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O Boletim do Comércio Exterior (BCE) é uma publicação trimestral elaborada pelo Núcleo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia (NEPE), vinculado ao Departamento de Economia 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O objetivo do BCE/NEPE é apresentar 

informações conjunturais e estruturais do comércio exterior do município e, de forma 

comparativa, das demais regiões geográficas. A pesquisa do NEPE possui como principal fonte 

de dados o Comex Stat, que acompanha a situação do comércio exterior brasileiro e é mantido 

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os valores monetários apresentados 

neste boletim são expressos em dólares FOB (Free on Board) e a desagregação dos produtos é 

realizada por Seções e seguindo a classificação do Sistema Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias (SH2).   Informações adicionais sobre a metodologia de cálculo e 

acompanhamento do comércio exterior podem ser obtidas mediante solicitação: 

nepe@ufsj.edu.br. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Boletim do Comércio Exterior (BCE), elaborado pelo NEPE/UFSJ, analisou os dados acerca 

das transações de comércio exterior do município de São João del-Rei, durante o quarto trimestre 

de 2019, apresentando como principais resultados:

O saldo da balança comercial foi superavitário durante o
quarto trimestre de 2019, em São João del-Rei

Os metais comuns foram destaque nas exportações, com 
valor exportado de mais de US$ 10,4 milhões

Os principais parceiros comerciais, que adquiriram produtos 
do município, foram: Estados Unidos e Alemanha

Foram importados cerca de US$ 900 mil em produtos das 
indústrias químicas, ou conexas

O município importou produtos oriundos principalmente da 
China e da África do Sul  
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 Brasil finalizou o ano de 2019 com 

balança comercial superavitária em 

US$48.035,54 milhões, com as 

exportações superando as importações em 

27,09%.   

Em esfera nacional, o saldo da 

balança comercial no quarto trimestre de 

2019 foi superavitário em US$12.061,05 

milhões (Tabela 1). Considerando o valor 

FOB (US$), as exportações atingiram 

US$55.816,53 milhões e, em 

contrapartida, as importações no período 

somaram US$43.755,47 milhões.  

Esse superávit na balança comercial 

brasileira durante o quarto trimestre de 

2019 foi motivado pela venda (exportação) 

dos produtos minerais (US$14.683 

milhões) e de origem vegetal (US$9.192 

milhões). Quanto aos produtos importados, 

sobressaíram-se os itens máquinas e 

aparelhos, material elétrico, aparelhos de 

gravação ou reprodução de som e imagens 

(US$10.998 milhões) e produtos das 

indústrias químicas ou conexas (US$9.344 

milhões). 

Mês  

Exportações 

(US$FOB) 

Importações 

(US$FOB) 

Saldo 

(US$FOB)  % (a)  

Outubro 19.576,83 17.027,28 2.549,55 14,97% 

Novembro 17.736,71 14.172,10 3.564,61 25,15% 

Dezembro 18.502,97 12.556,08 5.946,89 47,36% 

Total 55.816,53 43.755,47 12.061,05 27,56% 

Tabela 1 Balança Comercial do Brasil, quarto trimestre de 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados do Comex Stat.  

Nota: Valores em milhões de dólares. (a) Percentual do número de exportações em relação às importações. 

 

Em contexto global, está ocorrendo 

uma desaceleração do comércio 

internacional envolvendo grandes tensões 

geopolíticas, juntamente com a flutuação 

cambial. Diante disso, os principais 

mercados para os quais o Brasil exporta 

estão reduzindo as compras de produtos 

estrangeiros. Dentre esses parceiros do país 

que reduziram as suas importações, no 

quarto trimestre de 2019, estão a China, 

União Europeia (UE) e os Estados Unidos. 

O Brasil, entretanto, poderia ser 

favorecido com a alta cotação do dólar para 

impulsionar as exportações. No entanto, tal 

fato não tem se sucedido de maneira 

estável, seja pela ausência de acordos 

comerciais, seja por questões de 

infraestrutura que afetam os preços. 

 Quanto ao fluxo de transações do 

município de São João del-Rei, o saldo da 

balança comercial, durante o ano de 2019, 

revelou conformidade com os resultados 

do país. No município, as exportações e 

importações registraram valores de 

US$64,71 milhões e US$15,54 milhões, 

respectivamente. Consequentemente, as 

O 



Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia – NEPE / UFSJ 

Boletim mercado de trabalho, v. 1, n. 4, 2019; Página 2 
 

 

 
 

exportações excederam as importações em 

377,79%, com saldo da balança comercial 

de aproximadamente US$51,2 milhões.  

 Examinando as informações das 

exportações, tendo em vista o valor FOB 

(US$) e a descrição SH2, verificou-se que 

os metais comuns (ferro fundido, ferro e 

aço) obtiveram maior destaque durante 

todo o ano de 2019, registrando um valor 

total exportado de US$43,4 milhões. Esses 

produtos tiveram como principais destinos 

o Japão (US$7 milhões) e os Estados 

Unidos (US$5,9 milhões). 

 Em relação ao segundo grupo de 

produtos mais exportados pelo município, 

o que obteve destaque foram os produtos 

relacionados às indústrias químicas ou 

conexas (químicos inorgânicos; compostos 

inorgânicos ou orgânicos de metais 

preciosos, de elementos radioativos, de 

metais das terras raras ou de isótopos), com 

valores que somaram US$19,4 milhões. 

Para esses produtos, os principais parceiros 

comerciais foram a Alemanha (US$8,46 

milhões) e os Estados Unidos (US$6,43 

milhões). 

O Gráfico 1 apresenta os principais 

países importadores do município durante 

o ano de 2019, com relação a valores US$ 

FOB.  O Gráfico 2, por sua vez, apresenta   

os principais países de onde os produtos 

importados pela cidade se originam.

Gráfico 1 Principais destinos das exportações de São João del-Rei, no ano de 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 
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Gráfico 2 Principais origens das importações realizadas no município de São João del-

Rei, no ano de 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

O Gráfico 3 sintetiza o saldo da 

balança comercial do município durante os 

anos de 2010 e 2019, revelando-se 

superavitária em todo o período 

examinado. Segundo o Comex Vis, o 

município possui cerca de 0,3% de 

participação nas exportações do Estado de 

Minas Gerais, com 11 empresas 

exportadoras. Em relação às importações, 

há uma contribuição de 0,2% do município 

em relação ao Estado, contando com 5 

importadores.  

Gráfico 3 Balança Comercial (exportações, importações e saldo das exportações 

subtraídas das importações) para o município de São João del-Rei, durante os anos de 

2010 a 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 
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Especificamente em relação ao 

quarto trimestre de 2019 para o município 

de São João del-Rei, este período foi 

consoante com todo o ano de 2019, com 

balança comercial superavitária em cerca 

de US$12 milhões, tendo como registro 

dos valores das exportações e importações 

em US$14,5 milhões e US$2,25 milhões, 

respectivamente.  

Em suma, os principais produtos 

importados pelo município de São João 

del-Rei durante o último trimestre de 2019 

constituíam em metais comuns e suas obras 

(alumínio e suas obras) no valor de US$ 

1,24 milhão, advindos da África do Sul 

(US$736 mil) e da China (US$483 mil). 

Logo após, destacaram-se os produtos das 

indústrias químicas ou conexas, com valor 

importado de US$899 mil, oriundos de 

produtos da China (US$735 mil) e Espanha 

(US$129 mil). 

Quanto aos produtos exportados 

pelo município, se destacaram os metais 

comuns e suas obras, com valor de 

US$10,45 milhões, tendo como principais 

destinatários a Itália (US$1,5 milhão) e os 

Estados Unidos (US$1,1 milhão). Em 

seguida, tem-se os produtos das indústrias 

químicas ou conexas, destinados 

principalmente à Alemanha (US$1,7 

milhão) e aos Estados Unidos (US$1,3 

milhão).

  

 

 


