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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
NO CAMPOS DAS VERTENTES

O comércio exterior da mesorregião

Mineira Campo das Vertentes1, registrou em

abril de 2017, em relação ao mês anterior,

aumento das exportações e aumento das

importações, continuando o ano com um

saldo positivo na balança comercial. Além

disso, a mesorregião do Campo das Vertentes

apresentou participação de 0,69% nas

exportações em relação as exportações do

estado de Minas Gerais, em abril de 2017.

Neste mês, quando comparado ao

mesmo período do ano anterior, houve um

forte aumento nas exportações chegando a

ficar 303,11% maiores do que o valor

registrado em abril de 2016, passando de

US$ 14,8 milhões para US$ 59,68 milhões em

abril de 2017. As importações, também

apresentaram alta neste mesmo período

analisado, tendo aumentado em 443,4%,

passando de 1,91 milhões em abril de 2016

para 10,38 milhões em abril de 2017. O saldo

mensal da balança comercial registrou

superávit de US$ 49,29 milhões. (Vide TAB. 1).

BALANÇA COMERCIAL

A balança comercial do Campo das

Vertentes em abril de 2017 apresenta uma

aumento de 58,66% nas exportações, em

relação ao mês anterior, de março de 2017.

1 Constituída pelos municípios de: Barbacena, Alfredo Vasconcelos,
Antonio Carlos, Barroso, Capela Nova, Caranaíba, Carandaí,
Desterro de Melo, Ibertioga, Ressaquinha, Santa Bárbaro do tugúrio,
Senhora dos Remédios, São João del Rei , Conceição da Barra de
Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada,
Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados,
Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Santana do
Garambéu, São Tiago, Tiradentes, Lavras, Carrancas,. Ijaci, Ingaí,
Itumirim, Itutinga, Luminárias, Nepomuceno e Ribeirão Vermelho.

No acumulado do ano, o valor exportado

atingiu US$ 146,76 milhões (VIDE GRÁFICO

2). As exportações da mesorregião do campo

das vertentes cresceram significativamente

em quantidade no mês de abril de 2017,

quando comparados ao mês anterior,

passando de U$45,03 milhões para U$59,68

milhões. Tal resultado acompanhou a situação

da balança comercial brasileira, que em abril

de 2017 apresentou resultado recorde. O

resultado brasileiro para o mês foi o melhor

desde o inicio da série histórica, em 1989. Ou

seja, foi o melhor resultado para abril em 29

anos.

O Brasil teve o maior aumento de exportações

no primeiro trimestre entre as maiores

economias desenvolvidas e emergentes, que

formam o G-20, segundo a Organização para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE). (Valor Econômico. São Paulo: Maio,

2017).

As importações registraram aumento

de 17,5% em relação ao mês anterior,

somando US$ 10,38 milhões no mês. No

acumulado do ano obteve-se o valor de US$

32,7 milhões nas importações (Vide Gráf. 3).

São João-del Rei e Ijaci foram os principais

importadores do mês de abril, com

respectivamente US$ 3,9 milhões e US$ 2,38

milhões, seguidos pelos municípios de

Barroso, Lavras e Dores de Campos. O

ministro da Indústria, Comércio Exterior e

Serviçoes, Marcos Pereira, destacou que o

aumento das importações nos primeiros

meses do ano são sinais de uma retomada do

crescimento econômico da economia
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brasileira (MDIC. Março, 2017). (VIDE GRAF

8 e 11)

Estas elevações ocasionaram também

aumento da corrente de comércio de 30,05%

em relação a março de 2017 e de 319,11%

em relação a abril de 2016 (VIDE GRAF. 1 E

TABELA 1).

Em abril de 2017, a mesorregião

manteve a tendência de melhora apresentada

nos meses anteriores, continuando superávits

mensais. Vide (Graf. 4).

No Brasil, no acumulado de janeiro a

abril de 2017, as exportações foram de US$

68,149 bilhões - um crescimento de 21,8%,

pela média diária em relação ao mesmo

período de 2016. As importações somaram

US$ 46,762 bilhões (+9,5%). O saldo

comercial, no acumulado do ano, ficou

positivo em US$ 21,387 bilhões, valor 61,4%

superior ao alcançado em igual período de

2016 (US$ 13,250 bilhões) e o maior

superávit para o quadrimestre desde o início

da série histórica. O recorde anterior havia

sido registrado em 2016 (US$ 13,2 bilhões).

“Em relação aos destinos, há crescimento

para praticamente todos eles, com atenção

para China com aumento de 46,8%; EUA,

com crescimento de 21,7%; México com

acréscimo de 12,6% e Argentina, com 26,6%”,

destacou Abrão Neto. (MDIC: Maio, 2017)

PAUTA EXPORTADORA

Em relação ao mesmo período do ano

anterior houve aumento nas exportações de

cinco, dentre os dez principais grupos de

produtos da pauta exportadora da região do

campo das vertentes, com destaque ao setor

metalúrgico. O valor médio por tonelada

exportada de ferro fundido, um dos principais

produtos contidas na pauta de exportação do

campo das vertentes, registrou uma alta

desvalorização e, abril de -19,27% em relação

ao último mês, porém, tal queda não

apresentou efeitos negativos na pauta

exportadora da região e o setor metálurgico

apresentou uma alta de 36,8% em relação ao

mês anterior (Vide GRAF. 5). A alta no valor

exportado da região acompanhou a média

nacional, que em abril de 2017 apresentou

alta de 87,6% na exportação de minério de

ferro em relação ao mesmo período do ano

anterior, segundo o Ministério da Indústria,

Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

No que se refere à pauta de

exportação segundo produtos na região do

Campo das vertentes, em abril de 2017

predomina a participação de produtos de

origem metalúrgica (34,28%), seguidos de

produtos químicos (27,03%), do setor

automotivo (15,81%) e do agropecuário

(14,71%). Em relação ao mesmo período do

ano anterior, houve um aumento da

participação na pauta exportadora de

produtos metalúrgicos em 95,42% do valor

exportado.
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No que se refere aos principais

municípios exportadores da região do Campo

das Vertentes em abril de 2017, pode-se

observar um aumento na participação dos três

maiores exportadores da região, em relação

ao mesmo período do ano anterior.

Barbacena e São João del-Rei são os

municípios com valores mais significativos, e

cada vez mais reafirmam suas importâncias

sob os atores exportadores, apresentando

crescimentos na participação das exportações

da região, com cerca de 38,63% e 37,28%

destas, respectivamente. Lavras está em

terceiro lugar, com participação de 16,10%

sobre as exportações da mesorregião. (Vide

GRAF. 7).

Os resultados de abril de 2017 indicam

uma maior consistência na melhora do

cenário econômico no comércio exterior da

região, apresentando um valor da pauta

exportadora 303,11% superior ao mesmo

período do ano anterior e 32,52% superior a

março de 2017, sinalizando uma continuidade

nos saldos positivos da balança comercial da

região do campo das vertentes.

Segundo o economista Rafael Bistafa

as exportações estão sendo puxadas pelos

preços da commodities em um nível mais alto

que anteriormente, principalmente pelo

minério de ferro e petróleo. (VALOR

ECONÔMICO. São Paulo: Abril, 2017).

Diversas medidas podem ser

trabalhadas para promover a fortalecimento

regional das atividades do comercio exterior.

Uma delas é buscar a diversificação da pauta

e os destinos das exportações, além da pauta

exportadora de maior nível tecnológico. Estas

medidas se mostram cada vez mais

necessárias de serem tomadas visando-se

produzir uma nova dinâmica de negócios para

as empresas e para a região.
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campos das
Vertentes – Jan-Abr 2016/2017 (US$ milhões FOB)

Especificação
Exportação Importação Saldo Corrente de

comercioValor:

ABR 2016
14.805.787 1.912.055 12.893.732 16.717.842

ABR 2017 59.683.011 10.383.241 49.299.770 70.066.252

Ano de 2016

Abril 14.805.787 1.912.055 12.893.732 16.717.842

Ano de 2017

Abril 59.683.011 10.383.241 10.383.241 70.066.252

GRÁFICO 01 - Corrente de Comércio no Campo das Vertentes no

período entre Janeiro e Abril de 2016 e 2017.

ANEXOS:

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).



Página 2

GRÁFICO 02: Campos das vertentes: Exportações 2016 e 2017

em (US$ milhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).

ANEXOS:
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GRÁFICO 03: Campos das vertentes: Importações 2016 e 2017

GRÁFICO 04: Campos das vertentes: Saldos comerciais 2016 e 2017

ANEXOS:Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).

ANEXOS:
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GRÁFICO 05: Cotação mensal minério de Ferro US$/tonelada

GRÁFICO 06: Complexidade e Pauta Exportadora

ANEXOS:

Fonte: Data Viva (2017).

Fonte: Indexmundi (2017).



Página 5

GRÁFICO 07: Principais Municípios Exportadores em Abril de
2016 e 2017

GRÁFICO 08: Principais Municípios Importadores em Abril de
2016 e 2017

ANEXOS:Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017).
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GRÁFICO 09: Destinos das Exportações de Campo das Vertentes

GRÁFICO 10: Origem das Importações de Campo das Vertentes

Fonte: Data Viva. (2016).

Fonte: Data Viva (2017).

ANEXOS:

Fonte: Data Viva (2017).
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GRÁFICO 11: Complexidade e pauta das Importações de Campo
das Vertentes

Fonte: Data Viva (2017).


