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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES - NOVEMBRO DE 2018 
 

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião Mineira Campo das 

Vertentes apresentou, em novembro de 2018, 

comparado com o mês anterior, aumento das 

exportações e diminuição das importações – 

variações de 5,83% e -74,55%, 

respectivamente. 

A região apresentou 0,95% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve pequeno 

aumento em relação ao mês passado, quando 

essa porcentagem era de 0,90%. 

Comparando novembro de 2018 com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou aumento de 53,02% nas 

exportações; em 2017 o total exportado foi de 

US$ 13,04 milhões e agora esse valor é US$ 

19,96 milhões. As importações, igualmente, 

aumentaram no mesmo período (7,17%). A 

balança comercial fechou em 17,69 milhões 

(Vide TAB. 1). 

 

BALANÇA COMERCIAL 

A balança comercial brasileira registrou o 

segundo melhor superávit para meses de 

novembro. Segundo o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) (2018), o 

país exportou US$ 4,062 bilhões a mais do que 

importou no mês passado. Esse resultado só foi 

inferior ao de novembro de 2016, quando o 

superávit tinha atingido US$ 4,8 bilhões. 

As exportações somaram US$ 20,922 

bilhões no mês passado, alta de 25,4% em 

relação a novembro do ano passado pela 

avaliação da média diária. As importações 

totalizaram US$ 16,860 bilhões, aumento de 

28,3% na mesma comparação, também pela 

média diária. 

No acumulado do ano, o saldo da balança 

comercial fechou em US$ 51,698 bilhões, queda 

de 16,6% em relação ao mesmo período do ano 

passado. Segundo o MIDC (2018), apesar da 

diminuição, este é o segundo melhor saldo 

desde o início da série histórica, em 1989, 

perdendo apenas para o do ano passado, 

quando as exportações tinham superado as 

importações em US$ 61,992 bilhões. 

As exportações acumuladas de janeiro a 

novembro desse ano totalizaram US$ 220,002 

bilhões, aumento de 9,4% em relação ao 

período de janeiro a novembro de 2017. Já as 

importações atingiram US$ 168,304 bilhões - 

alta de 21,3%. De acordo com o MDIC (2018), 

as compras do exterior subiram por causa da 

recuperação da economia. 

Segundo Abrão Neto (2018), secretário 

de Comércio Exterior do MDIC, o fato de as 

vendas e as compras externas estarem 

aumentando demonstra a melhora no comércio 

exterior brasileiro. “Apesar de um superávit 

expressivo, mas menor que o de 2017, o 

desempenho do comércio brasileiro supera em 

qualidade e dimensão os resultados do ano 

passado. Os valores das exportações e 

importações do acumulado do ano já 

ultrapassaram os valores de 2017”, disse ele. 

“Temos um comércio mais forte, que criou mais 

emprego e renda no Brasil este ano” (Impresso, 

2018). 
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A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, e, da mesma 

forma que aconteceu com Minas Gerais, 

apresentou uma variação positiva em relação a 

outubro (77,68%). Comparado com novembro 

de 2017, igualmente, observa-se aumento no 

valor da balança (61,89%) (Vide GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram São João del-Rei, Lavras e Dores de 

Campos. No acumulado do ano, as importações 

da mesorregião convergiram com a tendência 

do estado. Enquanto Campo das Vertentes 

mostrou um aumento de 43,66% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, Minas gerais 

variou positivamente em 26% (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 5,95% a mesorregião 

expressou aumento de 17,90% (Vide GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma pequena diferença entre os meses 

de outubro e novembro, -19,95% (Vide GRAF. 

1). 

PAUTA EXPORTADORA 

 Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve aumento das exportações 

acumuladas em cinco dos dez setores contidos 

na pauta exportadora da mesorregião Campo 

das Vertentes. O setor metalúrgico foi o que 

mais se destacou, apresentando um aumento 

de 209,51% em relação ao ano passado. O 

total exportado pela região aumentou 18,35%, 

passando de US$ 170,05 milhões em 2017 

para US$ 201,26 milhões em 2018. 

 Em novembro, o setor metalúrgico foi o 

de maior relevância na pauta geral. Ele 

representou 30,48% de todas saídas – US$ 

61,35 milhões até agora. Os produtos químicos 

também ficaram em evidência, US$ 60,49 

milhões foram vendidos. 

 De janeiro a novembro, as exportações 

brasileiras aumentaram 5,5% em preço e 3,5% 

em volume. Segundo Abrão Neto, os principais 

destaques do ano foram soja, máquinas e 

aparelhos de terraplanagem e manufaturados 

de ferro e aço. Apesar da imposição de quotas 

pelos Estados Unidos no meio do ano, o 

aumento das cotações garantiu o recorde nas 

vendas do produto (Agência Brasil, 2018). 

 Já as importações subiram 5,7% em 

preço e 15% em volume. O secretário, no 

entanto, informou que parte dessa alta se deve 

ao novo Repetro, regime especial de 

importação de equipamentos para o setor de 

petróleo e gás. Por causa do novo regime, que 

entrou em vigor este ano, o país está 

gradualmente importando plataformas de 

petróleo que estavam registradas no exterior, o 

que impacta o saldo da balança comercial 

(Agência Brasil, 2018). 
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 No caso das exportações, os bens que 

mais aumentaram as vendas foram os 

produtos básicos (+40,1%), os 

semimanufaturados (+4,5%) e os 

manufaturados (+25%). Do lado das 

importações, as compras apresentaram as 

seguintes variações: bens de consumo (-

7,1%); bens intermediários (+15,7%); 

combustíveis e lubrificantes (+12,6%); e bens 

de capital (+170,2%) (G1, 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$ 

24,64 milhões, esse ano a quantia foi de 

apenas US$ 2,04 milhões. 

 Considerando os valores acumulados 

até novembro por tipos de produtos, os setores 

que mais se destacaram nas exportações 

totais da região foram os metalúrgicos 

(30,48%), seguido pelos produtos químicos 

(30,06%), pelo setor de minerais (13,72%) e, 

finalmente, os agropecuários (13,52%). 

 Considerando todos os municípios que 

compõem a região das Vertentes, 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, 38,33% de todas as saídas de Campos 

das vertentes. São João del-Rei surge em 

segundo lugar, exportando, de janeiro a 

novembro de 2018, US$ 70,95 milhões de 

dólares (participação de 35,26%); o município 

é o maior exportador de produtos metalúrgicos 

da região; vendeu, até agora, 69,97% do total, 

o equivalente a US$ 42,92 milhões (Vide 

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

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

  2017 2018 

 Novembro Acumulado Novembro Acumulado 

Exportação 
                
13.044.548  

                
169.028.713  

              
19.960.792  

                   
199.293.095  

Importação 
                  
2.114.159  

                  
35.104.624  

                 
2.265.815  

                     
50.431.729  

Saldo Comercial 
                
10.930.389  

                
125.006.193  

              
17.694.977  

                   
148.861.366  

Corrente de Comércio 
                
15.158.707  

                
204.133.337  

              
22.226.607  

                   
249.724.824  

 

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre agosto e novembro 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 novembro 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 novembro de 2017 e 2018 (US$ milhões) 

 

 

 

  

Barbacena São João del Rei Nazareno Lavras Luminárias

nov/2017 4.730.967 6.345.924 323.524 1.362.074 76.965

nov/2018 7.601.490 7.257.706 2.771.837 2.111.948 115.486
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ANEXOS: 

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

 


