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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES AGOSTO DE 2018

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
NO CAMPOS DAS VERTENTES

A mesorregião Mineira Campo das

Vertentes1 apresentou em agosto de 2018,

comparado com o mês anterior, aumento

tanto nas exportações quanto nas

importações – variações de 25,70% e 15,05%,

respectivamente.

A região apresentou 1,09% de todas as

exportações de Minas Gerais; havendo

pequeno aumento em relação ao mês

passado, quando essa porcentagem era de

1,03%.

Comparando agosto de 2018 com o

mesmo mês do ano passado, a mesorregião

analisada apresentou aumento de 52,37%

nas exportações. Em 2017 o total exportado

foi de US$ 15,07 milhões e agora esse valor é

US$ 22,97 milhões. As importações também

aumentaram no mesmo período – 50,19%.

Enquanto no ano passado o valor foi de US$

4,38 milhões, nesse ano é de US$ 6,58

milhões. Desde o começo do ano esse é o

mês com o maior valor registrado na balança

comercial (superávit de US$ 16,38 milhões)

(Vide TAB. 1).

BALANÇA COMERCIAL

A balança comercial brasileira registrou

um superávit de US$ 3,775 bilhões em agosto

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.

deste ano. Apesar de positivo, esse é o pior

saldo para meses de agosto desde 2015 –

quando foi registrado um superávit comercial

de US$ 2,685 bilhões. No mesmo mês de

2016 e de 2017, a balança ficou no azul em

US$ 4,133 bilhões e em US$ 5,591 bilhões,

respectivamente. (Ministério da Indústria,

Comércio Exterior e Serviços, 2018).

Segundo o governo federal, as

exportações somaram, em agosto, US$

22,552 bilhões (alta de 15,8% na comparação

com o mesmo período do ano passado), e as

importações US$ 18,777 bilhões (crescimento

de 35,3% nesta comparação).

No acumulado dos oito primeiros

meses deste ano, a balança comercial

brasileira registrou superávit de US$ 37,811

bilhões. No parcial do ano, o saldo da positivo

da balança comercial é 21,8% menor do que

o verificado no mesmo período do ano

passado, quando foi registrado um superávit

de US$ 48,087 bilhões.

A queda do superávit comercial neste

ano está relacionada com o forte crescimento

das importações, que registraram uma taxa

de expansão quase três vezes acima das

vendas externas (G1, 2018).

Segundo informações do Diário do

Comércio (2018), no acumulado de janeiro a

agosto de 2018 as exportações somaram US$

159,012 bilhões, com média diária de US$

940 milhões (alta de 8,3% sobre o mesmo

período do ano passado).

A expectativa do mercado financeiro

para este ano é de piora do saldo comercial

na comparação com 2017, segundo pesquisa
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realizada pelo Banco Central com mais de

100 instituições financeiras na semana

passada.

A previsão dos analistas dos bancos é

de um superávit em 2018 de US$ 55 bilhões

nas transações comerciais do país com o

exterior. Para o Ministério da Indústria, o saldo

positivo ficará na casa de US$ 50 bilhões

neste ano.

Já o Banco Central prevê um superávit

da balança comercial de US$ 61 bilhões para

este ano, com exportações em US$ 228

bilhões e importações no valor de US$ 167

bilhões.

O saldo da balança comercial de Minas

Gerais continua pressionado pela queda das

exportações e pelo aumento das importações.

Até agora, o saldo foi superavitário em US$

9,519 bilhões frente a um resultado também

positivo de US$ 12,205 bilhões nos mesmos

meses de 2017 (queda de 22%).

Segundo o Diário do Comércio, o

resultado do comércio exterior do Estado caiu

porque as exportações entre janeiro e agosto

somaram US$ 15,595 bilhões e tiveram queda

de 7,9% quando comparadas às de igual

período de 2017 (US$ 16,919 bilhões). Do

mesmo modo, as importações nesse ano

chegaram a US$ 6,076 bilhões contra US$

4,714 bilhões (aumento de 28,8%).

A balança comercial do Campo das

Vertentes manteve-se positiva, e, como

aconteceu com Minas Gerais, apresentou

uma variação positiva em relação a julho

(80,13%). Comparando com agosto de 2017,

porém, observa-se diminuição no valor da

balança (-15,56%) (Vide GRAF. 3).

Os principais municípios importadores

foram Ijaci, São João del Rei e Lavras. No

acumulado do ano, as importações da

mesorregião seguiram a tendência do estado.

Enquanto o Campo das Vertentes apresentou

aumento de 54,94% em relação ao mesmo

período do ano anterior, Minas gerais variou

positivamente em 28,89% (Vide GRAF. 1).

Os principais exportadores foram

Barbacena, São João del-Rei e Nazareno.

Considerando o acumulado do ano, Minas

Gerais e Campo das Vertentes apresentaram

cenários diferentes. Enquanto a primeira

variou negativamente em 6,04% a

mesorregião expressou um pequeno aumento

de 10,55% (Vide GRAF. 6).

Quanto à corrente de comércio, a

região mostrou uma considerável diferença

entre os meses de julho e agosto, 123,50%

(Vide GRAF. 1)

PAUTA EXPORTADORA

Em relação ao mesmo período do ano

passado, houve aumento das exportações

acumuladas em apenas quatro dos dez

setores contidos na pauta exportadora da

mesorregião Campo das Vertentes. O setor

de máquinas foi o que mais se destacou,
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apresentando um aumento de 303,25% em

relação ao ano passado. O total exportado

pela região aumentou 11,87%, passando de

US$ 126,95 milhões em 2017 para US$

142,02 milhões em 2018.

Os produtos químicos continuam se

sobressaindo na pauta da região. Eles

representam 30,40% de todas saídas – US$

43,18 milhões até agora. Os produtos de

origem metalúrgica também apresentaram

grande relevância, US$ 41,62 milhões foram

vendidos.

Os preços dos minerais caíram nesse

mês em uma nova rodada de preocupação do

mercado quanto ao crescimento chinês. Por

serem os maiores compradores de

commodities minerais do mundo, os

indicadores chineses são ótimos para projetar

a demanda por matérias-primas. Segundo a

Metal Bulletin (2018), o minério de ferro de

62% de pureza caiu 0,7%, para US$ 68,02 a

tonelada.

Apesar da relativa estabilidade nos

preços do minério de ferro este ano, a Vale

entende que o mercado global do produto

está passando por uma transformação. Para a

mineradora, a cotação do minério de ferro não

é definida apenas pelo custo de produção,

mas cada vez em maior medida por prêmios e

descontos praticados em relação ao preço de

referência do mercado. Segundo eles, a

discussão sobre prêmios e descontos no

mercado de minério de ferro se relaciona com

a situação econômica das siderúrgicas e com

os controles de poluição na China. Quanto

maiores forem as margens das siderúrgicas,

maiores são os prêmios pagos. “O minério de

ferro deixou de ser commodity”, concluíram

executivos da Vale em visita a Belo Horizonte.

No Brasil, houve crescimento

expressivo nas importações de bens de

capital (+158,2%), principalmente por conta

de plataforma para extração de petróleo,

veículos de carga e máquinas e aparelhos

mecânicos.

De acordo com o Estadão Economia

(2018), em julho o governo modificou uma

regra do Repetro e concedeu um benefício

tributário para as empresas que

nacionalizarem bens que estão hoje em

subsidiárias no exterior, como, por exemplo,

plataformas de petróleo.

Em relação às exportações, houve alta

nas vendas de produtos manufaturados

(+35,1%) e básicos (16,4%), enquanto caíram

as vendas de semimanufaturados (-24,2%).

No acumulado do ano até agora, o

superávit comercial soma US$ 37,811 bilhões,

saldo 21,4% menor do que o registrado no

mesmo período do ano passado. A previsão

do governo para 2018 é de que o saldo da

balança comercial alcance valor acima de

US$ 50 bilhões.
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De acordo com o Diário do Comércio

(2018), a queda nas exportações mineiras

ocorreu principalmente por causa das

menores remessas de minério de ferro e café

ao exterior. Esses são os principais produtos

para os embarques estaduais, com

participação, juntos, de 40%. No caso das

importações, elas foram favorecidas pela

entrada de automóveis das unidades da Fiat

Chrysler Automobiles (FCA) domiciliadas na

América Latina.

Segundo o MDIC, as saídas de minério

de ferro entre janeiro e agosto deste ano

somaram US$ 4,475 bilhões ante US$ 6,013

bilhões no mesmo período de 2017 (redução

de 26,6%), Minas embarcou 280,2 milhões de

toneladas a menos em 2018. Apesar disso, o

minério continua como o principal produto da

pauta de exportações, com participação de

28,6%.

As remessas de café para o exterior

também caíram em volume e valor. Em

quantidade, Minas Gerais embarcou 11,7% a

menos no acumulado até agosto,

considerando o mesmo período de 2017. As

remessas do produto para o exterior

renderam US$ 1,756 bilhão sobre US$ 2,175

bilhões, (queda de 19,3%). (G1, 2018)

Diferentemente do minério de ferro e

do café, as exportações de soja e do

ferronióbio entre janeiro e agosto registraram

aumento de 69% e 18%, respectivamente, em

relação ao mesmo período de 2017. Em

relação ao ouro, foi registrado um crescimento

de 0,8% nas saídas desse ano. (Diário do

Comércio, 2018)

Na mesorregião do Campo das

Vertentes, comparando os valores

acumulados até agora com o mesmo período

do ano passado, o setor de confecção foi o

que mais perdeu espaço na pauta

exportadora. Enquanto em 2017 as vendas

foram de US$ 19,61 milhões, esse ano a

quantia foi de US$ 1,57 milhões.

Considerando os valores acumulados

até julho por tipos de produtos, os setores que

mais se destacaram nas exportações totais da

região foram os químicos (30,40%), seguido

pelos produtos de origem metalúrgica

(29,31%), pelo setor agropecuário (13,98%) e,

finalmente, os minerais (13,51%).

Considerando todos os municípios que

compõem a região das Vertentes, cinco

exportaram menos do que em relação ao ano

passado. Os que mais se destacaram foram

os municípios de Resende Costa e

Nepomuceno.

Barbacena permanece como o maior

exportador da região, atingindo, no

acumulado do ano, 38,41% de todas as

saídas do Campos das vertentes. São João

del-Rei surge em segundo lugar, exportando,

de janeiro a agosto de 2018, US$ 49,23

milhões de dólares (participação de 34,66%);
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O munícipio é o maior exportador de produtos

metalúrgicos da região; com participação

nesse mês de 70,85% do total vendido, tendo

recebido desde o começo do ano US$ 29,49

milhões (Vide GRAF. 6).
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das
Vertentes – agosto 2017/2018 (US$ milhões FOB)

Exportação Importação Saldo Corrente de
Comércio

Agosto de 2017 15.075.867 4.383.567 10.692.300 19.459.434

Agosto de 2018 22.971.678 6.583.479 16.388.199 29.555.157

Valores Acumulados

Agosto de 2017 125.928.509 23.240.782 93.769.831 149.169.291

Agosto de 2018 139.220.251 36.009.506 103.210.745 175.229.757

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes

no período entre maio e agosto 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 agosto 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 agosto 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).


