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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

O comércio exterior da 

mesorregiãoMineira Campo das Vertentes1, 

registrou em fevereiro de 2017, em relação ao 

mês anterior, aumento das exportações 

eaumento das importações, continuando o 

ano com um saldo positivo na balança 

comercial. Além disso, a mesorregião do 

Campo das Vertentes apresentou participação 

de 0,70% nas exportaçõesem relação as 

exportaçõesdo estado de Minas Gerais, em 

fevereiro de 2017. 

Neste mês, quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior, houve um 

forte aumento nas exportações chegando a 

ficar71,38% maiores do que o valor registrado 

em fevereiro de 2017, passando de US$ 

16,56 milhõespara US$ 28,38 milhões em 

fevereiro de 2017. As importações, em 

contrapartida,apresentaram queda. No 

mesmo período analisado, tendo diminuído 

em -55,95%, passando de 17,09 milhões em 

fevereiro de 2016 para 7,53 milhões em 

fevereiro de 2017. O saldo mensal da balança 

comercial registrousuperávit de US$ 20,85 

milhões.(Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

  A balança comercial doCampo das 

Vertentes em fevereiro de 2017apresentauma 

                                                                    
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.  

aumento de 107,86% nas exportações, em 

relação ao mês anterior, de janeiro de 2017. 

No acumulado do ano, o valor exportado 

atingiu US$ 42,04milhões (VIDE GRÁFICO2). 

Após a diminuição decorrente da 

sazonalidade do mês de janeiro, as 

exportações da mesorregião do campo das 

vertentes mais que dobraram em quantidade 

no mês de fevereiro de 2017, acompanhando 

a situação da balança comercial brasileira, 

que em fevereiro de 2017apresentou 

resultado recorde. O resultado brasileiro para 

o primeiro bimestre do anofoi o melhor desde 

o inicio da série histórica, em 1989.Apesar 

deste fato, segundo a Funcex, o exportador 

iniciou o ano com perda de rentabilidade nos 

embarques por causa da valorização do real 

frente ao dólar. A média de ganho nas 

exportações caiu devido a tal valorização e a 

elevação nos custos de produção não foram 

compensados pelo preço das exportações. 

“André Mitidieri, da Funcex, calcula que, 

levando em conta uma cotação média de R$ 

3,36 do dólar para o ano, os preços teriam de 

subir 18% só para compensar a valorização 

da moeda nacional.” (VALOR ECONÔMICO. 

São Paulo: Março, 2017). 

 As importações registraram queda de -

55,95% em relação ao mesmo período do ano 

anterior, somando US$ 7,53milhões no mês. 

Esta elevada queda se deve ao fato que nos 

primeiros meses de 2016, houve um alto 

investimento em Barroso na empresa Holssim 

e em Prados na empresa Frango Atalaia, 

elevando consideravelmente o valor das 

importações da região do Campo das 
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Vertentes em tal período. No acumulado do 

ano obteve-seo valor deUS$ 28,56 milhões 

nas importações(Vide Gráf. 3). Já 

comparados ao mês anterior (janeiro de 

2017), as importações cresceram 26,52%. 

Avalorização cambial do realcontribuiu para 

mantero crescimento das importações, que 

acompanhou também, a tendência nacional. 

Ijaci e São João-del Rei foram os principais 

importadores do mês de fevereiro, com 

respectivamente US$ 2,46 milhões e US$ 

2,33 milhões, seguidos pelos municípios de 

Barroso, Lavras e Barbacena.(VIDE GRAF 8 

e 11) 

 Estas elevações ocasionaram também 

aumento da corrente de comércio de 83,16% 

em relação a janeiro de 2017 e de 6,69% em 

relação a fevereiro de 2016 (VIDE GRAF. 1 E 

TABELA 1). 

Em fevereiro de 2017, a mesorregião 

manteve a tendência de melhora apresentada 

nos meses anteriores,continuandosuperávits 

mensais. Vide (Graf. 4). 

PAUTA EXPORTADORA 

Em relação ao mesmo período do ano 

anterior houve aumento nas exportações de 

apenas quatro, dentre os dez principais 

grupos de produtos da pauta exportadora da 

região do campo das vertentes. Além disso,o 

valor médio por tonelada exportada de ferro 

fundido, um dos principais produtos contidas 

na pauta de exportação do campo das 

vertentes, registrou valorização de 9,87%em 

relação ao último mês, o que amenizouos 

efeitos negativos da valorização cambialdo 

início do ano econtribuiu para oaumento do 

crescimento da receitasdas empresas.(Vide 

GRAF. 5).  

No que se refere à pauta de 

exportação segundo produtos na região do 

Campo das vertentes, emfevereiro de 2017 

predomina a participação de produtos de 

origemmetalúrgica (37,26%), seguidos de 

produtos químicos (24,85%),do setor 

agropecuário (16,12%) e peças para veículos 

(14,46%). Em relação ao mesmo período do 

ano anterior, houve um aumento da 

participação na pauta exportadora de 

produtos metalúrgicos em24,61% do valor 

exportado. Saltando de 12,65% em fevereiro 

de 2016 para 37,26% em fevereiro de 2017, 

afirmando sua importância nas exportações 

da região. O setor agropecuário saltou de 

11,84% para 16,12% em relação a sua 

participação na pauta exportadora total. Um 

setor que apresentou uma relevante queda 

novamente foi o mineral, que no mesmo 

período do ano anterior representava 31,48% 

das exportações, enquanto que agora, 

representa 6,71%. O setor químico também 

apresentou uma expressiva queda em relação 

a sua participação total na pauta exportadora, 

passando de 87,76% em fevereiro de 2017 

para 24,85% em fevereiro de 2017. (VIDE 

GRAF. 06) 
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No que se refere aos principais 

municípios exportadores da região do Campo 

das Vertentes em Fevereiro de 2017, pode-se 

observar um aumento na participação dos três 

maiores exportadores da região, em relação 

ao mesmo período do ano anterior.Barbacena 

é o município com valor mais significativo, e 

cada vez mais reafirma sua importância sob 

os atores exportadores, apresentando 

crescimentos na participação das exportações 

da região, com cerca de 38,62% destas. Em 

segundo lugar e não muito distante, se 

encontraSão João del-Rei com 38,01%. 

Lavras está em terceiro lugar,com 

participação de14,82% sobre as exportações 

da mesorregião.(Vide GRAF. 7).  

Os resultados de fevereiro de 

2017indicam uma maior consistência na 

melhora do cenário econômico no comércio 

exterior da região, apresentando um valor da 

pauta exportadora 71,38% superior ao mesmo 

período do ano anterior e 107,85% superior a 

janeiro de 2017, sinalizando uma continuidade 

nos saldos positivos da balança comercial da 

região do campo das vertentes. 

Ademais, o aumento nas importações 

se deu principalmente em São João del-Rei e 

Lavras, o que pode representar um 

reaquecimento econômicode tais cidades, 

onde, a longo prazo,aquisições e 

aprimoramento do nível tecnológico por meio 

destes investimentos, pode representar 

capacidade da produção, e dos fluxos da 

corrente comercial da mesorregião. 

O cenário econômicono comércio 

exterior começa a se recuperar, como pode 

ser visto pelos dados tanto do campo das 

vertentes, quanto pelos nacionais. Apesar da 

significativa alta nas exportações, a 

valorização do câmbio exige que os gestores 

da região deem ao setor exportador uma 

atenção especial,visando soluções criativas e 

buscando sempre expandir e diversificar suas 

matrizes econômicas, além da busca pela 

conquista de novos mercados.A CNI também 

alerta que, ao tornar os bens importados mais 

baratos, a valorização excessiva do real pode 

causar danos irreparáveis nas estratégias das 

empresas e no investimento, impactando 

fortemente a competitividade das indústrias e 

a geração de empregos no país. 

Diversas medidas podem ser 

trabalhadas para promover a fortalecimento 

regional das atividades do comercio exterior. 

Uma delas é buscar a diversificação da 

pautae os destinos das exportações, além da 

pauta exportadora de maior nível tecnológico. 

Estas medidas se mostram cada vez mais 

necessárias de serem tomadasvisando-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-Fev 2016/2017 (US$ milhões FOB) 

  

Especificação 

Exportação Importação Saldo 
Corrente de 

comercio 
Valor: 

 

FEV 2016 

16 563 513 17 099 127 - 535 614 33 662 640 

FEV 2017 28 386 678 7 530 072 20 855 691 35 917 665 

Ano de 2016 

Fevereiro 16 563 513 17 099 127 - 535 614 33 662 640 

     

Ano de 2017 

Fevereiro 28 386 678 7 530 072 20 855 691 35 917 665 

 

 

GRÁFICO 01 - Corrente de Comérciono Campo das Vertentes no 

período entre novembro e fevereiro de 2015, 2016 e 2017. 
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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 02: Campos das vertentes: Exportações 2016 e 2017 

em (US$ milhões) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2017). 
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GRÁFICO 03: Campos das vertentes: Importações 2016 e 2017 

 

 

GRÁFICO 04: Campos das vertentes: Saldos comerciais 2016 e 2017 
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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 05: Cotação mensal minério de Ferro US$/tonelada 

 

 

GRÁFICO 06: Complexidade e Pauta Exportadora 
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ANEXOS: 

Fonte: Data Viva (2017). 

 

Fonte: Indexmundi (2017). 
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GRÁFICO 07: Principais Municípios Exportadoresem Fevereiro 

de 2016 e 2017 

 

 

GRÁFICO 08: Principais Municípios Importadores em 

Fevereirode 2016 e 2017 
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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 

 

 

 

 

ANEXOS: 

Fonte: Data Viva. (2016). 

 

Fonte: Data Viva (2017). 

 

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

das Vertentes 

 
Fonte: Data Viva (2017). 
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