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[1] Os dados de preços de commodities estão disponíveis em https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
[2] Para informações sobre a evolução do comércio internacional de Minas Gerais em 2021 ver Comércio Internacional de Minas Gerais, 3º Quadrimestre de 2021, v.4, n.1
(http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/22.02_Inf_CAIP_Comex_MG_01_2022-2.pdf).
[3] Ver em http://fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/15.06_Inf_CCR_PIBMG_Itrim_02_2022.pdf.
[4] Ver em https://www.dw.com/en/china-first-quarter-economic-growth-slightly-tops-forecast/a-61501989.
[5] Ver em  https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-first-quarter-2022-advance-estimate.

Saldo da balança comercial
Neste primeiro quadrimestre de 2022, o saldo da balança
comercial mineira foi de US$ 7 bilhões, inferior ao registrado no
primeiro quadrimestre do ano anterior. As exportações e
importações alcançaram o maior valor desde o início da série
(2010), respectivamente, US$ 11,8 bilhões e US$ 4,8 bilhões
(Gráfico 1). No entanto, as exportações cresceram 7,1%, e as
importações, 32,6%, impulsionadas, sobretudo, pelo aumento de
preço dos combustíveis minerais.

A inserção produtiva de Minas Gerais no cenário internacional pode ser analisada a partir dos dados das transações
comerciais do estado com outros países por meio da plataforma Comex Stat do Ministério da Economia[1]. A proposta deste
informativo é apresentar o resultado comercial, a pauta de bens transacionados e os principais parceiros comerciais do estado
de Minas Gerais tendo como foco o resultado do primeiro quadrimestre de 2022[2]. 

Os resultados da balança comercial são influenciados pelo crescimento da renda da economia doméstica e de seus principais
parceiros econômicos. A economia mineira cresceu 0,7% no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior,
impulsionada pela recuperação das atividades ligadas aos outros serviços e pela atividade de energia e saneamento[3].
Principal parceiro econômico do estado, a China cresceu 4,8% nesse mesmo período. Inferior à meta estabelecida de 5,5%,
esse resultado foi influenciado pela crise do setor imobiliário e pela adoção de políticas de contenção (lockdowns) da Covid-19
em grandes centros urbanos[4]. Segundo principal parceiro econômico, os Estados Unidos registraram crescimento negativo
(-0,4%) em razão da queda dos investimentos privados e dos gastos do governo combinados à evolução desfavorável da
balança comercial[5]. 

Além do efeito da renda sobre as transações comerciais, a variação dos preços dos principais produtos exportados influencia o
resultado da balança comercial. No início deste ano, um dos desdobramentos da guerra na Ucrânia foi a escalada dos preços
de commodities agrícolas, dos insumos (adubos e fertilizantes) ligados à atividade e dos combustíveis minerais. Esse choque
de preços impacta tanto as exportações quanto as importações de Minas Gerais.
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Gráfico 1 – Exportações, Importações, Saldo Comercial – 
1º quadrimestre 2010 a 1º quadrimestre 2022 – US$ bilhões

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Dire
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Os saldos da balança comercial de São Paulo são historicamente
deficitários (gráfico 3). No primeiro quadrimestre de 2022, o saldo
negativo foi de -3,9 bilhões, o menor dos últimos quatro anos,
influenciado pelo avanço mais expressivo das exportações. As
importações cresceram 13,2%, lideradas pelo aumento das
compras de máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos
(15% e 7,3% respectivamente) e dos produtos químicos
orgânicos (+47,8%).

O Rio de Janeiro registrou o segundo maior saldo comercial da
série histórica, 3,6 bilhões. As importações aumentaram de US$
6,5 bilhões para US$ 8,4 bilhões. Houve crescimento das
importações de combustíveis minerais (82,8%), máquinas e
equipamentos mecânicos (56,6%) e produtos farmacêuticos
(71,7%), destacando-se as vacinas. Apesar do aumento das
importações, o saldo das transações de combustíveis minerais foi
positivo em US$ 1,6 bilhão.

Exportações
A pauta de exportações de Minas Gerais é bastante concentrada em produtos agrícolas e commodities metálicas. O Gráfico 4
apresenta os cinco principais itens exportados no primeiro quadrimestre de 2022 (utilizando-se a classificação da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)) comparado ao resultado do mesmo período em 2021. 

O minério de ferro e o café foram, mais uma vez, os principais produtos da pauta. No entanto, a participação do minério de
ferro reduziu-se 16,2 pontos percentuais (p.p), ao passo que a do café aumentou 7,3 p.p.. Além da queda dos preços do
minério de ferro no mercado internacional, o volume exportado se reduziu em 6,4%. As fortes chuvas em janeiro
comprometeram a produção estadual[7]. No caso do café, apesar da redução de 3,5% do volume embarcado, houve
crescimento de 66,5% em valor. No mercado internacional, o preço do café arábica avançou de 3,6 US$/kg em média para 5,9
US$/kg. O aumento do preço do café reflete, entre outros fatores, o aumento de custo de produção por adubos e defensivos[8].

A participação de Minas Gerais nas exportações brasileiras
alcançou 11,7%, inferior às taxas registradas pelo Rio de Janeiro,
11,8%, e por São Paulo, 19,6% (Gráfico 2). No primeiro
quadrimestre deste ano, o preço do minério de ferro, principal
produto da pauta mineira, oscilou negativamente de 170,4 mtu/US$
em média para 144,7 mtu/US$[6]. Dessa forma, o estado voltou a
se posicionar como o terceiro principal polo exportador do país.

As exportações de São Paulo e do Rio de Janeiro cresceram 27,3%
e 23,3%, respectivamente. Em ambos os casos, elas foram
impulsionadas pela valorização dos combustíveis minerais no
mercado internacional. Os preços do petróleo evoluíram de 60,1
US$/bbl, em média, para 98,3 US$/bbl. No Rio de Janeiro, as
exportações desse produto representaram 78% do total; em São
Paulo, 27,6%. O estado de São Paulo ainda registrou crescimento
das exportações de bens industriais e commodities agrícolas
(máquinas e equipamentos mecânicos, veículos automóveis,
açúcares, entre outros).
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Gráfico 2 – Participação nas exportações brasileiras –
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo – 1º
quadrimestre 2010 a 1º quadrimestre 2022 – %

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi. 

[6] Os dados de preços de commodities estão disponíveis em https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.
[7] Ver em https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-04/chuvas-em-minas-e-queda-na-demanda-chinesa-afeta-mineracao.
[8] Ver em https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/grao-sagrado/noticia/2022/04/28/preco-da-saca-de-cafe-deve-ficar-estavel-em-r-12-mil-com-inicio-da-safra-dizem-
especialistas-do-setor.ghtml.

Gráfico 3: Saldo Comercial – Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo – 1º quadrimestre 2010 a 1º
quadrimestre 2022 – US$ bilhões

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi. 
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Gráfico 4: Principais produtos exportados –
Minas Gerais – 1º quadrimestre 2021/1º
quadrimestre 2022 – (%)

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi.

Importações 
A pauta de importações de Minas Gerais é mais diversificada do que a de
exportações. Desse modo, optou-se por agrupá-la em categoria mais
abrangente (Sistema Harmonizado com dois dígitos (SH2), em vez da
NCM) (Gráfico 5). 

O principal grupo de produtos importados foi de máquinas e equipamentos
mecânicos, 14,1% do total. Houve acréscimo de 13,3% do valor importado,
impulsionado pelas importações de outras partes de máquinas e aparelhos
de terraplanagem (+162,4%). Ainda assim, a participação decresceu 2,4
p.p..

A importação de máquinas e equipamentos elétricos alcançou 12,6%
(+0,5). O valor importado aumentou 38,1%. Houve crescimento,
principalmente, das importações de células solares em módulos ou painéis
(+442,8%). A expansão da oferta de energia solar em Minas Gerais tem se
destacado principalmente no norte do estado[12].

O principal destaque das importações foi o ganho de participação dos
combustíveis mineiras, de 5,8% para 12%. Apesar da queda de 6,5% em
volume, o valor importado cresceu 174,2%. Os preços dos combustíveis
minerais, que já haviam retomado o patamar pré-pandemia no início de
2021, dispararam neste primeiro quadrimestre com a eclosão da guerra na
Ucrânia.

Igualmente, os preços dos adubos (fertilizantes) foram fortemente afetados. As importações aumentaram 102,2% em valor,
mesmo com a redução de 22,5% em volume. Nesse contexto, a participação avançou para 9,2% (+3,2% p.p.).

Os veículos automóveis foram o quinto principal produto importado, destacando os automóveis com motor a explosão. O valor
importado superou o montante registrado no primeiro quadrimestre de 2019, antes da pandemia da Covid-19. Em relação ao
ano passado, houve crescimento de 22,5% em valor. O preço dos veículos automóveis aumentou muito, reflexo das
interrupções nas cadeias de suprimentos e do aumento dos custos no setor. 

Em 2021, a importação de produtos químicos orgânicos figurou entre os cinco principais produtos da pauta. No entanto, neste
ano, com o aumento das importações de combustíveis minerais, passou a ocupar a sexta posição.

A participação das exportações de soja avançou 2,8 p.p., tendo alcançado
8,8% (Gráfico 4). O valor exportado aumentou 48,5%; o volume, 10,1%.
Entre o final do ano passado e início deste ano, o preço da soja disparou
devido ao efeito da estiagem nas lavouras do sul do Brasil[9]. A guerra na
Ucrânia pressionou ainda mais as cotações[10]. No mercado internacional,
o preço passou de 584,4 mt/US$, em média, para 677 mt/US$. 

As exportações de ferro-nióbio registraram 5% do total (+0,4 p.p.). O
volume embarcado permaneceu estável, mas houve crescimento de 14,5%
do valor exportado. As exportações de ferro fundido bruto não ligado
avançaram 32% em valor e 1,9% em volume, tendo totalizado 3,1% do total
(+0.6).

No primeiro quadrimestre do ano anterior, o bulhão dourado foi o quinto
principal produto da pauta. Neste ano, ele ocupou a oitava posição, atrás
do ferro fundido bruto não ligado e das carnes desossadas de bovino.
Foram registradas quedas substantivas no valor (-17%) e no volume
(-25,7%). Houve queda na produção no município Paracatu, sede da
principal empresa que explora esse mineral no estado[11]. 

[9] Ver em https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Soja/noticia/2022/02/com-quebra-de-safra-preco-da-soja-passa-de-r-200-saca-no-sul-do-brasil.html.
[10] Ver em https://www.cnbc.com/2022/02/24/wheat-soybeans-hit-nine-year-highs-as-russia-invades-ukraine.html.
[11] Ver em https://www.brasilmineral.com.br/noticias/producao-cai-mas-receita-se-mantem.
[12]Ver em https://diariodocomercio.com.br/juntosporminas/energia-solar-deve-atrair-r-111-bi-em-obras/.

Gráfico 5: Principais produtos importados –
Minas Gerais – 1º quadrimestre 2021/1º
quadrimestre 2022 – (%) 

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi.
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Parceiros comerciais
O principal destino das exportações mineiras foi a China
(34%). No entanto, em relação ao período anterior, houve
recuo de 4,4 p.p.. O valor exportado retraiu-se 7,1%. O
principal determinante foi a queda das importações de
minério de ferro (-26%). O crescimento das exportações de
soja (+60,8%) foi insuficiente para compensar essa retração. 

Em contrapartida, a participação dos Estados Unidos
alcançou 8,7% (+2,2%). Os principais produtos exportados
para o país registraram crescimento, à exceção do ferro bruto
não ligado (-14,5%). Os valores exportados de café em grão
e ferro-nióbio cresceram, respectivamente, 55,2% e 42,1%. 

Principal destino do café mineiro, a Alemanha também
ganhou participação (de 4,7% para 5,4%). O valor exportado
de café aumentou 67,8%. O produto representou mais de
80% da pauta. 

A Holanda ganhou uma posição em relação ao mesmo
período do anterior e ocupou a quarta posição (4,8%). O
ferro-nióbio e o ferro bruto não ligado responderam juntos por
46,3% da pauta; o minério de ferro, por 22%. O crescimento
da participação foi impulsionado pelas vendas de ferro bruto
não ligado (+611,3%).

4

Na quinta posição, as exportações para a Argentina cresceram 43,4%, destacando-se as carrocerias para automóveis e suas
partes e acessórios. O valor exportado desses produtos aumentou 45,6%.

Posicionado entre os cincos principais destinos das exportações mineiras no primeiro quadrimestre de 2021, o Barein ocupou a
sétima posição, atrás da Bélgica. O minério de ferro foi responsável por mais de 99% da pauta de exportação para o país.

A China ampliou sua participação nas importações mineiras: 27,5%
(+5,7%) (Gráfico 7). O destaque foram as máquinas e os
equipamentos elétricos, notadamente, os painéis solares e
fotovoltaicos. Cerca de 60% de todas importações desse grupo de
produtos tiveram como origem a China. Adicionalmente, o país foi a
principal origem das máquinas e de equipamentos mecânicos,
seguido pelos Estados Unidos.

As importações dos Estados Unidos aumentaram 18,1% por causa
das compras de combustíveis minerais. No entanto, esse ganho não
foi suficiente para aumentar sua participação (12,1%), que decresceu
1,5 p.p.

A Argentina subiu para a terceira posição e alcançou 7,5% do total.
O país foi a principal origem dos veículos automóveis (47,7%),
seguido pela Itália (13,2%). Além dos veículos automóveis, a Itália se
destacou nas vendas de máquinas e equipamentos mecânicos
(8,7%).

Na quinta posição, em 2022, figurou a Rússia. Devido à invasão da
Ucrânia, os Estados Unidos, países do G7 e da União Europeia
impuseram uma série de medidas para penalizar o país. 

Gráfico 6: Principais países de destino das exportações de
Minas Gerais – 1º quadrimestre 2021/1º quadrimestre 2022
– (%)

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi. 

Gráfico 7: Principais países de origem das
importações de Minas Gerais – 1º quadrimestre
2021/1º quadrimestre 2022 – (%)

Fonte: Comexstat; elaboração Caip/Direi. 
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Conclusão
O saldo comercial do primeiro quadrimestre de 2022 foi bastante favorável (US$ 7 bilhões). O preço do minério de ferro
continua bastante elevado, mas aquém do pico alcançado no ano passado; e as commodities agrícolas se valorizaram ainda
mais. Em conjunto, esses fatores contribuíram para o resultado positivo das exportações. Não obstante, Minas Gerais depende
de importações de combustíveis minerais e adubos (fertilizantes). Os preços desses produtos dispararam com a guerra da
Ucrânia e, consequentemente, as importações cresceram em um ritmo maior do que as exportações. O resultado final foi um
saldo comercial inferior ao alcançado no mesmo período em 2021. 

O principal parceiro econômico do estado continuou sendo a China. No entanto, ela perdeu participação nas exportações para
os Estados Unidos em razão da queda do preço do minério de ferro, principal produto da pauta chinesa, simultaneamente ao
aumento do preço do café, um dos principais produtos da pauta americana. Por outro lado, nas importações, a China ampliou
sua vantagem, configurando-se como a principal fornecedora de máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos para o
estado. Os Estados Unidos foram a principal origem dos combustíveis minerais. 

Os resultados desse primeiro quadrimestre sinalizam que a balança comercial mineira deve continuar tendo um desempenho
muito positivo ao longo do ano. As commodities continuam bastante valorizadas no mercado internacional, melhorando os
termos de troca do estado.

[13]  Os Estados Unidos já baniram as importações de petróleo. Ver em https://veja.abril.com.br/mundo/eua-e-g7-impoem-novas-sancoes-contra-a-russia/

Entre elas, destaca-se o compromisso de zerar as importações de petróleo[13]. O Brasil não aplicou sanção alguma à Rússia.
O país é um importante fornecedor de adubos e petróleo. O aumento de preços de ambos os produtos contribuiu para que sua
participação alcançasse 4,9%. A Rússia respondeu por 29,2% das importações de adubos em Minas Gerais.

Posicionada entre as cinco principais origens das importações em 2021, a Alemanha caiu para a oitava posição, atrás da Índia
e Colômbia. A queda foi puxada pela redução das importações de máquinas e equipamentos mecânicos (-41,8%), principal
produto da pauta. A Índia se destacou nas vendas de produtos químicos e farmacêuticos; a Colômbia, nas vendas de
combustíveis minerais.


