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

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião Mineira Campo das 

Vertentes apresentou, em outubro de 2018, 

comparado com o mês anterior, diminuição nas 

exportações e aumento nas importações – 

variações de -11,24% e 173,62%, 

respectivamente. 

A região apresentou 0,90% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve pequena 

diminuição em relação ao mês passado, 

quando essa porcentagem era de 1,11%. 

Comparando outubro de 2018 com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou aumento de 18,99% nas 

exportações; em 2017 o total exportado foi de 

US$ 15,85 milhões e agora esse valor é US$ 

18,86 milhões. As importações, igualmente, 

aumentaram no mesmo período (72,27%). A 

balança comercial fechou em 9,95 milhões 

(Vide TAB. 1). 

 

BALANÇA COMERCIAL 

Segundo dados divulgados pelo 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC), as exportações brasileiras, em 

outubro, superaram as importações em US$ 

6,121 bilhões. Esse é o melhor superávit para o 

mês desde o início da série histórica, em 1989. 

O resultado é 17,9% superior ao registrado em 

outubro do ano passado (US$ 5,193 bilhões). 

No mês passado, as importações 

totalizaram US$ 16,105 bilhões, com 

crescimento de 12,4% pela média diária. Já as 

exportações somaram US$ 22,226 bilhões, alta 

de 12,4% em relação a outubro do ano passado, 

pelo critério da média diária. (Agência Brasil, 

2018). 

Mesmo com o recorde em outubro, o 

superávit da balança comercial demonstrou 

queda no acumulado do ano. Nos dez primeiros 

meses de 2018, o país exportou US$ 47,721 

bilhões a mais do que importou, recuo de 18,4% 

na comparação com o mesmo período do ano 

passado (US$ 58,451 bilhões). 

Segundo informações do governo do 

Brasil (2018), a diminuição do saldo comercial 

deve-se principalmente à recuperação das 

importações, que aumentaram 20,6% em 

relação aos dez primeiros meses de 2017 pelo 

critério da média diária, contra expansão de 8% 

das exportações pelo mesmo critério. Por causa 

da recuperação da produção e do consumo, as 

importações recuperaram-se em relação aos 

últimos anos. 

No acumulado deste ano, até 14 de 

outubro, o MDIC informou que a balança 

comercial registrou superávit de US$ 47,374 

bilhões. O resultado é 15% inferior ao registrado 

no mesmo período do ano passado, quando o 

saldo positivo da balança foi registrado em US$ 

55,736 bilhões. 

De acordo com o MDIC, no acumulado 

deste ano, as exportações somaram US$ 

189,178 bilhões, com média diária de US$ 960 

milhões (alta de 9,4% sobre o mesmo período 

do ano passado). 

O Brasil, maior produtor mundial de café, 

estabeleceu um novo recorde exportações do 

produto. Em outubro, o País embarcou 3,74 
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milhões de sacas de 60 quilos. O número é a 

somatória de café verde, solúvel e torrado & 

moído, e representa um crescimento de 29,1% 

sobre o resultado do mesmo mês de 2017, 

quando foram vendidas 2,9 milhões de sacas ao 

exterior. Os dados foram divulgados nesta 

quinta-feira (08) pelo Conselho dos 

Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). 

Apesar dos números positivos, o Cecafé 

aponta que o desempenho poderia ter sido 

maior. “Continuamos com os problemas de 

rolagem dos embarques nos navios, caso 

contrário, poderíamos ter atingido o patamar de 

4 milhões de sacas. Os dados indicam uma 

performance positiva para os próximos meses, 

encerrando o ano civil com bons resultados e 

consolidando cada vez mais a liderança do 

Brasil em volumes exportados e o compromisso 

com a qualidade e a sustentabilidade”, afirmou 

Nelson Carvalhaes, presidente do Cecafé, em 

nota. 

Já as importações, por seu turno, 

totalizaram US$ 141,805 bilhões, ou US$ 719 

milhões por dia útil (aumento de 21% em relação 

ao mesmo período de 2017). 

No ano passado, a balança comercial 

teve saldo positivo de US$ 67 bilhões, o melhor 

resultado da série histórica. Para o MDIC, a 

estimativa é que o superávit fechará 2018 em 

torno de US$ 50 bilhões. 

O mercado financeiro tem projeções mais 

otimistas. Segundo o boletim Focus, pesquisa 

semanal com instituições financeiras divulgada 

pelo Banco Central, a balança comercial 

encerrará o ano com superávit de US$ 56 

bilhões (Agência Brasil, 2018).  

O resultado condiz com as estimativas 

oficiais do Banco Central (BC). No último 

Relatório de Inflação, divulgado em setembro, o 

BC prevê superávit de US$ 55,3 bilhões, com 

exportações de US$ 231 bilhões e importações 

de US$ 175,7 bilhões (Agência Brasil, 2018). 

A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, e, 

diferentemente do que aconteceu com Minas 

Gerais, apresentou uma variação negativa em 

relação a setembro (-44,66%). Comparado com 

outubro de 2017, da mesma forma, observa-se 

diminuição no valor da balança (-6,79%) (Vide 

GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram Lavras, Barroso e São João del-Rei. No 

acumulado do ano, as importações da 

mesorregião convergiram com a tendência do 

estado. Enquanto Campo das Vertentes 

mostrou um aumento de 46% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, Minas gerais 

variou positivamente em 25,98% (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 parecidos. Enquanto a primeira variou 
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positivamente em 7,50% a mesorregião 

expressou aumento de 14,97% (Vide GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma pequena diferença entre os meses 

de setembro e outubro, 13,31% (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 mesorregião Campo 

das Vertentes. O setor metalúrgico foi o que 

mais se destacou, apresentando um aumento 

de 194,02% em relação ao ano passado. O 

total exportado pela região aumentou 15,46%, 

passando de US$ 157,01 milhões em 2017 

para US$ 181,28 milhões em 2018. 

 Em setembro, o setor químico foi o de 

maior relevância na pauta geral. Ele 

representou 30,13% de todas saídas – US$ 

54,62 milhões até agora. Os produtos 

metalúrgicos também ficaram em evidência, 

US$ 54,46 milhões foram vendidos. 

 Pressionados pelas preocupações com 

a desaceleração da demanda na China 

durante o inverno (no hemisfério norte), os 

contratos futuros do minério de ferro caíram em 

quase 4%, ou seja, o menor nível desde o final 

de julho. O minério de ferro na Bolsa de Dalian 

caiu 0,8 por cento, para 520 iuanes (Extra 

Globo, 2018). 

 "Isso mostra que, com o início da 

temporada de inverno, a demanda por aço está 

se desacelerando devido à fraca 

sazonalidade", disse a analista da Argonaut 

Securities, Helen Lau, em nota. 

 No Brasil, em outubro, as exportações 

de outubro foram compostas pela venda de 

US$ 11,172 bilhões em produtos básicos 

(crescimento de 26% em relação a outubro de 

2017), de US$ 7,737 bilhões em 

manufaturados (aumento de 5%) e de US$ 

3,191 bilhões em semimanufaturados (+ 3%). 

A alta das importações foi impulsionada pela 

compra de combustíveis e lubrificantes, que 

cresceram 24,2%; de bens intermediários 

(11,2%); de bens de capital, máquinas e 

equipamentos usados na produção, com alta 

de 11,1%, e de bens de consumo (7,8%). 

 Pelo lado das importações, em relação 

ao mês passado, houve alta de combustíveis e 

lubrificantes (+24,2%), bens intermediários 

(+11,2%), bens de capital (+11,1%) e bens de 

consumo (+7,8%). Em relação a outubro de 

2017, cresceram as compras de adubos e 

fertilizantes (+68,7%), químicos orgânicos e 

inorgânicos (+36,7%), farmacêuticos 

(+26,5%), combustíveis e lubrificantes 

(+12,1%) e equipamentos mecânicos (+9,1%). 

 O relatório do MDIC mostra ainda que a 

Ásia continua a ser o principal destino dos 

produtos brasileiros, com US$ 6,2 bilhões em 
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compras, número 32% maior que o registrado 

em outubro do ano passado. 

 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$ 

23,08 milhões, esse ano a quantia foi de 

apenas US$ 1,94 milhões. 

 Considerando os valores acumulados 

até setembro por tipos de produtos, os setores 

que mais se destacaram nas exportações 

totais da região foram os químicos (30,13%), 

seguido pelos produtos metalúrgicos (30,04%), 

pelo setor agropecuário (13,80%) e, 

finalmente, os minerais (13,63%). 

 Considerando todos os municípios que 

compõem a região das Vertentes, três 

exportaram menos do que em relação ao ano 

passado. Os que mais se destacaram foram os 

municípios de Resende Costa e Nepomuceno. 

 Barbacena permanece como o maior 

exportador da região, atingindo, no acumulado 

do ano, 38,35% de todas as saídas de Campos 

das vertentes. São João del-Rei surge em 

segundo lugar, exportando, de janeiro a 

outubro de 2018, US$ 63,70 milhões de 

dólares (participação de 35,14%); o município 

é o maior exportador de produtos metalúrgicos 

da região; vendeu, até agora, 70,19% do total, 

o equivalente a US$ 38,23 milhões. O valor 

médio da tonelada de minério de ferro registrou 

uma valorização de 7,26% em relação ao 

último mês (Vide GRAF. 6 e 7).  
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

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

  2017 2018 

 Outubro Acumulado Outubro Acumulado 

Exportação 
                
15.851.920  

                
155.984.165  

              
18.861.700  

                   
179.332.303  

Importação 
                  
5.168.054  

                  
32.990.465  

                 
8.902.765  

                     
48.165.914  

Saldo Comercial 
                
10.683.866  

                
114.075.804  

                 
9.958.935  

                   
131.166.389  

Corrente de Comércio 
                
21.019.974  

                
188.974.630  

              
27.764.465  

                   
227.498.217  

 

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre julho e outubro 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 outubro 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 outubro 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: Elaboração própria a partir de dados do site Indexmundi (2018). 

 


