
BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES ABRIL DE 2018 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São João del Rei, abril de 2018 

 

Uma publicação: 

DCECO 
Departamento de 

Ciências Econômicas 

EDIÇÃO XXIII - ANO IV. ABRIL DE 2018 
 

BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR  DA 

MESORREGIÃO DO CAMPO DAS VERTENTES 

2018 



 

NÚ CLEO DE EXTENSÃ O E PESQÚISÃ EM ECONOMIÃ 

Úniversidade Federal de Sa o Joa o del Rei – ÚFSJ – Departamento de Cie ncias Econo micas 

 

 

Responsáveis pela Publicação: 

NEPE – NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ECONOMIA – Núcleo ligado ao Departamento de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de São João del Rei. 

   

 

 

CHEFE DE DEPARTAMENTO: 

Aline Cristina Cruz 

COORDENADOR: 

Renilson Rodrigues da Silva 

VICE-COORDENADOR: 

Douglas Marcos Ferreira 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 

Robson Miranda 

ACADÊMICAS: 

Mayra Pereira Mendonça 

Sinara da Silva Anastácio 

 

 

 

 

     TODA A CORRESPONDÊNCIA DEVERÁ SER ENVIADA A: 

     UFSJ – DPTO. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NEPE 

     AVENIDA VISCONDE DO RIO PRETO, S/N, COLÔNIA DO BENGO  

     SÃO JOÃO DEL REI – CEP: 36.301-360 

     FONE: (32)3379-2537  

     SITE: HTTP://WWW.UFSJ.EDU.BR/DCECO  

     E-MAIL: nepe@ufsj.edu.br



BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES ABRIL DE 2018 
 

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

O comércio exterior da mesorregião 

Mineira Campo das Vertentes1, registrou em 

abril de 2018, em relação ao mês anterior, um 

aumento nas exportações e diminuição das 

importações, mantendo o saldo positivo na 

balança comercial – US$17,56 milhões. 

A região apresentou 1,01% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve um leve 

aumento em relação ao mês passado, quando 

esse espaço era de 0,92%. 

Neste mês, quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior, a mesorregião 

analisada apresentou um aumento nas 

exportações de 37,76%, passando de 

US$14,67 milhões para US$20,20 milhões. As 

importações, igualmente, aumentaram 70,26% 

no mesmo período. Enquanto no ano passado 

era de US$1,54 milhões, nesse ano foi de 

US$2,63 milhões. O saldo da balança 

comercial fechou com superávit de US$ 17,56 

milhões. (Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

Em abril, o Brasil registrou um superávit 

da balança comercial em US$ 6,142 bilhões 

em abril, porém sua variação foi negativa em 

relação ao mês anterior (2,21%). O 

comportamento do Campo das vertentes foi 

similar, mostrando um aumento de 15,33%. 

                                                                    
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 

Segundo os dados do MDIC (Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) 

(2018), o superávit registrado no Brasil foi o 

segundo melhor para o mês observado na 

série histórica; o maior registrado foi em abril 

de 2017 (US$6,963 bilhões). 

A previsão do governo para 2018 é que 

o saldo da balança comercial fique acima de 

S$50 bilhões.  Para o Banco Central, a 

projeção é de um superávit de US$56 bilhões 

neste ano. 

Considerando a média diária exportada 

pelo Brasil, houve um pequeno recuo de 3,4% 

em relação a abril de 2018. De acordo com 

Herlon Brandão (2018), diretor de Estatísticas 

e Apoio às Exportações do MDIC, essa queda 

se deve principalmente a diferença de três dias 

úteis que abril de 2018 teve a mais que abril de 

2017. “Isso acaba ajudando a diluir a média 

diária. Se forem considerados os valores 

fechados do mês, houve um crescimento em 

2018. As exportações de abril do ano passado 

somaram US$ 17,7 bilhões”. 

Em Minas Gerais, o saldo da Balança 

Comercial se manteve positivo até abril deste 

ano, apresentando, com a queda nas 

exportações, um superávit 21,6% maior do que 

o registrado no mesmo período do ano 

passado. No acumulado do ano até abril, as 

exportações estaduais somaram US$ 7,754 

bilhões, contra US$ 8,636 bilhões no mesmo 

período do ano passado. 

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.  
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 “A China se manteve como a maior 

parceira comercial do Estado, tanto em termos 

de exportações, quanto de importações no 

primeiro quadrimestre deste ano. O país 

asiático foi destino de 25,6% das remessas 

mineiras e origem de 17,7% de tudo que Minas 

comprou até abril desde ano”. (Diário do 

Comércio, 2018). 

No campo das Vertentes, a balança 

comercial manteve-se positiva, com um 

superávit de US$ 17,56 milhões (um aumento 

percentual de 15,33% em relação ao mês de 

março). Comparando com o abril de 2017, o 

aumento foi ainda mais considerável, uma 

variação positiva de 33,93%. (Vide GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram São João del-Rei, Nazareno e Lavras. 

No acumulado do ano, as importações da 

mesorregião seguiram a tendência do estado. 

Enquanto Campo das Vertentes mostrou um 

acréscimo de 20,23% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, Minas gerais 

impressionantemente variou em 338,34%. 

(Vide GRAF. 1). 

“Como a atividade econômica está mais 

aquecida neste ano, a tendência é que a 

demanda por bens importados seja maior, 

então vai haver maior crescimento das 

importações, e isso já é verificado nos 

primeiros meses do ano”, afirmou Herlon 

Brandão (2018), em entrevista à Folha de São 

Paulo. 

Os principais exportadores foram São 

João del-Rei, Barbacena e Lavras. 

Considerando o acumulado do ano, Minas 

Gerais e Campo das Vertentes apresentaram 

cenários diferentes. Enquanto a primeira variou 

negativamente em 10,39%, a mesorregião 

expressou um aumento de 25,79%. (Vide 

GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma diferença muito pequena entre os 

meses de março e abril de 2018, apenas 

1,93%. (Vide GRAF. 1) 

PAUTA EXPORTADORA 

 Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve aumento das exportações 

acumuladas em todos os setores, 

especialmente o de minerais, que tem se 

destacado desde o começo do ano. O total 

exportado pela mesorregião do Campo das 

Vertentes apresentou um aumento de 26,41%, 

passando de US$53,53 milhões em 2017 para 

US$67,67 milhões em 2018. 

 Os produtos de origem metalúrgica 

seguiram sendo os mais exportados da região, 

um total de S$20,08 milhões desde o começo 

do ano. O minério de ferro, um dos principais 

produtos contidos na pauta de exportação do 

campo das vertentes, apresentou um valor 

médio por tonelada de US$65,75, isto é, 

desvalorizou-se 6,54% em relação ao mês de 

março. (Vide GRAF. 5). 
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 De acordo com o boletim mensal do 

Ministério da agricultura, pecuária e 

abastecimentos (2018), as exportações 

brasileiras de produtos do agronegócio 

atingiram US$ 8,89 bilhões em abril de 2018, 

cifra 2,7% superior ao valor registrado em igual 

mês do ano anterior; esse aumento atribui-se à 

elevação de 3,2% no índice de preço. Para 

meses de abril, o montante de 2018 foi o 

terceiro maior da série histórica iniciada em 

1997, situando-se abaixo apenas de 2013 e 

2014. 

 Segundo a análise da Folha de São 

Paulo (2018), em abril as importações 

brasileiras foram puxadas pela venda de bens 

de capital, com alta de 36,2% sobre o mesmo 

mês do ano passado. Também subiram as 

importações de bens de consumo (+12,2%), 

bens intermediários (+6,3%) e combustíveis e 

lubrificantes (+6,3%). As compras externas de 

bens de capital que mais cresceram foram de 

insumos para a produção, como veículos de 

carga, máquinas/aparelhos mecânicos e 

colheitadeiras de algodão. Já no caso das 

exportações, houve recuo em todas as 

categorias. Os manufaturados caíram mais em 

abril (-4,0%), seguidos pelos básicos (-2,9%) e 

pelos semimanufaturados (-2,7%). 

 Já em Minas Gerais, os embarques 

tanto de minério de ferro quanto de café, que 

juntos representaram 39,7% da pauta 

exportadora, apresentaram quedas. As 

remessas de minério de ferro entre janeiro e 

abril totalizaram US$ 2,043 bilhões, de frente 

aos US$ 3,306 bilhões no mesmo período do 

ano passado. Já as exportações de café 

diminuíram 3,7% em quantidade em relação ao 

primeiro quadrimestre de 2017. Por outro lado, 

foi a importação de veículos que impulsionou 

as compras externas de Minas Gerais, com um 

aumento de espantosos 727,7% em relação ao 

mesmo período de 2017. (Diário do Comércio, 

2018). 

 Na mesorregião do Campo das 

Vertentes, o setor agropecuário também vem 

demonstrando grande relevância, um total de 

US$9,52 milhões em exportações e variação 

de 22,91% em relação ao mesmo período 

acumulado do ano passado. 

 Considerando os valores acumulados 

até abril por tipos de produtos, os setores que 

sobressaíram nas exportações totais da região 

foram os de origem metalúrgica (29,69%), 

seguido pelos produtos químicos (27,46%), 

pelo setor de minerais (17,15%) e, finalmente, 

os agropecuários (14,07%). Todos os setores 

da pauta exportadora perderam espaço em 

detrimento dos produtos minerais e químicos. 

No acumulado do ano até abril de 2018, os 

gêneros minerais representaram 17,15% de 

todos os produtos exportados enquanto no 

mesmo período do ano passado eles 

constituíam 7,24%. O setor químico 

apresentou um pequeno aumento de 0,60% do 

total exportado. No acumulado do ano 

passado, ele representava 28,86% do total 
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exportado, mas agora essa grandeza é de 

27,46%, ou seja, uma variação de US$4,20 

milhões. O setor com a perda de participação 

mais notável foi o automotivo (-7,11%). Esse 

resultado é, possivelmente, reflexo da maior 

importação de veículos por Minas Gerais. 

 Com exceção de Lavras e Resende 

Costa, todos os municípios da região do 

Campo das Vertentes exportaram mais do que 

no mesmo período do ano passado. A 

diminuição das exportações de Lavras, 

aparentemente, foi provocada pelo recuo do 

setor automotivo, sendo essa, também, a 

causa da diminuição das exportações de bens 

automotivos na região como um todo. 

 Barbacena, atualmente, é o maior 

exportador da região, atingindo, no acumulado 

do ano, 44,21% de todas as saídas de Campos 

das vertentes. São João del-Rei aparece logo 

em seguida, exportando, até abril de 2018, 

US$18,64 milhões (participação de 27,56%). O 

município, nos dias de hoje, é o maior 

exportador metalúrgico, principal produto 

contido na pauta exportadora da região. (Vide 

GRAF.6). 

 Em relação ao mesmo período do ano 

passado, a região de Campo das Vertentes 

mostrou um pequeno aumento da participação 

no total exportado de Minas Gerais. Enquanto 

no acumulado até abril de 2017 sua 

representatividade era de apenas 0,62%, hoje 

em dia esse valor é de 0,87%. Esse aumento 

na participação é observado desde o começo 

do ano e a tendência é de constante 

crescimento.
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

Vertentes – abril 2017/2018 (US$ milhões FOB) 

           Especificação 
                                                           Exportação          Importação            Saldo              Corrente de 
                                                                                                                                                           Comércio 
Valor: 

Ãbril de 2017                                14.665.787            1.546.810               15.325.102         16.212.597 

    

Ãbril de 2018                                20.203.394            2.633.658               17.569.736         22.837.052 

 

Ano de 2017 (Acumulado) 

Ãbril                                                 59.683.011           10.383.241             25.434.694         70.066.252 

 

Ano de 2018 (Acumulado) 

Ãbril                                                75.075.173            12.484.584             62.590.589         87.559.757 

 

GRÁFICO 01 -  Corrente de Comércio exterior no Campo das 

Vertentes no período entre janeiro e abril de 2017 e 2018 (US$ 

milhões).
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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). 
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  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 04: Campo das vertentes: Saldos comerciais 2017 e 2018 

(US$ milhões). 

 

 

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

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

 

  Fonte: Indexmundi (2018). 
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GRÁFICO 06: Principais Municípios Exportadores do Campo das 

Vertentes em abril de 2017 e 2018 (US$ milhões) 

 

 

GRÁFICO 07: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em abril de 2017 e 2018 (US$ milhões). 

 

Barbacena São João del Rei
Dores de
Campos

Nazareno Lavras

abr/2017 6.756.473 5.468.701 138.795 0 2.160.434

abr/2018 7.615.574 7.769.743 209.421 2.057.062 2.450.606

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

 7.000.000

 8.000.000

 9.000.000

Barbacena
São João del

Rei
Dores de
Campos

Nazareno Lavras

abr/17 133.494 818.221 123.520 0 304.833

abr/18 53.472 1.089.582 211.351 730.412 548.841

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

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). 

 


