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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

O comércio exterior da mesorregião 

Mineira Campo das Vertentes1, registrou em 

março de 2018, em relação ao mês anterior, 

um aumento tanto nas importações quanto nas 

exportações mantendo seu saldo positivo na 

balança comercial com uma variação de 

16,40%. O Brasil apresentou um 

comportamento semelhante, variando seu 

saldo comercial em 28,75% no mesmo mês. 

Neste mês, quando comparado ao mesmo 

período do ano anterior, a mesorregião 

analisada apresentou houve um aumento nas 

exportações de 15,81% em relação ao valor 

registrado em março de 2017, passando de 

US$ 16,63 milhões para US$ 19,26. As 

importações, no entanto, sofreram um 

decréscimo de –21,51% no mesmo período. As 

cifras que eram de US$ 5,12 milhões, 

passaram para US$ 4,02 milhões. O saldo 

mensal da balança comercial registrou 

superávit de US$ 15,23 milhões no presente 

mês. (Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

Em março, a balança comercial 

brasileira obteve o superávit de 28,8% em 

relação ao mês anterior. O comportamento do 

Campo das vertentes foi similar, mostrando um 

aumento de 16,40%. 

                                                                    
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 

Para o secretário de Comércio Exterior do 

MDIC, Abrão Neto, o desempenho na balança 

no primeiro trimestre mostra um resultado 

positivo da economia brasileira. “Tivemos uma 

série de cinco trimestres consecutivos de 

crescimento. Março foi o oitavo mês seguido 

de aumento das importações de bens de 

capital, o que significa um interesse e uma 

disposição maior com investimentos 

produtivos no Brasil”, explicou. 

A previsão é que, em 2018, a balança 

comercial brasileira tenha um superávit 

comercial na casa dos US$ 50 bilhões.  

Em março, as exportações por fator agregado 

chegaram a US$ 9,9 bilhões para produtos 

básicos, US$ 7,1 bilhões para manufaturados 

e US$ 2,5 bilhões para semimanufaturados. Na 

comparação com o mesmo período de 2017, 

cresceram as exportações de 

semimanufaturados (16,8%), básicos (8,4%) e 

manufaturados (8,3%). No mesmo 

comparativo, no grupo dos básicos, cresceram 

as vendas principalmente de milho em grão 

(168,5%), fumo em folhas (127,2%), petróleo 

em bruto (41,7%), carne bovina (31,3%), farelo 

de soja (27,9%), minério de cobre (22,6%), 

soja em grão (6,4%) e carne de frango (2,9%). 

Em março de 2018, cresceram as importações 

de todas as grandes categorias econômicas: 

combustíveis e lubrificantes (46,5%), bens de 

capital (20,5%), bens de consumo (16,4%) e 

bens intermediários (12,2%). 

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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O Brasil ampliou seu percentual de 

participação nas exportações mundiais em 

2017. O dado integra o relatório “Trade and 

Statistics Outlook” divulgado hoje pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

O documento aponta que o comércio mundial 

apresentou o maior crescimento em volume 

em seis anos, ao registrar uma expansão de 

4,7%, no ano passado. Em valor, as 

exportações mundiais aumentaram 10,6%. 

O Brasil registrou aumento acima da média 

mundial. As exportações brasileiras, 

cresceram 17,5 % em valor, em 2017, depois 

de cinco anos de quedas consecutivas. O 

resultado levou à ampliação da participação 

brasileira nas vendas mundiais para 1,23% do 

total - contra 1,16% em 2016. O índice de 2017 

para o Brasil é o maior desde 2013, quando 

chegou a 1,28%. 

No campo das Vertentes, a balança comercial 

manteve-se positiva, com um superávit de US$ 

15,23 milhões (um aumento percentual de 

16,40% como dito anteriormente). Se 

comparado com o mesmo período do ano de 

2017, o aumento foi ainda mais significativo, 

mostrando uma variação positiva de 26,09%.  

Os principais municípios importadores foram 

Lavras, São João del-Rei e Dores de Campos 

(Vide GRAF. 1). 

Se comparado com as exportações mineiras 

acumuladas do mesmo período de 2017 que 

mostrou uma redução de 14,25%, o campo das 

vertentes apresentou um cenário diferenciado, 

apresentando um aumento de 77% no mesmo 

período.  

O acumulado anual referente as importações 

da mesorregião analisada, segue a mesma 

tendência do estado em que ela está inserida. 

Enquanto Minas gerais apresenta um aumento 

de 13% em relação ao mesmo período do ano 

anterior, o Campo das vertentes mostra um 

acréscimo de 11,48%.  

Comparando o acumulado em 2018 e o 

mesmo período de 2017, a balança comercial 

obteve uma alta significativa a cifra que era 

US$ 25,43 milhões, passou para US$ 45,02 

milhões, um aumento de 77% (Vide Gráf. 3). 

Estas elevações ocasionaram também um 

aumento da corrente de comércio de 20,18% 

em relação ao acumulado de março de 2017, e 

aumento de 17,13% em relação a fevereiro 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, com 

destaque para o de minerais. O total exportado 

pela mesorregião do Campo das Vertentes 

apresentou um considerável aumento de 

23,30%, passando de US$28,38 milhões em 

2017 para US$54,87 milhões em 2018. 

Apesar de não ter variado tanto em relação ao 

ano passado, os produtos de origem 

metalúrgica ainda são os mais exportados, um 
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total de S$17,42 milhões. O valor médio da 

tonelada de minério de ferro, um dos principais 

produtos contidos na pauta de exportação do 

campo das vertentes, registrou uma 

desvalorização de 9,18% em relação ao último 

mês. (Vide GRAF. 5). 

Segundo dados divulgados pelo Ministério da 

Agricultura, as exportações brasileiras 

aumentaram 29,87% em relação ao mês de 

fevereiro e 0,08% se comparado ao mesmo 

período do ano anterior. Nos primeiros três 

meses do ano, as exportações brasileiras 

somaram US$ 54,367 bilhões. Esse valor é 

7,76% maior que os US$ 50,451 bilhões 

exportados pelo país nos três primeiros meses 

de 2017. Os produtos do agronegócio 

representaram 45,2% do total das vendas 

externas brasileiras no período. Segundo 

dados publicados pela Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex), as exportações nesse setor 

foram puxadas principalmente por produtos de 

origem vegetal, como celulose, e carnes. Em 

relação ao milho, as exportações brasileiras 

perderam fôlego em março na comparação 

com fevereiro, mas seguem acima do 

registrado em igual momento de 2017. O saldo 

da balança comercial do último mês fechou em 

US$ 7,79 bilhões. Na mesorregião do Campo 

das Vertentes, o setor agropecuário também 

obteve destaque, um total de US$6,69 milhões 

em exportações e variação de 55,58% em 

relação ao mesmo período acumulado do ano 

passado. 

Analisando as exportações por tipos de 

produtos na região do Campo das Vertentes, 

no acumulado do ano até março de 2018, 

predominou os produtos de origem metalúrgica 

(31,84%), seguido pelos produtos químicos 

(27,74%), pelo setor de minerais (17,22%) e 

agropecuária (12,98%). Apesar do perceptível 

aumento na exportação dos produtos 

metalúrgicos (US$10,57 milhões em março de 

2017 e US$17,47 milhões em março de 2018), 

esse setor apresentou uma pequena perda de 

espaço na pauta exportadora. No acumulado 

do ano até março de 2018, a metalurgia 

representou 31,84% de todos os produtos 

exportados e no mesmo período do ano 

passado ela constituía 37,27%. Um setor que 

igualmente aumentou a 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 17,22%, ou seja, uma variação de 

US$7.543.908. Outro setor que sofreu 

aumento na participação foi o de produtos 

químicos (em 2017 era de 24,86%, já em 2018 

é de 27,74%). (Vide GRAF. 06) 

Quase todos os municípios da região do 

Campo das Vertentes exportaram mais do que 

no mesmo período do ano passado. A exceção 

foi Rezende Costa, que até o momento não 

exportou nada, enquanto, no mesmo período 

do ano passado, os valores já somavam 

US$2.54 milhares. 
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Apesar do aumento nas exportações em 

relação ao ano passado, São João del-Rei vem 

perdendo espaço no total exportado da 

mesorregião. Barbacena, por outro lado, está 

gradativamente mostrando sua relevância no 

cenário regional; atualmente, sua participação 

no total exportado acumulado é de 40,62%. 

Nazareno aparece em terceiro lugar, com um 

total de US$7,51 milhões em exportações e 

participação de 13,69% do comércio da 

mesorregião.  (Vide GRAF.6). 

Acompanhando a tendência mineira, Campos 

das Vertentes segue numa situação favorável. 

No entanto, mesmo com a balança comercial 

sempre positiva, uma boa estratégia seria 

diversificar os investimentos, reduzindo, assim, 

os riscos de queda nas exportações caso 

algum setor isolado se deteriore. 
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

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

           Especificação 
                                                           Exportação          Importação            Saldo              Corrente de 
                                                                                                                                                           Comércio 
Valor: 

Março de 2017                              16.630.546            1.305.444            15.325.102         17.935.990 

    

Março de 2018                              19.260.491            4.025.654            15.234.837         23.286.145 

 

Ano de 2017 (Acumulado) 

Março                                               45.017.224            8.836.431            25.434.694         53.853.655 

 

Ano de 2018 (Acumulado) 

Março                                               54.871.779            9.850.926            45.020.853         64.722.705 

 

GRÁFICO 01 -  Corrente de Comércio exterior no Campo das 

Vertentes no período entre dezembro e março 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 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). 

 



 

Pa gina 4 

GRÁFICO 06: Principais Municípios Exportadores do Campo das 

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

 

 

GRÁFICO 07: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em março 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). 

 


