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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

O comércio exterior da mesorregião 

Mineira Campo das Vertentes1, registrou em 

fevereiro de 2018, em relação ao mês anterior, 

uma redução das exportações e aumento 

importações, continuando com um saldo 

positivo na balança comercial. O estado de 

Minas Gerais apresentou um comportamento 

semelhante, variando seu saldo comercial em 

-17,61% no mesmo mês. 

Neste mês, quando comparado ao mesmo 

período do ano anterior, houve um aumento 

nas exportações de 11,9% em relação ao valor 

registrado em fevereiro de 2017, passando de 

US$ 14,72 milhões para US$ 16,48. As 

importações mostram diferenças substanciais 

durante o mesmo período analisado, com um 

aumento de 115,10%, passando de 1,57 

milhões para 3,39 milhões. O saldo mensal da 

balança comercial registrou superávit de US$ 

13,08 milhões no presente mês. (Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

Em fevereiro, a balança comercial 

brasileira obteve o superávit mais elevado 

desde a criação da série histórica em 1989. 

Segundo Herlon Brandão, “A economia 

brasileira está em crescimento. Com aumento 

do PIB no ano passado e expectativa positiva 

também para esse ano, a tendência é ocorrer 

                                                                    
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 

demanda por bens importados em níveis 

superiores ao crescimento das exportações no 

período”. O responsável palas Estatísticas e 

Apoio às exportações do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

destacou o crescimento 17,2% de importação 

de bens de capital no bimestre, o que acontece 

consequentemente há sete meses. 

No campo das Vertentes, o comportamento foi 

outro. Apesar de manter sua balança comercial 

positiva, houve uma redução de 21,62% em 

relação ao mês de janeiro. Isso se dá devido 

ao seu considerável aumento nas importações. 

Os principais municípios importadores foram 

Barroso, Lavras e Dores de Campos (Vide 

GRAF. 1). 

Se comparado com as exportações mineiras 

acumuladas do mesmo período de 2017 que 

mostrou uma redução de 10,59%, o campo das 

vertentes apresentou um cenário diferenciado, 

apresentando um aumento de 25,45% no 

mesmo período.  

O acumulado anual referente as importações 

da mesorregião analisada, também contrapõe 

os resultados do estado em que ela está 

inserida. Enquanto Minas gerais apresenta um 

aumento de 34,03% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, o Campo das 

vertentes mostra uma contração de 22,65%. 

Os produtos básicos importados por minas 

gerais, foi o setor que mais aumentou sua 

participação no período, com um aumento 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.  
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77,06%, se comparado com o acumulado em 

2017.  

Comparando o acumulado em 2018 e o 

mesmo período de 2017, a balança comercial 

mais que dobrou seus resultados, passando de 

US$ 10,10 milhões para US$29,78 milhões 

(Vide Gráf. 3). Estas elevações ocasionaram 

também um aumento da corrente de comércio 

de 15,36% em relação ao acumulado de 

fevereiro de 2017, e redução de 7,78% em 

relação a janeiro de 2018. (VIDE GRAF. 1 E 

TABELA 1).  

PAUTA EXPORTADORA 

Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve aumento das exportações 

acumuladas em todos os setores, exceto o 

automotivo, que sofreu uma variação negativa 

de 1,58%. Apesar dessa queda nas 

exportações, o total exportado pela 

mesorregião do Campo das Vertentes 

apresentou um aumento considerável de 

25,45%, passando de US$28,38 milhões em 

2017 para US$35,61 milhões em 2018. 

Dentre os dez principais grupos de produtos da 

pauta exportadora da região do Campo das 

Vertentes, o setor que mais exportou até o mês 

de fevereiro foi o de metalurgia, um total de 

S$12,35 milhões. O valor médio por tonelada 

de minério de ferro, um dos principais produtos 

contidos na pauta de exportação do campo das 

vertentes, registrou uma valorização de 1,47% 

em relação ao último mês e uma 

desvalorização de 12,77% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. (Vide GRAF. 

5). 

Segundo dados publicados pela Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex), o Brasil exportou 

2,86 milhões de toneladas de soja em 

fevereiro, 650 mil toneladas a menos frente ao 

mesmo período de 2017. Essa situação 

também pode ser observada na região do 

Campo das Vertentes, possivelmente reflexo 

de atrasos no plantio e na colheita neste ano. 

Analisando as exportações por tipos de 

produtos na região do Campo das Vertentes, 

no acumulado do ano até fevereiro de 2018, 

predomina os produtos de origem metalúrgica 

(34,71%), seguido pelos produtos químicos 

(25,09%), pelo setor de minerais (14,52%) e 

agropecuária (13,45%). Apesar do perceptível 

aumento na exportação dos produtos 

metalúrgicos (US$10,57 milhões em fevereiro 

de 2017 e US$12,35 milhões em fevereiro de 

2018), esse setor apresentou uma pequena 

perda de espaço na pauta exportadora. No 

acumulado do ano até fevereiro de 2018, a 

metalurgia representa 34,71% de todos os 

produtos exportados e no mesmo período do 

ano passado ela constituía 37,27%. Um setor 

que apresentou grande aumento na 

participação na pauta de exportações foi o 

mineral. No acumulado do ano passado ele 

representava somente 6,71% do total 

exportado, porém, na atualidade, ele equivale 

a 14,52%, ou seja, uma variação de 
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US$798.719. Outro setor que sofreu aumento 

na participação foi o de produtos químicos (em 

2017 era de 24,86%, já em 2018 é de 25,09%). 

(Vide GRAF. 06) 

No que se refere aos principais municípios 

exportadores da região do Campo das 

Vertentes, pode-se observar um aumento na 

exportação total dos três maiores exportadores 

da região, em relação ao mesmo período do 

ano anterior. São João del-Rei, o município que 

costuma apresentar valores mais 

significativos, continua demonstrando sua 

relevância na economia mineira, aumentando, 

continuadamente, suas exportações. 

Atualmente, o município tem uma participação 

de 39,09% no total de exportações do campo 

das vertentes. Por outro lado, Barbacena vêm 

seguindo na liderança das exportações desde 

o começo do ano, representando 39,24% do 

total acumulado. Lavras aparece em terceiro 

lugar, com um total de US$4,35 milhões em 

exportações e participação de 12,23% no 

comércio da mesorregião.  (Vide GRAF.6). 

No geral, a situação no Campos das Vertentes 

permanece favorável, acompanhando o 

comportamento brasileiro.  Apesar da balança 

comercial sempre positiva, ainda é preciso, por 

parte dos tomadores de decisões, uma 

diversificação na gama de produtos 

exportados. Além de matizar os investimentos, 

essa medida reduziria os riscos de queda nas 

exportações caso algum setor se desgaste 

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

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

           Especificação 
                                                           Exportação          Importação            Saldo              Corrente de 
                                                                                                                                                           Comércio 
Valor: 

Fevereiro de 2017                       14.729.950            1.578.789            13.151.161         16.308.789 

    

Fevereiro de 2018                       16.483.630            3.395.911            13.087.719         16.483.630 

 

                                                                                           Ano de 2017 (Acumulado) 

Fevereiro                                        28.386.678            7.530.987            10.109.592         35.917.665 

 

                                                                                           Ano de 2018 (Acumulado) 

Fevereiro                                        35.611.288            5.825.272            29.786,016         41.436.560 

 

GRÁFICO 01 -  Corrente de Comércio exterior no Campo das 

Vertentes no período entre novembro e fevereiro 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). 
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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 2017 e 2018 (US$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbacena São João del-Rei
Dores dos
Campos

Nazareno Lavras

fev/2017 5.456.202 5.586.553 46.264 178.204 2.286.302

fev/2018 6.539.708 6.444.011 231.118 1.215.561 1.898.082
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ANEXOS: 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2018). 
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GRÁFICO 07: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em fevereiro 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). 
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