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BOLETIM DO COMÉRCIO EXTERIOR – CAMPOS DAS VERTENTES – FEVEREIRO DE 2019 
 

PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

NO CAMPOS DAS VERTENTES 

A mesorregião mineira Campo das 

Vertentes apresentou, em fevereiro de 2019, 

comparado com o mês anterior, aumento das 

exportações e diminuição das importações – 

variações de 5,03% e -82,60%, 

respectivamente. 

A região apresentou 0,85% de todas as 

exportações de Minas Gerais; houve pequeno 

aumento em relação ao mês passado, quando 

essa porcentagem era de 0,71%. 

Comparando fevereiro de 2019 com o 

mesmo mês do ano passado, a mesorregião 

analisada apresentou diminuição de 8,88% 

nas exportações; em 2018 o total exportado foi 

de US$ 16,48 milhões e agora esse valor é 

US$ 15,01 milhões. As importações também 

diminuíram no mesmo período (-43,91%). A 

balança comercial fechou em 13,11 milhões 

(Vide TAB. 1). 

 

BALANÇA COMERCIAL 

A balança comercial brasileira fechou 

fevereiro com o segundo maior saldo positivo 

para o mês desde o início da série histórica, em 

1989. De acordo com a Secretaria de Comércio 

Exterior do Ministério da Economia (2019), no 

mês passado, o país vendeu US$ 3,673 bilhões 

a mais do que comprou do exterior. 

O recorde anterior da balança comercial 

em meses de fevereiro havia sido registrado em 

fevereiro de 2017, quando o superávit atingiu 

US$ 4,555 bilhões (Agência Brasil, 2019). 

Segundo o Ministério da Economia (2019), a 

balança comercial registrou superávit de US$ 

2,999 bilhões em fevereiro do ano passado. 

Segundo a Agência Brasil (2019), as 

exportações somaram US$ 16,293 bilhões, 

recuo de 15,8% em relação a fevereiro do ano 

passado pelo critério da média diária. As 

importações totalizaram US$ 14,411 bilhões, 

queda de 21,2% na mesma comparação, 

também pelo critério da média diária. Nos dois 

primeiros meses de 2019, a balança comercial 

registrou superávit de US$ 5,865 bilhões, contra 

saldo positivo de US$ 5,823 bilhões no mesmo 

período de 2018. 

Já no acumulado do ano, o país 

praticamente manteve o número do mesmo 

período de 2018, quando apresentou resultado 

positivo de US$ 5,82 bilhões. O saldo comercial 

do acumulado deste ano foi um pouco maior 

(US$ 5,86 bilhões). O diretor superintendente da 

BMJ Wagner Parente explica que “os números 

dizem respeito sobre uma sazonalidade desse 

início do ano. Não é o mais forte, mas o que se 

espera é crescimento, nem que seja um pouco, 

como registrou o país”. Com os dados dos 

primeiros meses, Wagner afirma que é possível 

esperar um saldo comercial positivo no final de 

2019. 

A balança comercial do Campo das 

Vertentes manteve-se positiva, porém, 

diferentemente do que aconteceu com Minas 

Gerais, apresentou uma variação positiva em 

relação a janeiro de 2019 (290,85%). 

Comparado com fevereiro de 2018, igualmente, 

observa-se aumento no valor da balança (-

0,20%) (Vide GRAF. 3). 
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 Os principais municípios importadores 

foram Lavras, Barbacena e São João del-Rei. Já 

em relação aos exportadores, os que 

apresentaram maiores números foram os 

municípios de Barbacena, São João del-Rei e 

Lavras (Vide GRAF. 6). 

Quanto à corrente de comércio, a região 

mostrou uma pequena diferença entre os meses 

de fevereiro e janeiro, -32,95% (Vide GRAF. 1). 

PAUTA EXPORTADORA 

 Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve aumento das exportações 

acumuladas em apenas três dos dez setores 

contidos na pauta exportadora da microrregião 

Campo das Vertentes. O setor de minerais foi 

o que mais se destacou, apresentando 

aumento de 36% em relação ao ano passado. 

O total exportado até agora pela região 

diminuiu 17,90%, passando de US$ 35,70 

milhões em 2018 para US$ 29,31 milhões em 

2019. 

 Em fevereiro, o setor metalúrgico foi o 

de maior relevância na pauta geral. Ele 

representou 30,93% de todas saídas – US$ 

9,06 milhões no total anual. Os produtos 

químicos também ficaram em evidência, US$ 

6,79 milhões foram vendidos. 

 Já no Brasil, em relação às exportações, 

as vendas de produtos manufaturados caíram 

32,3% em fevereiro na comparação com o 

mesmo mês do ano passado, pelo critério da 

média diária. O resultado foi influenciado por 

uma exportação de plataforma de petróleo de 

US$ 1,5 bilhão feita em fevereiro do ano 

passado que não se repetiu neste ano. No 

entanto, outros produtos registraram queda na 

comparação, como veículos de carga (-56,3%), 

automóveis de passageiros (-46,6%) e 

máquinas de terraplanagem (-39,7%) (Agência 

Brasil, 2019). 

 As vendas de produtos 

semimanufaturados recuaram 21,2%, puxadas 

por óleo de soja (-76,5%), ferro fundido (-

43,1%) e couros e peles (-30,8%). A única 

categoria com alta nas exportações foi a dos 

produtos básicos, cujas vendas para o exterior 

aumentaram 10,2%. Os principais destaques 

foram soja em grão (+81,6%), algodão 

(+44,5%) e milho em grãos (+39,3%) 

(Secretaria de Comércio Exterior do Ministério 

da Economia, 2019). 

 Em relação às importações brasileiras, 

o preço médio das mercadorias compradas 

aumentou 1,8% em janeiro e fevereiro, mas a 

quantidade caiu 3% na mesma comparação. 

Em valores, as compras de bens de capital 

(máquinas e equipamentos usados na 

produção) caíram 61,9% em relação a 

fevereiro do ano passado. A compra de 

combustíveis e lubrificantes recuou 34,3%; a 

de bens de consumo, 11,4%, e a de bens 

intermediários, 2,9% (Agência Brasil, 2019). 

 Depois de o saldo da balança comercial 

ter encerrado 2018 em US$ 58,959 bilhões, o 
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segundo maior resultado positivo da história, o 

mercado estima um superávit menor em 2019 

motivado principalmente pela recuperação da 

economia, que reativa o consumo e as 

importações (Agência Brasil, 2019). 

 Na mesorregião do Campo das 

Vertentes, comparando os valores acumulados 

até agora com o mesmo período do ano 

passado, o setor de metalurgia foi o que mais 

perdeu espaço na pauta exportadora. 

Enquanto em 2018 as vendas foram de US$ 

13,60 milhões, esse ano a quantia foi de 

apenas US$ 9,06 milhões. 

 Considerando os valores de fevereiro 

por tipos de produtos, os setores que mais se 

destacaram nas exportações totais da região 

foram os metalúrgicos (30,93%), seguido pelos 

produtos químicos (23,16%), pelo setor mineral 

(20,79%) e, finalmente, os agropecuários 

(15,93%). 

 Considerando todos os municípios que 

compõem a região das Vertentes, apenas três 

exportaram mais do que em relação ao ano 

passado – Dores de Campos, Nazareno e 

Resende Costa. 

 Barbacena aparece, nesse começo de 

ano, como o maior exportador da região, 

atingindo, no acumulado do ano 38,48% de 

todas as saídas de Campos das vertentes. São 

João del-Rei surge em segundo lugar – 

31,28%; o município é o maior exportador de 

produtos metalúrgicos da região; vendeu, até 

agora, 85,42% do total, o equivalente a US$ 

7,47 milhões. (Vide GRAF. 6). 
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TABELA 01: Valor das exportações e importações – Campo das 

Vertentes – fevereiro de 2018/2019 (US$ milhões FOB) 

 2018 2019 

 Fevereiro Acumulado Fevereiro Acumulado 

Exportação 16.484.099 35.611.757 16.559.562 35.708.966 

Importação 3.395.911 7.653.475 3.371.553 7.650.402 

Saldo Comercial 13.088.188 27.958.282 13.188.009 28.058.564 

Corrente de Comércio 19.880.010 43.265.232 19.931.115 43.359.368 

 

GRÁFICO 01: Corrente de Comércio exterior no Campo das Vertentes 

no período entre novembro e fevereiro de 2018 e 2019 (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 2018 e 2019 (US$ 

milhões).  

 

 

GRÁFICO 03: Campo das vertentes: Importações 2018 e 2019 (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 2018 e 2019 

(US$ milhões). 

 

 

GRÁFICO 05: Principais Municípios Importadores do Campo das 

Vertentes em fevereiro de 2018 e 2019 (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 fevereiro de 2018 e 2019 (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). 

 


