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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
NO CAMPOS DAS VERTENTES

O comércio exterior da mesorregião

Mineira Campo das Vertentes1, registrou em

novembro de 2017, em relação ao mês

anterior, uma diminuição das exportações e

nas importações, porém continua o ano com

um saldo positivo na balança comercial. Além

disso, a mesorregião do Campo das Vertentes

apresentou uma menor participação, de

0,64%, nas exportações em relação às

exportações do estado de Minas Gerais em

outubro de 2017.

Neste mês, quando comparado ao

mesmo período do ano anterior, houve um

aumento nas exportações chegando a ficar

1,91% maiores do que o valor registrado em

novembro de 2016, passando de US$ 11,88

milhões para US$ 13,04 milhões em

novembro de 2017. As importações

aumentaram substancialmente neste mesmo

período analisado, tendo crescido em 17,67%

entre novembro de 2016 e novembro 2017,

passando de 1,57 milhões para 2,11 milhões.

O saldo mensal da balança comercial

registrou superávit de US$ 10,93 milhões no

presente mês. (Vide TAB. 1).

BALANÇA COMERCIAL

A balança comercial do Campo das

Vertentes em novembro de 2017 apresenta

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.

uma diminuição de -17,71% nas exportações,

em relação ao mês anterior, de outubro de

2017. No acumulado do ano, o valor

exportado atingiu US$ 169,02 milhões (Vide

Tabela 1 e Gráf. 2). As exportações da

mesorregião do Campo das Vertentes

apresentaram uma diminuição em valor, como

já foi citado, no mês de novembro de 2017

quando comparado ao mês anterior,

passando de U$15,85 milhões para U$13,04

milhões.

No mês de novembro, as empresas

brasileiras exportaram US$ 16,68 bilhões,

valor 7,2% menor que o verificado no mês de

outubro de 2017, acompanhando a tendência

de queda verificada também no Campo das

Vertentes. Já em relação a outubro de 2016,

houve aumento de 2,9%. As importações, no

mês, foram de US$ 13,14 bilhões. Na

comparação com novembro do ano passado

foi registrado aumento de 14,7% e sobre o

mês anterior de outubro de 2017 foi registrada

alta de 0,9%. O saldo comercial do mês ficou

em US$ 3,54 bilhões.

“O superávit comercial para o primeiros

11 meses do ano chegou a US$ 62 bilhões e

é o maior da história. Os recordes anteriores

para os primeiros 11 meses (US$ 43,3 bi) e

para anos fechados (US$ 47,bi) haviam sido

registrados em 2016. No acumulado janeiro-

novembro de 2017, as exportações foram de

US$ 200,154 bilhões. Sobre 2016, as vendas

externas registraram crescimento de 18,2%,

pela média diária. As importações somaram

US$ 138,146 bilhões, aumento de 9,6%,

também pela média diária, sobre o mesmo
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período anterior (US$ 126,027 bilhões). A

corrente de comércio, soma de exportações e

importações, alcançou a cifra de US$ 338,301

bilhões, representando aumento de 14,6%

sobre os onze primeiros meses de 2016, pela

média diária (US$ 295,321 bilhões). Na

entrevista coletiva para comentar os dados,

realizada hoje, em Brasília, o secretário de

Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto,

informou que o valor das exportações e das

importações de janeiro a novembro já supera

o valor total de 2016. "As exportações e

importações brasileiras de janeiro a novembro

registraram crescimento de quase todos os

produtos, e muitos tiveram aumento em

quantidade e preço". Nas vendas externas do

período, os preços subiram em média 10,7%

e as quantidades, 6,9%. Nas importações, os

preços foram 3,7% superiores e as

quantidades 5,8% maiores que no mesmo

período de 2016.”

(MDIC, 01 de dezembro, 2017.

Disponível em:

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/291

7-superavit-comercial-de-us-62-bilhoes-e-o-

maior-da-historia)

As importações no Campo das

Vertentes registraram um aumento de 34,43%

em relação ao mês anterior, somando US$

2,11 milhões no mês de outubro. No

acumulado do ano obteve-se o valor de US$

35,10 milhões nas importações (Vide Tabela 1

e Gráf. 3). São João del-Rei, Barbacena e

Lavras foram os principais importadores do

mês de setembro, com respectivamente US$

1664 mil, US$ 635 mil e US$ 562 mil,

seguidos pelos municípios de Dores de

Campos e Carandaí. (VIDE GRAF 3 e 6)

Estes movimentos ocasionaram

diminuição da corrente de comércio em 28%

em relação a outubro de 2017 e aumento de

12,61% em relação a novembro de 2016

(VIDE GRAF. 1 E TABELA 1).

Em novembro de 2017, a mesorregião

Campo das Vertentes manteve os superávits

mensais. Vide (Graf. 4).

PAUTA EXPORTADORA

Em relação ao mesmo período do ano

anterior houve aumento nas exportações de

três, dentre os dez principais grupos de

produtos da pauta exportadora da região do

campo das vertentes, com destaque, mais

uma vez, 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 valorização de 4,18%

em relação ao último mês, chegando ao preço

de US$64,24 em novembro de 2017, o que

favorece o aumento da receita exportadora da

região. (Vide GRAF. 5).

No que se refere à pauta de

exportação segundo produtos na região do

Campo das vertentes, em novembro de 2017



NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ECONOMIA
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ – Departamento de Ciências Econômicas

predominam a participação de produtos de

origem metalúrgica (35,02%), seguidos de

produtos químicos (25,51%), do setor

agropecuário (13,91%) e do setor do setor

automotivo (12,96%). Em relação ao mesmo

período do ano anterior, houve um aumento

da participação na pauta exportadora de

produtos metalúrgicos em 12,24% do valor

exportado. Um setor que apresentou uma

relevante queda foi o mineral, que caiu quase

pela metade entre um ano e outro.

No que se refere aos principais

municípios exportadores da região do Campo

das Vertentes em novembro de 2017, pode-se

observar um aumento na participação dos três

maiores exportadores da região, em relação

ao mesmo período do ano anterior. São João

del-Rei 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

48,64% destas, mais da metade da pauta

exportadora do mês de agosto. Em segundo

lugar e não muito distante se encontra

Barbacena, com 36,26%. Como se pode

observar a soma de São João del-Rei e

Barbacena quase totalizam as exportações da

região e afirmam o seu poder frente a esta.

Lavras está em terceiro lugar, com

participação de 10,44% sobre as exportações

da mesorregião, seguido de Nazareno com

2,48% e Dores de Campos com 1,57%. (Vide

GRAF. 7).

Os resultados de novembro de 2017,

quando comparados ao ano anterior mostram

uma melhora do cenário econômico no

comércio exterior da região, apresentando um

valor da pauta exportadora 9,73% superior ao

mesmo período do ano anterior. Já o saldo

comercial do mês de novembro de 2017 se

mostrou 5,9% maior do que o mês anterior e

2,3%% maior que novembro de 2016. O

presente mês fechou com superávit de US$

10,93 milhões, recuperando-se da retração do

mês anterior.

Apesar da significativa alta no preço

das exportações, a instabilidade quanto ao

câmbio e crise política, 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.

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-Nov 2016/2017 (US$ milhões FOB)

Especificação
Exportação Importação Saldo

Corrente de
comercio

Valor:

NOVEMBRO 2016 11.887.766 1.572.682 10.315.084 13.460.448

NOVEMBRO 2017 13.044.548 2.114.159 15.158.707 10.930.389

Ano de 2016 (Acumulado)

Novembro 172.277.991 197.015.652 -24.737.661 369.293.643

Ano de 2017 (Acumulado)

Novembro 169.028.713 35.104.624 204.133.337 133.924.089

GRÁFICO 01 - Corrente de Comércio no Campo das Vertentes no

período entre Julho e Novembro 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 02: Campos das vertentes: Exportações 2016 e 2017 em (US$

milhões).

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

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

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

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

ANEXOS:

Fonte: Indexmundi (2017).
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GRÁFICO 06: Principais Municípios Importadores em
Novembro de 2016 e 2017.

GRÁFICO 07: Principais Municípios Exportadores em Novembro
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).


