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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES JUNHO DE 2018

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
NO CAMPOS DAS VERTENTES

A mesorregião Mineira Campo das

Vertentes1 apresentou em junho de 2018, em

relação ao mês anterior, diminuição das

exportações e aumento das importações.

Devido ao tempo que uma transação com o

exterior demora para se concretizar, essa

queda nas saídas pode ainda ser reflexo da

greve dos caminhoneiros ocorrida no mês de

maio. Supõe-se que o mesmo aconteceu com

as importações já que, apesar de ter

apresentado uma leve recuperação, continuou

com registros abaixo da média.

A região apresentou 0,47% de todas as

exportações de Minas Gerais; houve uma

pequena queda em relação ao mês passado,

quando essa porcentagem era de 0,79%.

Comparando junho de 2018 com o

mesmo mês do ano passado, a mesorregião

analisada apresentou uma diminuição de

53,54% nas exportações; antes o total

exportado era de US$ 17,35 milhões e agora

é US$ 9,32 milhões. As importações, ao

contrário, aumentaram no mesmo período –

40,74%. Enquanto no ano passado era de

US$ 1,60 milhões, nesse ano foi de US$ 2,35

milhões. Ainda que o saldo da balança

comercial tenha fechado com superávit de

US$ 6,96 milhões, o valor surpreende por

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.

estar muito abaixo dos valores registrados

desde o começo do ano (Vide TAB. 1).

BALANÇA COMERCIAL

A balança comercial brasileira registrou

superávit de US$ 5,88 bilhões em junho. O

valor representa um recuo de 18,1% na

comparação com junho do ano passado. Esse

saldo é resultado de US$ 20,20 bilhões em

exportações e US 14,32 bilhões em

importações.

O saldo de junho ficou dentro do

estimado pelo Projeções Broadcast, valor

entre US$ 5,4 bilhões e US$ 7 bilhões, mas

ainda abaixo da mediana prevista – US$ 6,6

bilhões.

Considerando o acumulado do primeiro

semestre, o superávit da balança comercial foi

de US$ 30,05 bilhões, saldo 17% menor do

que o registrado no mesmo período do ano

passado, quando havia ocorrido um recorde

histórico. Nesses seis meses, as exportações

chegaram a US$ 113,83 bilhões e

importações a US$ 83,77 bilhões. O

desempenho neste período é o segundo

melhor da série histórica medida pelo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e

Serviços (Midic), iniciada em 1989 (G1, 2018).

De acordo com o secretário de

Comércio Exterior, Abrão Neto (2018), a greve

dos caminhoneiros, que durou 11 dias em

maio e fez as exportações caírem 36%,

causou efeito nas primeiras semanas de

junho. “O mês de junho ainda foi impactado,

no seu início, pelos efeitos da paralização dos

caminhoneiros. (...) as exportações, nas duas
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primeiras semanas de junho, ainda tiveram

um crescimento mais lento, recuperando-se a

partir da terceira semana. A importação, a

partir da segunda semana de junho, já voltou

ao patamar que observávamos antes”,

afirmou.

“Com a retomada da economia, o

mercado está mais aquecido e naturalmente

importa mais. Isso diminui o saldo da

balança”., explicou Marcos Jorge (2018),

ministro do Mdic.

O comércio exterior de Minas Gerais

nesse primeiro semestre fechou com queda

das exportações (-12,3%) e aumento das

importações (19,2%) na comparação com o

mesmo período de 2017. As exportações

caíram, principalmente, por menos remessas

de minério de ferro e café ao exterior,

principais produtos da pauta de exportações

do Estado, com participação de 38,2%, juntos.

Já as importações foram alavancadas pela

entrada de automóveis da Fiat Chrysler

Automobiles (FCA) (Diário do Comércio,

2018).

A balança comercial do Campo das

Vertentes manteve-se positiva, contudo,

diferentemente do que aconteceu com Minas

Gerais, apresentou uma variação negativa em

relação a maio (queda de 42,04%).

Comparando com junho de 2017, a

diminuição foi ainda mais acentuada, uma

variação negativa de 55,75% (Vide GRAF. 3).

Os principais municípios importadores

foram São João del-Rei, Lavras e Dores de

Campos. No acumulado do ano, as

importações da mesorregião não seguiram a

tendência do estado. Enquanto Campo das

Vertentes mostrou um aumento de 38,45%

em relação ao mesmo período do ano anterior,

Minas gerais variou negativamente em

19,21% (Vide GRAF. 1).

Os principais exportadores foram

Barbacena, São João del-Rei e Lavras.

Considerando o acumulado do ano, Minas

Gerais e Campo das Vertentes apresentaram

cenários diferentes. Enquanto a primeira

variou negativamente em 12,36%, a

mesorregião expressou um pequeno aumento

de 3,95% (Vide GRAF. 6).

Quanto à corrente de comércio, a

região mostrou uma grande diferença entre os

meses de maio e junho, -22,46% (Vide GRAF.

1)

PAUTA EXPORTADORA

Em relação ao mesmo período do ano

passado, houve aumento das exportações

acumuladas em apenas três dos dez setores

contidos na pauta exportadora da

mesorregião Campo das Vertentes. O ramo

que mais se destacou foi o de produtos

minerais, apresentando um incrível aumento

de 123,62% em relação ao ano passado. O

total exportado pela região aumentou 6,92%,
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passando de US$ 94,25 milhões em 2017

para US$ 100,77 milhões em 2018.

Pela primeira vez no ano o setor de

metalurgia foi ultrapassado por outro setor no

número de exportações. Nesse primeiro

semestre os produtos químicos foram

responsáveis por 30,67% de todas as saídas

da região – US$ 30,90 milhões. O minério de

ferro fechou o mês de maio sendo vendido, na

média, a R$ 66,10 a tonelada, isto é, sofreu

uma valorização de 0,53% em relação ao mês

de abril (Vide GRAF. 7).

Segundo o Infomoney (2018), o Brasil

reduziu a perspectiva para os preços do

minério de ferro neste ano prevendo que a

commodity voltará a cair para a casa dos US$

50 devido a diminuição das aquisições da

China. Desde que entrou em um Bear Market

em março, o minério de ferro ficou preso na

faixa dos US$ 60 frente a um cenário de

estoques portuários elevados e produção

recorde na China. Isso se deu devido à

restrição da oferta de algumas usinas no

inverno, beneficiando o minério de maior

qualidade.

As exportações totais brasileiras foram

puxadas em termos percentuais por produtos

manufaturados (aumento de 9,1% em relação

ao mesmo período de 2017), seguidos por

produtos básicos (+4,6%) e

semimanufaturados (+0,5%). No grupo dos

manufaturados, houve crescimento no

semestre em plataforma de extração de

petróleo, suco de laranja congelado e óleos

combustíveis. Dentre os básicos, houve

avanço no semestre principalmente em

algodão em bruto, milho em grão e fumo em

folhas. Já no caso dos semimanufaturados, os

maiores aumentos percentuais foram em

celulose, ferro-ligas e semimanufaturados de

ferro e aço (Jornal do Brasil, 2018).

Em relação à balança comercial de

petróleo e derivados, observou-se nesses

primeiros seis meses um superávit de US$

3,54 bilhões de janeiro a junho. Em relação ao

mesmo período do ano passado, as

exportações de óleo bruto e combustíveis

aumentaram 13,9% pela média diária e

alcançaram US$ 13,19 bilhões (Valor

econômico, 2018).

Já em Minas Gerais, a retração das

exportações reflete, em especial, as menores

vendas de minério de ferro (-36,5%) e do café

(-18,4%).

As saídas de minério de ferro na

metade do ano totalizaram US$ 3,03 bilhões,

contra US$ 4,77 bilhões no mesmo intervalo

de 2017, ou seja, um recuo de 36,5%. Apesar

de ter embarcado praticamente 27 milhões de

toneladas a menos em 2018, o minério

continua como principal produto da pauta de

exportações do estado, com participação de

26,2% (Infomoney, 2018).
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Além de diminuir em receita, as

exportações de café também diminuíram em

volume. No acumulado do ano, as remessas

do grão ao mercado externo caíram 10,4%

em relação ao mesmo período de 2017.

Na mesorregião do Campo das

Vertentes, comparando os valores desse

semestre com o do ano passado, o setor

metalúrgico também perdeu espaço na pauta

exportadora. Enquanto em 2017 as vendas

foram de US$ 31,28 milhões, esse ano a

quantia foi de US$ 30,00 milhões.

Considerando os valores acumulados

até junho por tipos de produtos, os setores

que mais se destacaram nas exportações

totais da região foram os químicos (30,67%),

seguido pelos produtos de origem metalúrgica

(29,77%), pelo setor de minerais (14,78%) e,

finalmente, os agropecuários (13,03%). Com

relação a 2017, todos os setores da pauta

exportadora perderam espaço em detrimento

dos produtos minerais e químicos. No

acumulado do ano até junho de 2018, os

gêneros químicos representaram 19,27% de

todos os produtos exportados, enquanto no

mesmo período do ano passado eles

constituíam 27,49%. Os artigos de origem

mineral expressaram grande variação no

número de saídas – 123,62%, o que equivale,

em termos monetários, a US$ 8,23 milhões.

Considerando todos os municípios que

compõem a região das Vertentes, apenas três

exportaram mais do que no ano passado. Os

maiores destaques foram os municípios de

Nazareno e São Tiago. São Tiago é um caso

atípico, já que, no primeiro semestre de 2017,

ainda não tinha vendido nada e no ano atual

esse valor foi de US$ 23,16 milhares.

Barbacena permanece como o maior

exportador da região, atingindo, no

acumulado do ano, 44,12% de todas as

saídas de Campos das vertentes. São João

del-Rei surge em segundo lugar, exportando,

de janeiro a junho de 2018, US$ 34,80

milhões de dólares (participação de 34,54%).

O munícipio é o maior exportador de produtos

metalúrgicos da região; vendeu, nesse mês,

67,11% do total, o que equivale a US$ 20,13

milhões desde o começo do ano (Vide GRAF.

6).

A região de Campo das Vertentes, em

relação ao mês passado, mostrou pouca

diferença na participação do total exportado

por Minas Gerais; enquanto em maio a

participação era de 0,93%, em junho essa

parcela foi de 0,87%.
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das
Vertentes – junho 2017/2018 (US$ milhões FOB)

Especificação
Exportação Importação Saldo Corrente de

Comércio
Valor:
Junho de 2017 17.356.635 1.608.078 15.748.557 18.964.713

Junho de 2018 9.328.149 2.359.772 6.968.377 11.687.921

Valores Acumulados
Junho de 2017 94.250.887 17.120.660 68.212.331 111,371.547

Junho de 2018 97.974.277 23.703.768 74.270.509 121.678.045

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes

no período entre março e junho de 2017 e 2018 (US$ milhões).

ANEXOS:

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).
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GRÁFICO 02: Campo das vertentes: Exportações 2017 e 2018 (US$

milhões).

GRÁFICO 03: Campo das vertentes: Importações 2017 e 2018 (US$

milhões).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).

ANEXOS:
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GRÁFICO 04: Campo das vertentes: Saldos comerciais 2017 e 2018

(US$ milhões).

GRÁFICO 05: Principais Municípios Importadores do Campo das
Vertentes em junho de 2017 e 2018 (US$ milhões).

ANEXOS:

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).
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GRÁFICO 06: Principais Municípios Exportadores do Campo das
Vertentes em maio de 2017 e 2018 (US$ milhões)

GRÁFICO 07: Cotação mensal minério de Ferro US$/tonelada

ANEXOS:

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018).

Fonte: Indexmundi (2018).


