos e 

embutidos, etc. 
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Gráfico 13. Participação relativa das exportações de carne bovina do TMAP, no total das 
exportações de carne bovina de Minas Gerais e do Brasil, de 2010 a 2016. 

 

                                        US$ Milhões FOB                                               Dez-2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 
 

Gráfico 14. Participação relativa dos municípios exportadores de carne bovina no total das 
exportações de carne bovina do TMAP, de 2010 a 2016. 

 
                                             US$ Milhões FOB                                     Dez-2016  

          %

 
 
 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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2.2 Principais produtos importados pela Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 2010 a 2016 

A pauta de importação dos 66 municípios do TMAP é bastante diversificada quanto aos 

produtos importados, apresentando maiores oscilações no volume de itens comercializados do 

que dos que compõem a pauta dos produtos exportados no período de 2010 a 2016. Neste 

sentido, as participações relativas dos produtos importados no total das importações (US$ 

Milhões) têm menor peso para cada um deles, uma vez que são distribuídas por maior número de 

itens. 

Desta forma, os dados da Tabela 6 expressam o ranking dos dez produtos mais 

importados (US$ Milhões) pelo TMAP no período considerado, demonstrando que prepondera a 

importação de adubos e fertilizantes de tipos diversos, seguidos por outro conjunto de produtos 

que, na maior parte, são usados como insumos para bens finais de diversas naturezas, sobretudo 

como composto na produção de fertilizantes. 

A fim de salientar o peso das importações de adubos e sementes, optou-se por considerar 

a soma das participações de todos os três tipos deste produto, daqueles que aparecem na 

classificação da Tabela 6 e, no conjunto, representam 31,51% do total importado pelo TMAP no 

período de 2010 a 2016. 

Tabela 6. Dez principais produtos importados pelo TMAP e participação relativa no total das 
exportações do TMAP, 2010 a 2016 
 
                            US$ Milhões FOB                                                                                                Dez-2016 

Posição 
SH4* Dez principais produtos  

Milhões 
US$ 

% no total das importações do 
TMAP 

3104 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos 732,49 13,86 

3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados 628,72 11,89 

2503 Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, etc. 553,88 10,48 

3105 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, etc. 304,51 5,76 

2933 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos,etc. 235,47 4,45 

2935 Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, etc. 200,18 3,79 

2814 Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) 184,53 3,49 

2930 Tiocompostos orgânicos 184,2 3,48 

2932 Compostos heterocíclicos exclus.de hetero-átomo(s),etc. 174,57 3,3 

8467 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor,etc. 153,69 2,91 

Sub total   3.352,24 63,41 

Total das importações do TMAP  5.286,29 100 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 
 
*Anexo: Nota metodológica 3 
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Assim, observa-se a relevância da participação das importações de adubos e sementes do 

TMAP nas importações de Minas Gerais, que, pelos dados registrados no Gráfico 15 nos anos de 

2010, 2012 e 2013 representou mais de 90% das importações do estado e, em anos subsequentes, 

ainda tem significativa participação. Já em relação ao país, a participação das importações do 

TMAP é tímida, tendo como mais relevante o resultado do ano de 2012, em que 9,81% das 

importações de adubos e sementes do país foram feitas pelo TMAP.   

Quando se apuram quais são os principais municípios importadores do item adubos e 

fertilizantes, levando-se em conta a soma das três modalidades classificadas na Tabela 6, Uberaba 

desponta com 90,84% das importações de 2010 a 2016, indicador que ajuda confirmar a realidade 

econômica deste município quanto à necessidade no consumo de adubos e fertilizantes dada a 

importância do seu setor agropecuário, representado, principalmente, pelas cadeias produtivas de 

carnes e grãos. Essa realidade está posta para o país como um todo. Segundo dados da 

EMBRAPA, no Brasil são adquiridos no exterior, cuja dependência tende a crescer conforme o 

crescimento da agricultura nacional, enquanto os investimentos em plantas industriais para 

produção interna é decrescente (EMBRAPA, 2008). 

 

Gráfico 15. Participação relativa dos municípios do TMAP nas importações de adubos e 
fertilizantes*, no total das importações de adubos e fertilizantes no TMAP, de 2010 a 2016.  

  
Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

* Corresponde à soma dos três tipos: Adubos(fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos; Adubos (fertilizantes) minerais ou 

químicos, azotados; Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: 

azoto (nitrogênio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou 

formas semelhantes. 
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Gráfico 16. Participação relativa dos municípios do TMAP nas importações de adubos e 
fertilizantes*, no total das importações de adubos e fertilizantes no TMAP, de 2010 a 2016. 
 
                                     US$ Milhões FOB                                                         DEZ-2016 

              % 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 

*Corresponde à soma dos três tipos: Adubos (fertilizantes)minerais ou químicos, potássicos; Adubos (fertilizantes) minerais ou 
químicos, azotados; Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: 
azoto (nitrogênio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou 
formas semelhantes. 

 
Quanto aos demais produtos classificados na Tabela 6 chamam atenção às importações 

de enxofre no total dos produtos importados (US$ milhões), não só porque registra participação 

de 10,48% das importações do TMAP, no período analisado, mas também porque é um dos 

componentes para a produção de fertilizantes minerais. Segundo informações do Ministério de 

Minas e Energia (MME, 2015), o Brasil sempre foi deficitário na produção de enxofre, e as 

condições geológicas desfavoráveis refletem de certa forma, na balança comercial deste insumo, 

que sempre mostrou saldo negativo. 

Na mesorregião do TMAP, Uberaba foi responsável por 87,51% das importações de 

enxofre, e Araxá por 12,49%. Com base no relatório BNDES Setorial (2014), que se dedica ao 

estudo das principais empresas e grupos brasileiros do setor de fertilizantes, foi possível 

identificar que, a maior parte do enxofre importado por Uberaba é para uso nas indústrias de 

fertilizantes, adubos e ração, enquanto as importações de Araxá estão voltadas, principalmente, 

para serem usadas pelo complexo mineroquímico, principalmente na produção de ácido sulfúrico 

(BNDES Setorial, 2014). 
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Gráfico 17. Participação relativa dos municípios do TMAP nas importações de enxofre no 
total das importações de enxofre no TMAP, de 2010 a 2016. 
 

                      %                                   US$ Milhões FOB                                Dez- 2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

3. Países de origem e de destino das exportações e importações da 
Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2010 a 2016. 

 

3.1 Países de destino das exportações da Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, 2010 a 2016. 
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(15,13%); Estados Unidos (0,51%); Japão (7,65%); Cingapura (5,20%); Rússia (3,79%); Irã 

(2,50%); Itália (2,40%); Alemanha (2,16%) e Egito (2,03%), que, juntos, representam 67,98% do 

valor exportado pelo TMAP (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18. Principais países de destino das exportações dos seis maiores municípios do TMAP , 
participação relativa no total das suas exportações,  no período de 2010 a 2016. 
 
 
 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 
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Figura 3. Principais países de destino das exportações dos seis maiores municípios do TMAP, 
participação relativa (%) dos seis municípios no total das exportações, no período de 2010 a 2016. 
 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU. 

 

18,32

8,42

7,80

4,91

4,43

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

China

Países Baixos (Holanda)

Rússia

Japão

Hong Kong

Araguari(%)

28,94

20,23

18,67

15,33

9,90

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Países Baixos (Holanda)

China

Estados Unidos 

Cingapura

Japão 

Araxá (%)

15,31

10,30

9,72

6,51

6,33

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Rússia

Hong Kong

Irã

Chile

China

Ituiutaba (%)

14,90

11,00

8,41

7,70

7,15

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Vietnã

Paraguai 

Bangladesh

Argentina

Bélgica

Patos de Minas (%)

15,41

9,18

8,29

7,81

7,55

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

China

Venezuela

Emirados Árabes Unidos

Estados Unidos 

Argentina

Uberaba (%)

36,30

11,41

5,68

3,87

2,93

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

China

Países Baixos (Holanda)

Vietnã

Tailândia

Hong Kong

Uberlândia (%)



 

Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 5 CEPES/IEUFU – Maio/2017 

 

 

50 

 

 

3.2 Principais países de origem das importações da Mesorregião do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, 2010 a 2016. 
 

Ao computar a soma de todas as importações realizadas pelos maiores municípios do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no período de 2010 a 2016, verifica-se que a China foi o país 

de onde esta mesorregião mais importou, sendo responsável por 22,85% delas, enquanto os 

Estados Unidos ocupam a segunda posição nas vendas (15,67%); Rússia (9,63%)e Canadá 

(7,39%)ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Esses quatro países, juntos são 

responsáveis por mais de 50% das importações do TMAP, enquanto os demais seis países que 

formam o ranking dos mais importantes vendedores para esta mesorregião, representam19,95% 

das importações do TMAP (Gráfico 19).Assim como lidera o ranking dos países que mais 

exportaram do TMAP, a China se destaca pela oferta de adubos e fertilizantes e insumos 

agrícolas, adquiridos, sobretudo, pelo município de Uberaba, onde 25,18% de suas importações 

são feitas neste país (Gráfico 19). 

A China também lidera as vendas para o município de Uberlândia,sendo responsável por 

16,98% de suas importações. Enquanto a maior parte das importações de Araguarivem do 

Paraguai (49,98%), 26,42% das importações de Araxá foi feita no Canadá. Já a maior parte das 

compras de Ituiutaba vem da Argentina (51,84%), enquanto a maior parte das importações de 

Patos de Minas é da Rússia (20,30%) (Figura 4). 
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Gráfico 19. Principais países de origem das importações dos seis maiores municípios do TMAP, 
participação relativa no total de suas importações no período de 2010 a 2016. 
 

 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. Elaboração CEPES/IEUFU 
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Figura 4. Principais países de origem das importações dos seis maiores municípios do TMAP , 
participação relativa (%) dos seis municípios no total de suas importações, no período de 2010 a 
2016. 
            US$ Milhões  FOB                                                                      Dez- 2016 

 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior, elaboração CEPES/IEUFU 
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4. Empresas exportadoras e importadoras na Mesorregião do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba em 2005, 2010 e 2015. 
 

4.1 Empresas exportadoras na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
em 2005, 2010 e 2015. 
 

Por fim, cabe destacar o número de empresas exportadoras e importadoras nos seis 

maiores municípios do TMAP, que diferentemente das TradingCompanies limitam-se a transacionar 

produtos de uma determinada atividade econômica correspondente  (Anexo,Nota metodológica 

4) . As informações obtidas referem-se aos anos de 2005, 2010 e 2015. A Tabela 7 demonstra o 

número de empresas exportadoras nos principais municípios do TMAP, segundo a faixa de valor 

exportado em 2005, 2010 e 2015. 

 No ano de 2005, nos seis maiores municípios do TMAP, 97 empresas exportaram, sendo 

que a maioria delas (75) teve suas exportações computadas em até 1 milhão de dólares; doze, 

entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões; duas, entre US$ 5 e US$ 10 milhões; quatro, entre US$ 10 

milhões e US$ 50 milhões;duas, entre US$ 50 e US$ 100 milhões e duas exportaram acima de 

US$ 100 milhões. Uberlândia e Uberaba foram os municípios que tiveram mais empresas 

exportando no ano de 2005 (42 e 29 empresas, respectivamente). 

 Em 2010, 110 empresas exportaram, sendo o montante exportado pela maioria (74 

empresas) de até um milhão de dólares; dezessete, entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões;duas, 

entre US$ 5 e US$ 10 milhões;onze, entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões; quatro, entre US$ 

50 e US$ 100 milhões e três, acima de US$ 100 milhões. Percebe-se que, em 2010, o número de 

empresas exportando, em faixa de valor maior, subiu. Uberlândia e Uberaba permaneceram 

respondendo por um número maior de empresas exportando neste período (42 e 29, 

respectivamente). 

 Em 2015, o número de empresas que exportaram subiu para 129, das quais a maioria em 

até um milhão de reais (oitenta e três empresas);dezenove, entre US$ 1 milhão e US$ 5 

milhões;sete, entre US$ 5 e US$ 10 milhões;doze, entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões;seis, 

entre US$ 50 e US$ 100 milhões e duas, acima de US$ 100 milhões. O número de empresas 

exportadoras foi maior em todas as faixas de valor, exceto no volume superior a US$ 100 

milhões. Tal como foi observado nos anos anteriores, Uberlândia e Uberaba registraram um 

número maior de empresas exportadoras (56 em Uberlândia e 38 em Uberaba). 
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Tabela 7. Número de empresas exportadoras nos principais municípios do 
TMAP,segundo a faixa de valor exportado em 2005, 2010 e 2015. 
 
 
Faixa Municípios    Total Geral 

  Araguari Araxá Ituiutaba Patos de Minas Uberaba Uberlândia   

 

2005 

Até 1 milhão 4 5 2 6 22 36 75 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 2     1 5 4 12 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões 1       1   2 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 1     1 1 1 4 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 1         1 2 

Acima de US$ 100 milhões 1 1         2 

Total 2005  10 6 2 8 29 42 97 

 

2010 

 Até 1 milhão 6 7 2 9 17 33 74 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 

 

1   3 4 9 17 

 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões           2 2 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 2   3   4 2 11 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 2       1 1 4 

Acima de US$ 100 milhões 1 1        1 3 

Total 2010 11 9 5 12 26 47 110 

 

2015 

 Até 1 milhão 3 8 1 7 23 41 83 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 3 3 0 5 4 4 19 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões     2 1 1 3 7 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 3   1   2 6 12 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões 2       2 2 6 

Acima de US$ 100 milhões 1 1         2 

Total 2015 12 12 4 13 32 56 129 

% ( 2005/2015) - - - - - - 32,99 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior.Elaboração CEPES/IEUFU. 
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4.1 Empresas importadoras na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba em 2005, 2010 e 2015.  
 

 Quanto aos dados referentes ao número de empresas importadoras nos seis maiores 

municípios do TMAP, segundo a faixa de valor importado nos anos de 2005, 2010 e 2015. A 

Tabela 8 demonstra o número de empresas que importaram nos seis principais municípios do 

TMAP, segundo a faixa de valor exportado no período pesquisado.  

No ano de 2005, nos seis maiores municípios do TMAP, 114 empresas importaram, 

sendo que a maioria delas (80empresas) registrouimportações em até 1 milhão de 

dólares;dezessete,entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões;seis, entre US$ 5 e US$ 10 milhões;oito, 

entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões e quatro, entre US$ 50 e US$ 100 milhões. Uberlândia e 

Uberaba foram os municípios que tiveram mais empresas importando no ano de 2005 (62 e 31 

empresas, respectivamente). 

 Em 2010, 195 empresas importaram, sendo o montante exportado pela maioria (142 

empresas), de até um milhão de dólares;vinte e nove, entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões;oito, 

entre US$ 5 e US$ 10 milhões;onze, entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões;três, entre US$ 50 e 

US$ 100 milhões e duas, acima de US$ 100 milhões. Percebe-se que, em 2010, o número de 

empresas importando em faixa de valor maior subiu. Uberlândia e Uberaba permaneceram 

respondendo por um número maior de empresas importadoras neste período (99 e 52, 

respectivamente). 

 Em 2015, o número de empresas que importaram subiu para 222, a maioria em até um 

milhão de reais (cento e setenta e seis empresas); Quinze, entre US$ 1 milhão e US$ 5 

milhões;nove, entre US$ 5 e US$ 10 milhões;dezesseis, entre US$ 10 milhões e US$ 50 

milhões;quatro, entre US$ 50 e US$ 100 milhões e duas, acima de US$ 100 milhões. O número 

de empresas que importaram foi maior em todas as faixas de valor, exceto no volume superior a 

US$ 100 milhões. Tal como foi observado nos anos anteriores, Uberlândia e Uberaba registraram 

um número maior de empresas importadoras -118 em Uberlândia e 59 em Uberaba. 

 
 



 

Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 5 CEPES/IEUFU – Maio/2017 

 

 

56 

 

Tabela 8. Número de empresas importadoras nos principais municípios do TMAP, segundo a 
faixa de valor importado em 2005, 2010 e 2015. 
 
US$FOB  

Faixa  Municípios    Total Geral 

  Araguari Araxá Ituiutaba Patos de Minas Uberaba Uberlândia   

 

2005 

Até 1 milhão 3 3 3 7 23 41 80 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 1     2 3 11 17 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões   1     2 3 6 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões   1       7 8 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões         3   3 

Acima de US$ 100 milhões               

Total 2005  4 5 3 9 31 62 114 

 

2010 

 Até 1 milhão 9 12 2 11 32 76 142 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 2 1 1   9 16 29 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões   1   2 2 3 8 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 1 2     4 4 11 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões         3   3 

Acima de US$ 100 milhões         2   2 

Total 2010 12 16 3 13 52 99 195 

 

2015 

 Até 1 milhão 9 11 2 15 39 100 176 

Entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões 2 1     3 9 15 

Entre US$ 5 e US$ 10 milhões       1 5 3 9 

Entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões 1 2   1 6 6 16 

Entre US$ 50 e US$ 100 milhões         4   4 

Acima de US$ 100 milhões         2   2 

Total 2015 12 14 2 17 59 118 222 

% (2005/2015)  - - - - - - 94,74 

Fonte: MDIC/SECEX, base de dados Estatística de Comércio Exterior. ElaboraçãoCEPES/IEUFU. 
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Considerações finais 

O estudo sobre o perfil geral das trocas de comércio do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, entre os anos 2000 e 2016, explicitou a importância das negociações externas 

realizadas por esta região, sobretudo pelo tamanho de suas exportações cujo resultado está 

majoritariamente concentrado em commodities minerais e agrícolas, atribuído ao agronegócio dos 

complexos soja e carne, a expansão da produção de açúcar de cana, café, e extração de minérios 

metalúrgicos. Quanto à participação das exportações do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nas 

exportações de Minas Gerais, também denotou-se sua importância em toda série histórica 

apurada, concluindo-se que as exportações do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba fortalece o 

comércio internacional de Minas Gerais, bem como insere esta mesorregião em mercados 

globalizados. 

Em nível pormenorizado, verificou-se a participação dos municípios exportadores e 

importadores do TMAP por faixa populacional, pela qual foi possível inferir o peso destas 

operações desde os municípios de pequeno porte populacional, como são os que pertencemà 

faixa até 5 mil habitantes, até os de maior porte  como os que se encontram acima de 100 mil 

habitantes.  

Retratou-se, também, as trocas de comércio com exterior dos seis maiores municípios do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, cujos resultados apontaram o município de Araxá como o 

maior exportador do TMAP, com valores superioresas  exportações dos demais ( Uberlândia, 

Uberaba, Araguari,Ituiutaba e  Patos de Minas) em todos os anos do período de 2010 a 2106. Já 

no caso das importações, o destaque foi o município de Uberaba, visto que superou as 

importações dos demais municípios (Uberlândia, Araxá, Araguari, Ituiutaba e Patos de Minas) em 

todos os anos do mesmo período.  

Quanto aos principais produtos exportados pelo TMAP, destacou-se os cinco maiores em 

valor exportado (US$), no período de 2010 a 2016, cujos resultados foram liderados pelo produto 

Ferro-ligas, em todos os anos. Na sequência estão: Açúcar de cana; Café, Soja e Carnes 

congeladas. Nesta mesma perspectiva, avaliou-se os principais produtos importados pelo TMAP, 

no mesmo período, demonstrando que preponderam a importação dos adubos e fertilizantes de 

tipos diversos, em todos os anos analisados, seguidos pela importação de enxofre.  

Por fim, os dados da evolução do número de empresas exportadoras e importadoras dos 

principais municípios do TMAP, entre 2005 e 2015, confirmam a importância das trocas de 
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comércio com o exterior desses municípios, uma vez que registraram um crescimento de 32,9% 

no número de empresas exportadoras e 94,7 % no número de empresas importadoras. 

Diante do exposto, pode-se confirmar a importância econômica das trocas internacionais 

da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tanto para os seus municípios como para 

o estado de Minas Gerais, denotando o peso do agronegócio nas exportações do TMAP. 

Por outro lado, ressalta-se também que esses resultados ao tempo que reforçam a 

importância do agronegócio nesta mesorregião, no que podem contribuir com a dinâmica 

econômica do local, denotam a concentração de atividades agropecuárias assentadas em 

monoculturas cujas características, por si só, são concentradoras de riqueza, renda e poupadoras 

de trabalho. Neste sentido, este estudo é insuficiente para que se avaliem os efeitos internos das 

relações de trocas internacionais realizadas pelo TMAP quanto ao que causam na economia 

interna, quer seja pelas externalidades positivas, quer seja pela contribuição na composição do 

PIB local, fazendo-se necessários estudos complementares de demais áreas da economia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 5 CEPES/IEUFU – Maio/2017 

 

 

59 

 

 

Referência Bibliográficas 

 

MDIC -Ministério do Desenvolvimento  Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  2017. 
Disponível em: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-
exterior 
 

EXPORTAMINAS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais.2015.Disponívelem:  
http://www.exportaminas.mg.gov.br/images/documentos/Panorama_Comercio_Exterior_2015_novoar
quivo.pdf 

 

INDI- Agência de Promoção do Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais.2017. 
Disponível em : http://www.indi.mg.gov.br/a-forca-do-triangulo-mineiro/ 
 

SEDE - Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. SEDE 20106. 
Disponível em: 
http://www.sede.mg.gov.br/pt/component/search/?all=triangulo+mineiro&area=all 
 

MME - Ministério das Minas e Energia (MME).2010. Disponível em 
:http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256652/P49_RT75_Perfil_dos_Fertilizantes_
N-P-K.pdf/f2785733-90d1-46d5-a09e-62f94ca302ad 
 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa.2008.Disponívelem 
:https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/viewFile/404/355 
 

BNDES Setorial - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
Setorial.2014. Disponível em: http://seae.fazenda.gov.br/central-de-documentos/panoramas-
setoriais/Fertilizantes.pdf 
 

ORTEGA, Antonio Cesar; JESUS, Clesio Marcelino de. Café e Território: A Cafeicultura no 
Cerrado Mineiro . Campinas: Alínea, 2012.2012 

 

 

 



 

Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião TMAP – Volume 5 CEPES/IEUFU – Maio/2017 

 

 

60 

 

 

Anexo 

Nota Metodológica 1- O critério para as exportações por unidade federativa (UF) consideram o 
estado PRODUTOR da mercadoria, e não a sede da empresa exportadora. (Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços) 
 
Nota Metodológica 2- O critério para as exportações por municípios é diferente daquele utilizado 
na exportação por UF. Neste caso, leva-se em conta o domicílio fiscal (sede) da empresa 
exportadora. (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços)) 
 
 
Nota metodológica 3- O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, 
ou simplesmente Sistema Harmonizado (SH), faz parte da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM),éum método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de 
códigos e respectivas descrições. Foi criado em 1988.A composição dos códigos do SH, formado 
por seis dígitos, permite que sejam atendidas as especificidades dos produtos,tais como origem, 
matéria constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordocom 
o nível de sofisticaçãodas mercadorias.Nomenclatura: compreende 21 seções, composta por 96 
capítulos, além das Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição. Os capítulos, por sua vez, são 
divididos em posições e subposições, atribuindo-se códigos numéricos a cada um dos 
desdobramentos citados. (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) 
 
 
 
Nota metodológica 4- Trading Company x Empresa Comercial Exportadora.A constituição da 
empresa comercial exportadora comum é regida pela mesma legislaçãoutilizada para a abertura de 
qualquer empresa comercial ou industrial assumindo qualquer formasocietária.A empresa 
comercial exportadora, que deseja ser considerada uma Trading Company,baseada no Decreto-Lei 
1.248/72, deverá observar os requisitos da Portaria SECEX nº 23, de14/07/11, artigos 247 a 
253, para a obtenção do Certificado de Registro Especial.As operações efetuadas por "tradings" 
caracterizam-se, principalmente, por: 
 

 Exportação de produtos de diferentes fornecedores de forma consolidada; 

 Necessidade de menor capital de giro, devido ás operações casadas; 

  Melhor atendimento aos clientes, por oferecer variada gama de produtos; 

  Redução dos custos operacionais; 

  Estoques que permitam regularidade de fornecimento; 

  Atuação em diversos mercados. (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços) 
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 Municípios do TMAP por faixa populacional, com base no Censo Demográfico 2010 : 

 

Fonte: CEPES/IEUFU Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010 

Até 5.000 5.001 a 10.000  10.001 a 20.000  20.001 a 50.000  50.001 a 100.000 mais de 500.000

GRUPIARA SAO FRANCISCO DE SALES CENTRALINA CONCEICAO DAS ALAGOAS FRUTAL UBERLÂNDIA 

DOURADOQUARA GURINHATA PLANURA IBIA PATROCINIO

AGUA COMPRIDA ARAPORA SERRA DO SALITRE SACRAMENTO ARAXA

CACHOEIRA DOURADA INDIANOPOLIS SANTA JULIANA TUPACIGUARA ITUIUTABA

ARAPUA IRAI DE MINAS CANAPOLIS PRATA

CASCALHO RICO CONQUISTA RIO PARANAIBA COROMANDEL

COMENDADOR GOMES ABADIA DOS DOURADOS NOVA PONTE CARMO DO PARANAIBA

SANTA ROSA DA SERRA CAMPO FLORIDO ITAPAGIPE SAO GOTARDO

PRATINHA LIMEIRA DO OESTE FRONTEIRA ITURAMA

VERISSIMO TIROS CAMPOS ALTOS MONTE CARMELO

PEDRINOPOLIS GUIMARANIA PERDIZES

ROMARIA ESTRELA DO SUL CAPINOPOLIS

MATUTINA DELTA LAGOA FORMOSA

CRUZEIRO DA FORTALEZA CARNEIRINHO SANTA VITORIA

IPIACU CAMPINA VERDE

TAPIRA MONTE ALEGRE DE MINAS

UNIAO DE MINAS

PIRAJUBA


