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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 

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 segundo trimestre 

de 2020, apresentando como principais resultados:

O saldo da balança comercial foi superavitário em 
US$14,24 milhões durante o segundo trimestre de 2020, em 

São João del-Rei

Os metais comuns foram destaque nas exportações, com 
valor exportado de mais de US$ 12 milhões

Os principais parceiros comerciais, que adquiriram produtos 
do município, foram: Itália e China

Foram importados mais de US$ 1 milhão em produtos das 
indústrias químicas, ou conexas

O município importou produtos oriundos principalmente da 
China, Austrália e Espanha
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Analisando o contexto nacional, o 

saldo da balança comercial no segundo 

trimestre de 2020 foi superavitário em 

US$17.798,81 milhões, com o valor das 

exportações superando o das importações 

em 50,21% (Tabela 1).  Considerando o 

valor FOB (US$), as exportações 

alcançaram US$53.247,18 milhões e, em 

contrapartida, as importações no período 

totalizaram US$35.448,36 milhões.  

Esse superávit na balança comercial 

foi impulsionado pela venda (exportação) 

dos produtos do reino vegetal 

(US$16.467,17 milhões) e de origem 

mineral (US$11.127,61 milhões). Em 

referência aos produtos importados, 

destacaram-se os produtos das indústrias 

químicas ou indústrias conexas 

(US$8.816,61 milhões) e os itens máquinas 

e aparelhos, material elétrico, aparelhos de 

gravação ou reprodução de som e imagens 

(US$8.047,56 milhões). 

Mês  

Exportações 

(US$ FOB) 

Importações 

(US$ FOB) 

Saldo 

(US$ FOB)  % (a)  

Abril  17.669,87 11.606,82 6.063,05 52,24% 

Maio  17.665,01  13.392,52 4.272,49 31,90% 

Junho  17.912,29  10.449,02 7.463,27 71,43% 

Total 53.247,18 35.448,36 17.798,81 50,21% 

Tabela 1 – Balança Comercial do Brasil, segundo trimestre de 2020 
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. 

 

Embora o Brasil tenha revelado 

superávit na balança comercial no segundo 

trimestre de 2020, o que é positivo em 

termos de aquisição de divisas 

internacionais e contribuição para o 

crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), o mundo ainda tenta recuperar as 

expectativas econômicas em meio a 

instabilidade causada pela pandemia do 

novo coronavírus. 

Esse saldo superavitário foi 

favorecido em especial pelo resultado da 

balança comercial do mês de junho, em que 

se pode verificar a maior diferença 

percentual entre exportações e importações 

do trimestre, representando 71,43%. 

 Em relação ao fluxo de transações 

do município de São João del-Rei, o saldo 

da balança comercial, ao longo do segundo 

trimestre de 2020, revelou concordância 

com os resultados do país. No município, 

as exportações e importações registraram 

valores de US$16,56 milhões e US$2,32 

milhões, respectivamente. Assim sendo, as 

exportações superaram as importações em 

613,33%, com saldo da balança comercial 

de US$14,24 milhões. Os principais 

exportadores foram Itália e China, 
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totalizando US$4,52 milhões em 

transações (Gráfico 1). 

Analisando os dados sobre as 

exportações, considerando o valor FOB 

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

os metais comuns e suas obras foram os 

itens de maior destaque, registrando um 

valor total exportado de US$12.821.639,00 

milhões. Esses produtos tiveram como 

principais destinos a Itália (US$ 2.585.601 

milhões) e a Suíça (US$ 1.516.649 

milhão). 

 Em relação ao segundo grupo de 

produtos mais exportados pelo município, 

os que tiveram destaque foram os 

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$3.426.519,00. 

Para tais produtos, os principais parceiros 

comerciais foram a China (US$ 1.646.620 

milhão) e a Estônia (US$ 1.210.989 

milhão). 

Gráfico 1- Principais destinos das exportações de São João del-Rei, 2° trimestre 2020 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat.

 

 

Visando analisar as mudanças nos 

parceiros comerciais, o Gráfico 2 apresenta 

os resultados para o segundo trimestre de 

2019. Desse modo, observando as 

informações do Gráfico 2, percebe-se que 

houveram modificações expressivas nos 

destinos das exportações de São João del-

Rei no período, visto que em 2019 os 

principais países que importavam os 

produtos do município foram os Estados 

Unidos, Alemanha, Japão e Índia, já em 

2020 foram Itália, China, Suíça e Bélgica.
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Gráfico 2- Principais destinos de exportações de São João del-Rei, 2° trimestre 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

O Gráfico 3 sumariza a origem dos 

principais produtos importados pelo 

município de São João del-Rei. Os 

produtos das indústrias químicas ou 

conexas tiveram relevância, com valor de 

US$1,44 milhão, sendo importados 

principalmente da China (US$ 949 mil) e 

Espanha (US$ 273 mil). Logo após, 

destacaram-se as importações de metais 

comuns e suas obras (alumínio e suas 

obras), com valor de US$ 749 mil, 

advindos da Austrália (US$ 474 mil) e da 

China (US$ 200 mil)

 
Gráfico 3- Principais origens de importações de São João del-Rei, 2° trimestre 2020 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

Analisando o Gráfico 4, que apresenta o 

país origem das principais importações do 

município, juntamente com o Gráfico 3, 

compreende-se que houve mudanças 

significativas de alguns parceiros, como a 

África do Sul, que apresentava o terceiro 

lugar no ranking de relação comercial com 

a cidade durante o primeiro trimestre de 

2019, e no mesmo período de 2020, passa 

a estar fora da lista de principais  
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fornecedores. Outro que deve ser citado é a 

Espanha, que é o principal fornecedor em 

2019 e, em 2020, cai para terceiro lugar.

 

Gráfico 4 - Principais origens de importações de São João del-Rei, 2° trimestre 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

Por fim, o Gráfico 5 sintetiza a balança 

comercial do município (exportações, 

importações e o saldo) durante os segundos 

trimestres entre 2011 e 2020, revelando-se 

superavitária em todo o período 

examinado. 

 

Gráfico 5 -Balança Comercial - exportações, importações e saldo (exportações subtraídas 

das importações) para o município de São João del-Rei, durante os segundos trimestres 

dos anos de 2011 a 2020 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

Segundo o Comex Vis, o município possui 

atualmente 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 0,1% do município em 

relação ao Estado, contando com 5 

importadores. 

 R$-

 R$200.000,00

 R$400.000,00

 R$600.000,00

 R$800.000,00

 R$1.000.000,00

 R$1.200.000,00

 R$1.400.000,00

 R$1.600.000,00


