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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião Mineira Campo das 

Vertentes apresentou, em dezembro de 2018, 

comparado com o mês anterior, diminuição das 

exportações e aumento das importações – 

variações de -15,18% e 97,12%, 

respectivamente. 

A região apresentou 0,82% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve pequena 

diminuição em relação ao mês passado, 

quando essa porcentagem era de 0, 95%. 

Comparando dezembro de 2018 com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou redução de 0,18% nas 

exportações; em 2017 o total exportado foi de 

US$ 16,82 milhões e agora esse valor é US$ 

16,79 milhões. As importações, igualmente, 

aumentaram no mesmo período (97,12%). A 

balança comercial fechou em 14,42 milhões 

(Vide TAB. 1). 

 

BALANÇA COMERCIAL 

De acordo com a Agência Brasil (2019), o 

saldo da balança comercial em 2018 foi de US$ 

58,3 bilhões – queda de 13% em relação ao 

valor recorde de 2017. De acordo com o 

Ministério da Economia (2019), esse é o 

“segundo melhor desempenho registrado desde 

1989”; tanto as exportações (9,6%) quanto as 

importações (19,7%) aumentaram em valor 

monetário. A corrente de comércio, que soma os 

totais de exportação e de importação, fechou o 

ano em US$ 420,7 bilhões, US$ 52 bilhões 

acima do resultado alcançado em 2017.  

Ainda segundo o Ministério da Economia 

(2018), o crescimento entre 2017 e 2018 das 

exportações “é consequência tanto do aumento 

dos volumes embarcados (4,1%), quanto dos 

preços (5,1%). 

Em meio à guerra comercial entre os 

principais mercados de destino das exportações 

brasileiras - Estados Unidos e China -, as 

nossas saídas apresentaram crescimento. As 

exportações para a China aumentaram 32,2%, 

para a União Europeia cresceram 20,1% e para 

os EUA subiram 6,6%. 

A Argentina continuou sendo o principal 

parceiro comercial do Brasil na América Latina, 

mas as exportações para o país, em 2018, 

caíram 15,5% na comparação com 2017, sendo 

o setor automotivo o mais impactado (Comex 

Brasil, 2019). 

A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, e, 

diferentemente do que aconteceu com Minas 

Gerais, apresentou uma variação positiva em 

relação a novembro (-18,46%). Comparado com 

dezembro de 2017, por outro lado, observa-se 

aumento no valor da balança (-7,64%) (Vide 

GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram Lavras, Dores de Campos e Barbacena. 

No acumulado do ano, as importações da 

mesorregião convergiram com a tendência do 

estado. Enquanto Campo das Vertentes 
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mostrou um aumento de 45,43% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, Minas gerais 

variou positivamente em 23,55% (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 4,83%, a mesorregião 

expressou aumento de 16,27% (Vide GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma pequena diferença entre os meses 

de novembro e dezembro, -13,83% (Vide GRAF. 

1). 

PAUTA EXPORTADORA 

 Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve aumento das exportações 

acumuladas em seis dos dez setores contidos 

na pauta exportadora da microrregião Campo 

das Vertentes. O setor metalúrgico foi o que 

mais se destacou, apresentando um aumento 

de 216,33% em relação ao ano passado. O 

total exportado pela região aumentou 16,67%, 

passando de US$ 186,87 milhões em 2017 

para US$ 218,02 milhões em 2018. 

 Em dezembro, o setor metalúrgico foi o 

de maior relevância na pauta geral. Ele 

representou 31,16% de todas saídas – US$ 

67,94 milhões no total anual. Os produtos 

químicos também ficaram em evidência, US$ 

66,41 milhões foram vendidos. 

Já na pauta exportadora brasileira, as 

exportações de produtos básicos subiram 

17,2% e totalizaram US$ 118,9 bilhões. Os 

produtos manufaturados tiveram crescimento de 

7,4%, e somaram US$ 86,6 bilhões. As 

exportações dos produtos semimanufaturados 

tiveram queda na comparação anual (3,1%) e 

contabilizam US$ 30,6 bilhões (Agência Brasil, 

2019). 

Além de crescer em preço, as 

importações também cresceram em quantidade 

- os preços desses artigos tiveram aumento de 

5,7% e o volume cresceu 13,5%.  

Em 2018, as vendas de soja, principal 

item da pauta exportadora brasileira, foram 

ajudadas pelas tensões comerciais e bateram 

recorde em quantidade e valor. Respondendo a 

medidas do governo de Donald Trump de taxar 

importados chineses para forçar a revisão da 

pauta comercial e diminuir o déficit comercial, a 

China impôs, em julho, tarifa de 25 por cento 

sobre a soja dos EUA. Essa medida fez com que 

o Brasil exportasse mais grãos. No geral, a 

exportação da oleaginosa chegou a 83,8 

milhões de tonelada e 33,3 bilhões de dólares 

em 2018 (Protec, 2019). 

 Conforme nota do Ministério da 

Economia (2019), “houve aumento de 

importações em todas as grandes categorias 

econômicas: bens de capital (US$ 28,6 

bilhões, +76,5%); bens intermediários (US$ 

104,9 bilhões, +11,6%); bens de consumo 



 

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 

 

 

(US$ 25,5 bilhões, +9,1%); e combustíveis e 

lubrificantes (US$ 22,0 bilhões, +24,9%)”. 

 Houve aumento das exportações para 

os “principais mercados” de produtos 

brasileiros: China, União Europeia e Estados 

Unidos. As transações com os chineses 

renderam US$ 66,6 bilhões (alta de 32,2% na 

comparação com 2017). Com os europeus, as 

exportações totalizaram US$ 42,1 bilhões 

(mais 20,1%). A venda de produtos aos norte-

americanos rendeu US$ 28,8 bilhões (mais 

6,6%) (Agência Brasil, 2019). 

 Para a China, os principais produtos 

exportados foram as commodities minerais 

(petróleo bruto, minério de ferro, ferro em ligas) 

e os produtos agropecuários (soja, algodão, 

celulose, carne bovina e de frango). No caso 

da União Europeia, as principais vendas foram 

de soja e farelo de soja, minério de ferro, 

celulose, café em grão, petróleo bruto e 

minério de cobre. Já para os Estados Unidos, 

a melhoria das exportações foi influenciada 

pelo crescimento das vendas de aço 

semimanufaturado, petróleo bruto, partes de 

motores de aviões, máquinas e aparelhos para 

terraplanagem (Agência Brasil, 2019). 

 Segundo nota oficial do Ministério da 

economia (2019), seis de cada dez produtos 

exportados para os americanos são de bens 

manufaturados, o que consolida o mercado 

norte-americano como o maior destino de 

produtos industrializados do Brasil. 

 Segundo a Agência de Notícias Brasil-

Árabe (Anba), os países árabes importaram 

em 2018 o maior volume de carne bovina do 

Brasil dos últimos 11 anos. No total foram 

341,66 mil toneladas que chegaram a 15 dos 

22 países que compõem o bloco. O volume 

compõe 20,8% do recorde mundial de 

exportações alcançado pelo Brasil em 2018.  

 “Os países árabes representam uma 

consolidação que desde 2004 ocupa grande 

importância na balança comercial brasileira, 

em especial da carne bovina. O Brasil tem 

exportado desde 2004 uma média anual de 

276 mil toneladas”, afirmou Nogueira, 

presidente da Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). 

 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$ 

26,59 milhões, esse ano a quantia foi de 

apenas US$ 2,44 milhões. 

 Considerando os valores acumulados 

até setembro por tipos de produtos, os setores 

que mais se destacaram nas exportações 

totais da região foram os metalúrgicos 

(31,16%), seguido pelos produtos químicos 

(30,46%), pelo setor agropecuário (13,25%) e, 

finalmente, os minerais (12,94%). 
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 Considerando todos os municípios que 

compõem a região das Vertentes, apenas dois 

exportaram menos do que em relação ao ano 

passado – Dores de Campos e Nepomuceno. 

 Barbacena permanece como o maior 

exportador da região, atingindo, no acumulado 

do ano, 38,66% de todas as saídas de Campos 

das vertentes. São João del-Rei surge em 

segundo lugar, exportando, de janeiro a 

dezembro de 2018, US$ 77,83 milhões de 

dólares (participação de 35,70%); o município 

é o maior exportador de produtos metalúrgicos 

da região; vendeu, até agora, 69,89% do total, 

o equivalente a US$ 47,48 milhões. (Vide 

GRAF. 6).  
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

Vertentes – dezembro de 2017/2018 (US$ milhões FOB) 

  2017 2018 

 Dezembro Acumulado Dezembro Acumulado 

Exportação 16.820.934  
                
185.849.647  

              
16.790.279  

                   
216.083.374  

Importação 
                  
1.197.981  

                  
36.302.605  

                 
2.361.480  

                     
52.793.209  

Saldo Comercial 
                
15.622.953  

                
140.629.146  

              
14.428.799  

                   
163.290.165  

Corrente de Comércio 
                
18.018.915  

                
222.152.252  

              
19.151.759  

                   
268.876.583  

 

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre setembro e dezembro 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). 

 

 

 

 

ANEXOS: 



 

Pa gina 3 

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

(US$ milhões). 

 

 

GRÁFICO 05: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em dezembro 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 06: Principais Municípios Exportadores do Campo das 

Vertentes em dezembro de 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). 

 


