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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES MAIO DE 2018 
 

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião Mineira Campo das 

Vertentes1, registrou em maio de 2018, em 

relação ao mês anterior, uma diminuição tanto 

das exportações quanto das importações. Os 

impactos da greve dos caminhoneiros 

alteraram diversos setores e serviços nas 

regiões da Zona da Mata e Campo das 

Vertentes. O protesto, que começou no dia 21 

de maio, objetivava a melhoria das condições 

das rodovias e a diminuição do preço dos 

combustíveis e dos pedágios. No total, foram 

12 trechos comprometidos nas BR’s 040, 116, 

365 e 265. (G1, 2018). 

A região apresentou 0,79% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve uma 

pequena queda em relação ao mês passado, 

quando essa porcentagem era de 1,01%.  

Comparando maio desse ano com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou uma diminuição de 

21,29% nas exportações, passando de 

US$17,21 milhões para US$13,55 milhões. As 

importações também diminuíram no mesmo 

período - 70,56%. Enquanto no ano passado 

era de US$5,12 milhões, nesse ano foi de 

US$1,50 milhões. O saldo da balança 

comercial fechou com superávit de US$ 12,03 

milhões. (Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

                                                                    
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 

As exportações brasileiras superaram 

as importações em US$ 5.981 bilhões, em 

maio. No mês passado, as exportações 

somaram US$ 19.24 bilhões (alta de 1,9% em 

relação a maio de 2017), e as importações US$ 

13,26 bilhões (alta de 14,5%). (Uol Economia, 

2018) 

No acumulado de janeiro a maio, o 

superávit comercial somou US$ 26,155 

bilhões, valor 9,9% inferior ao alcançado em 

igual período de 2017 (US$ 29,026 bilhões).  

A greve dos caminhoneiros impactou os 

embarques e compras do exterior. Enquanto a 

média diária das exportações nas primeiras 

semanas de maio ficaram acima de R$ 1 

bilhão, nas duas semanas em que houve a 

paralização, a média caiu para menos de R$ 

700 milhões. (Estadão Economia, 2018). 

Na quarta semana de maio (21 a 27), o 

superávit foi de US$ 745 milhões e, na quinta 

semana (28 a 31), US$ 548 milhões. No ano, o 

superávit comercial somou US$ 26,15 bilhões 

– o maior resultado da série para o período. 

(Estadão Economia, 2018). 

Com relação às importações, a queda 

foi de 26%, passando de US$ 702 milhões por 

dia para US$ 516 milhões. O reflexo nos 

desembarques internacionais foi menor porque 

o registro da mercadoria importada é feito 

quando o bem é desembarcado, 

independentemente ou não de seu despacho 

para o destino. 

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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Consultados pela agência de notícias 

Reuters, analistas previam que as exportações 

superariam as importações em US$ 7,5 bilhões 

em maio. (Uol Economia, 2018) 

Em Minas Gerais, o saldo da Balança 

Comercial se manteve positivo, porém, com a 

queda nas exportações, a variação em relação 

ao mês passado foi de -17,66%. No acumulado 

do ano até maio, as exportações estaduais 

caíram 14,7%, e as importações cresceram 

18,2% em comparação com o mesmo período 

de 2017. Isso significa que mesmo se 

mantendo positivo, o saldo da balança 

comercial caiu 27%. 

 Entre janeiro e maio desse ano, a China 

continuou como a maior parceira comercial do 

estado. O país asiático foi destino de 26,7% 

das exportações mineiras – constituídas, 

majoritariamente, por minério de ferro e soja -, 

e origem de 17,5% de tudo que Minas importou 

até maio deste ano. (Diário do Comércio, 

2018). 

A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, contudo, como 

ocorreu no resto do país, apresentou uma 

variação negativa em relação a abril (queda de 

31,49%). Comparando com o abril de 2017, a 

diminuição foi menos acentuada, uma variação 

negativa de 0,37%. (Vide GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram Lavras, São João del-Rei e Dores dos 

Campos. No acumulado do ano, as 

importações da mesorregião não seguiram a 

tendência do estado. Enquanto Campo das 

Vertentes mostrou um decréscimo de 9,79% 

em relação ao mesmo período do ano anterior, 

Minas gerais variou positivamente em 18,20%. 

(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 14,78%, a mesorregião 

expressou um aumento de 15,25%. (Vide 

GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma grande diferença entre os meses 

de abril e maio, 34,07%. (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. O caso mais 

extraordinário é o de produtos minerais, que 

teve suas vendas mais que dobradas em 

relação ao mesmo período do ano passado. O 

total exportado pela mesorregião do Campo 

das Vertentes apresentou um aumento de 

17,07%, passando de US$76,21 milhões em 

2017 para US$89,22 milhões em 2018. 

 A metalurgia segue sendo o setor que 

mais exporta na região, um total de US$27,57 

milhões, desde o começo do ano. O minério de 
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ferro fechou o mês de maio sendo vendido, na 

média, a R$65,32 a tonelada, isto é, sofreu 

uma desvalorização de 0,65% em relação ao 

mês de abril. Em nota, o banco suíço Julius 

Baer afirmou que o minério pode cair ainda 

mais nos próximos três meses. “Continuamos 

acreditando em uma desaceleração cíclica nos 

setores de uso intensivo de metais com 

infraestrutura e construção”, afirmou Carsten 

Menke, analista do banco. (Vide GRAF. 7). 

 No Brasil como um todo, o setor mais 

afetado pela greve dos caminhoneiros foi o de 

bens manufaturados. Nas duas últimas 

semanas do mês, a exportação desses 

produtos caiu 46%. As vendas para o exterior 

de semimanufaturados e produtos básicos 

foram igualmente afetadas, uma queda de 37% 

e 31%, respectivamente. 

 “Esse efeito se dá de formas diferentes 

entre os setores. Por exemplo, o petróleo bruto 

é produzido em plataformas, escoado por 

navios, então é menos impactado. Minério de 

ferro tem escoamento em ferrovias”, explicou 

Herlon Brandão. “Alguns produtos têm 

estoques nos portos, como é o caso da soja, 

então boa parte do escoamento da soja nesse 

período foi garantido pelos estoques nesses 

portos”, concluiu ele. (G1, 2018). 

 Com relação ao setor automobilístico, 

foi registrada uma queda de 17% de todos os 

embarques, na comparação com abril. Em 

relação a maio de 2017, a queda observada foi 

de 17,3%. No acumulado, houve crescimento 

de 1,6%. Segundo Antonio Megale, presidente 

da Associação Nacional dos fabricantes de 

veículos Automotores (Anfavea), “muitos 

carros ficaram retidos nas fábricas, sem chegar 

aos portos. A gente acredita que pode 

recuperar os números de exportação, pois são 

contratos firmados. Mas sempre há uma 

preocupação”. (Comex do Brasil, 2018). 

"Podemos perceber que as reduções 

são mais ou menos generalizadas entre os 

setores”, explicou Herlon Brandão. Ele ainda 

ponderou que o movimento não deve ter 

impacto em 2018 como um todo. 

 Já em Minas Gerais, os principais 

produtos da pauta de exportações – minério e 

café – apresentaram queda nos embarques, -

43% e -19,4%, respectivamente. No 

acumulado do ano, as exportações de minério 

de ferro somaram US$ 2,39 bilhões contra 4,20 

bilhões no mesmo intervalo de 2017, ou seja, 

uma redução de 43%. Ainda assim, o minério 

de ferro permanece como o principal produto 

da pauta de exportações, com participação de 

25,3%. Em relação às vendas externas de 

café, o estado embarcou, desde o começo do 

ano, 11,2% a menos em relação ao mesmo 

período do ano passado. Em compensação, as 

exportações de soja e do ferronióbio 

demonstraram crescimento no acumulado do 

ano em relação ao ano passado – 32,1% e 

26,3%, respectivamente. (Diário do Comércio, 

2018). 
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 O setor agropecuário também vem 

demonstrando grande relevância na 

mesorregião do Campo das Vertentes, um total 

de US$ 11,62 milhões em exportações e 

variação de 7,35% em relação ao mesmo 

período acumulado do ano passado. 

 Considerando os valores acumulados 

até maio por tipos de produtos, os setores que 

mais se destacaram nas exportações totais da 

região foram os de origem metalúrgica 

(30,91%), seguido pelos produtos químicos 

(30,22%), pelo setor de minerais (13,77%) e, 

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

os setores da pauta exportadora ganharam 

espaço, exceto o de automotivos e moveleiros, 

que apresentaram quedas de 18,77% e 55,67, 

respectivamente. No acumulado do ano até 

maio de 2018, os gêneros automotivos 

representaram 10,97% de todos os produtos 

exportados, enquanto no mesmo período do 

ano passado eles constituíam 15,81%. Apesar 

do setor de moveleiros ter tido grande variação 

em relação ao ano passado, essa diferença 

não foi tão grande em termos monetários, 

apenas US$ 417,00 dólares. 

 Pelo segundo mês consecutivo, Lavras 

e Resende Costa foram os únicos municípios 

da região que exportaram menos do que no 

mesmo período do ano passado. As 

exportações de Lavras foram puxadas pelo 

recuo do setor automotivo; ao que tudo indica, 

essa reação se deu pela retenção de veículos 

nas fábricas, em razão da greve generalizada. 

 Barbacena continua sendo o maior 

exportador da região, atingindo, no acumulado 

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

das vertentes. São João del-Rei surge em 

segundo lugar, exportando, de janeiro a maio 

de 2018, US$ 31,20 milhões de dólares 

(participação de 34,97%). O munícipio é o 

maior exportador de produtos metalúrgicos da 

região; US$ 18,16 milhões foram vendidos 

desde o começo do ano, representando 

65,86% das saídas do Campo das Vertentes. 

(Vide GRAF. 6). 

 A região de Campo das Vertentes, em 

relação ao mês passado, mostrou uma 

pequena diminuição da participação no total 

exportado por Minas Gerais. Enquanto no 

acumulado até abril de 2018 sua 

representatividade era de 0,87%, no mês atual 

esse valor é de 0,33%. Essa foi a primeira 

queda na participação desde o começo do ano, 

possivelmente reflexo dos transtornos 

causados pela paralisação. 
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

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

           Especificação 
                                                           Exportação          Importação            Saldo                 Corrente de 
                                                                                                                                                              Comércio 
Valor: 

Maio de 2017                              17.211.241             5.129.341               12.081.900          22.340.582 

    

Maio de 2018                              13.547.320             1.509.952               12.037.368          15.057.272 

 

Ano de 2017 (Acumulado) 

Maio                                               76.894.252           15.512.582             50.635.571           70.066.252 

 

Ano de 2018 (Acumulado) 

Maio                                               88.622.493           13.994.536              74.627.957        102.617.029 

 

GRÁFICO 01 -  Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre fevereiro e maio 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: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em maio 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). 

 

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

 

  Fonte: Indexmundi (2018). 

 


