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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião Mineira Campo das 

Vertentes apresentou em setembro de 2018, 

comparado com o mês anterior, diminuição 

tanto nas exportações e aumento nas 

importações – variações de -7,49% e 50,58%, 

respectivamente. 

A região apresentou 1,11% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve pequeno 

aumento em relação ao mês passado, quando 

essa porcentagem era de 1,09%. 

Comparando setembro de 2018 com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou aumento de 49,61% nas 

exportações; em 2017 o total exportado foi de 

US$ 14,20 milhões e agora esse valor é US$ 

21,25 milhões. As importações, pelo contrário, 

diminuíram no mesmo período (-28,99%). 

Enquanto no ano passado o valor foi de US$ 

4,58 milhões, neste ano é de US$ 3,25 

milhões. Desde o começo do ano, esse é o 

mês com o maior valor registrado na balança 

comercial (superávit de US$ 17,99 milhões) 

(Vide TAB. 1). 

BALANÇA COMERCIAL 

Segundo dados divulgados pelo 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC), a balança comercial brasileira 

registrou superávit de US$ 4,971 bilhões em 

setembro, resultado de exportações no valor de 

US$ 19,087 bilhões e importações de US$ 

14,116 bilhões. As exportações aumentaram 

7,7% e as importações subiram 10,2% em 

relação a setembro de 2017. 

“O superávit de quase US$ 5 bilhões em 

setembro mostra que o comércio exterior 

brasileiro tem tido um bom desempenho e 

contribuído de maneira favorável para a 

atividade econômica brasileira”, afirmou o 

secretário de Comércio Exterior do MDIC, Abrão 

Neto. 

No acumulado do ano, o saldo comercial 

acumulou superávit de US$ 42,648 bilhões, o 

segundo maior superávit da série histórica 

brasileira, ficando atrás somente do resultado do 

ano passado, de US$ 53,258 bilhões em igual 

período. 

Para Neto (2018), apesar de o saldo 

comercial nestes nove primeiros meses ter sido 

menor, o Ministério registrou aumento de 

exportações e de importações, o que 

“representa uma atividade econômica mais 

forte, que gera mais riquezas, que cria mais 

empregos e que faz com que o comércio exterior 

tenha um peso ainda maior para a economia 

brasileira”. 

Em uma análise da ADVFN (2018), na 

comparação com setembro de 2017, houve 

retração de 3,87% na diferença entre o valor 

total de bens e serviços exportados e 

importados (de US$ 5,171 bilhões para US$ 

4,971 bilhões). Considerando a média diária, a 

variação percentual entre setembro de 2018 e 

setembro de 2017 ficou positiva em 1,19%, 

passando de 258,6 milhões para 261,6 milhões. 

Esse aumento pode ser explicado pelo dia útil a 

mais que setembro de 2017 teve em relação ao 

mesmo mês de 2018. 
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Comparando dados deste mês com o 

anterior, houve crescimento de 31,68% na 

diferença entre o valor total de bens e serviços 

exportados e importados (passando de US$ 

3,775 bilhões para US$ 4,971 bilhões). Se for 

considerado o saldo comercial médio por dia útil, 

a diferença de setembro de 2018 em relação a 

agosto de 2018 ficou positiva em 59,40% (de 

US$ 164,1 milhões para US$ 261,6 milhões). 

Agosto de 2018 contou com vinte e três dias 

úteis, quatro a menos que o nono mês deste ano 

(MDIC, 2018). 

De acordo com dados divulgados pela 

secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Seapa) (2018), as exportações 

do agronegócio de Minas Gerais encerraram os 

primeiros nove meses do ano com queda de 

2,6% no faturamento (que alcançou US$ 5,83 

bilhões). No acumulado, registrou-se 

incremento de 10,8% no volume embarcado, 

com destinação de 8 milhões de toneladas de 

produtos agrícola e pecuários para o mercado 

internacional. As exportações do agronegócio 

foram responsáveis por 33,3% do faturamento 

gerado com os embarques totais do estado. 

A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, e, como 

aconteceu com Minas Gerais, apresentou uma 

variação positiva em relação a agosto (9,81%). 

Comparado com setembro de 2017, da mesma 

forma, observa-se aumento no valor da balança 

(87,04%) (Vide GRAF. 3). 

 Os principais municípios importadores 

foram Dores de Campos, Lavras e São João del-

Rei. No acumulado do ano, as importações da 

mesorregião divergiram da tendência do estado. 

Enquanto Campo das Vertentes mostrou um 

aumento de 41,12% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, Minas gerais variou 

negativamente em 20,99% (Vide GRAF. 1). 

Os principais exportadores foram São 

João del Rei, Barbacena e Nazareno. 

Considerando o acumulado do ano, Minas 

Gerais e Campo das Vertentes apresentaram 

cenários parecidos. Enquanto a primeira variou 

positivamente em 7,95% a mesorregião 

expressou aumento de 14,51% (Vide GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma pequena diferença entre os meses 

de agosto e setembro, -17,09% (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 201,29% em relação ao ano passado. O 

total exportado pela região aumentou 15,71%, 

passando de US$ 141,15 milhões em 2017 

para US$ 163,33 milhões em 2018. 

 Em setembro, o setor metalúrgico foi o 

que mais se destacou na pauta da região. Ele 

representou 30,71% de todas saídas – US$ 
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50,15 milhões até agora. Os produtos químicos 

também apresentaram grande relevância, US$ 

48,59 milhões foram vendidos. 

 Segundo dados do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), a 

arrecadação da Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral (CFEM) em Minas Gerais 

chegou a quase R$ 1 bilhão no acumulado do 

ano. No total, foram recolhidos R$ 927 milhões 

no período de janeiro a setembro, um aumento 

de 61,15% sobre a mesma época do ano 

passado, quando o montante tinha chegado a 

R$ 575 milhões. 

 Para Valdir Salvador (2018), o consultor 

de assuntos institucionais da Amig, foi uma 

combinação de fatores que fizeram com que a 

arrecadação dos municípios mineradores 

aumentasse. Os principais motivos são a 

estabilidade do preço do minério de ferro no 

mercado internacional, a manutenção das 

vendas das mineradoras e, por fim, a nova lei 

sobre arrecadação. 

 No Brasil, comparando esse mês com o 

mesmo período de 2017, subiram as 

exportações de básicos (21,1%) e de 

semimanufaturados (3%), enquanto caíram as 

vendas de manufaturados (-4,2%). No grupo 

dos básicos, aumentaram as vendas 

principalmente de petróleo em bruto (102,8%), 

farelo de soja (37,5%), carne bovina (33,1%), 

soja em grão (19,7%), café em grão (17,7%) e 

minério de ferro (15,4%) (MDIC, 2018). 

 No acumulado do ano, aumentaram as 

vendas de produtos básicos (12,1%) e de 

manufaturados (8,8%). Apenas caíram as 

vendas de semimanufaturados (3,7%). 

“Alcançamos nossos melhores resultados em 

volume embarcados para produtos como 

minério de ferro, soja, farelo e resíduo de soja, 

óleo bruto de petróleo, tubos de ferro e painéis 

de fibras de madeira”, afirmou o secretário do 

MDIC. 

 Com relação à exportação de produtos 

básicos, houve aumento de receita com 

petróleo em bruto (32%), farelo de soja 

(31,8%), soja em grão (19,5%), minério de 

cobre (16,2%), carne bovina (11,1%), fumo em 

folhas (2%) e minério de ferro (0,2%). Já no 

grupo dos manufaturados, ocorreu 

crescimento principalmente em plataforma 

para extração de petróleo (353%), partes de 

motores e turbinas para aeronaves (101,2%), 

óleos combustíveis (70,2%), motores para 

veículos e partes (24,7%) e máquinas para 

terraplanagem (22,9%). 

 Segundo Abraão Neto, o volume de soja 

exportado até setembro de 2018 já supera todo 

o volume embarcado no ano passado e é um 

recorde. Foram exportados até setembro 

desse ano 69,2 milhões de toneladas de soja. 

Segundo ele, “outros quatro produtos tiveram 

recordes tanto em valor como em quantidade, 

como a soja, o petróleo bruto, a celulose e o 

minério de cobre”. 
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 De acordo com a Seapa (2018), a China 

continuou como o principal destino das 

exportações do agronegócio mineiro. Somente 

para o país, os embarques movimentaram US$ 

1,6 bilhão, um aumento de 38,2% comparando 

o acumulado deste ano com o do ano passado. 

Isso significa que a participação chinesa nas 

exportações do agronegócio foi de 27%. Em 

segundo lugar no ranking dos países 

exportadores estão os Estados Unidos (8,4% 

do faturamento gerado com exportações), 

seguido pela Alemanha (7% da participação), 

Rússia (5,4%) e Itália (5,3%). 

 Dentre os produtos, o café, principal 

item da pauta exportadora e respondendo por 

35,3% das exportações, registrou queda de 

16,6% em faturamento (US$ 2 bilhões). O 

complexo de soja, responsável por 28,6% dos 

embarques do agronegócio, movimentou US$ 

1,66 bilhão entre janeiro e setembro, um 

avanço de 69,1%. O grupo das carnes 

registrou resultados negativos. No acumulado 

do ano, a retração no faturamento alcançou 

15,3% com o grupo movimentando US$ 618,1 

milhões (-12,5%). Desempenho negativo 

também foi registrado no complexo 

sucroalcooleiro. Entre janeiro e setembro as 

exportações recuaram 39,2% em faturamento 

(US$ 596,7 milhões) e 17,9% em volume. 

 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$ 

21,20 milhões, esse ano a quantia foi de 

apenas US$ 1,80 milhões. 

 Considerando os valores acumulados 

até setembro por tipos de produtos, os setores 

que mais se destacaram nas exportações 

totais da região foram os metalúrgicos 

(30,70%), seguido pelos produtos químicos 

(29,75%), pelo setor agropecuário (13,63%) e, 

finalmente, os minerais (13,40%). 

 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, 38,30% de todas as saídas de Campos 

das vertentes. São João del-Rei surge em 

segundo lugar, exportando, de janeiro a 

setembro de 2018, US$ 57,59 milhões de 

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

é o maior exportador de produtos metalúrgicos 

da região; vendeu, até agora, 70,08% do total, 

o equivalente a US$ 35,15 milhões. (Vide 

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

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

  2017 2018 

 Setembro Acumulado Setembro Acumulado 

Exportação 
                       

14.203.736  
                    

140.132.245  
                  

21.250.352  
                   

160.470.603  

Importação 
                         

4.581.629  
                      

27.822.411  
                    

3.253.643  
                     

39.263.149  

Saldo Comercial 
                         

9.622.107  
                    

103.391.938  
                  

17.996.709  
                   

121.207.454  

Corrente de Comércio 
                       

18.785.365  
                    

167.954.656  
                  

24.503.995  
                   

199.733.752  

 

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre junho e setembro 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 setembro 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 setembro de 2017 e 2018 (US$ milhões) 
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