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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 quarto trimestre de 

2020 e, também, o acumulado ao longo de 2020, apresentando como principais resultados

O saldo da balança comercial do município cresceu 2,35% 
em 2020, em comparação a 2019

A importação de produtos caiu 40,5%, resultado puxado pela 
baixa demanda interna do período

Ao longo do ano de 2020, foram mais de US$62 milhões 
exportados e US$9,64 milhões importados em mercadorias 

pelo município

As exportações também caíram, mas em magnitude menor: 
4,4%. Isso porque os produtos da pauta exportadora do 

município não sofreram queda significativa de demanda

Com isso, o município finalizou o ano de 2020 com saldo da 
balança comercial superavitário em US$52,36 milhões
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O Brasil finalizou o ano de 2020 

com a balança comercial superavitária em 

US$50.886,91 milhões, com as 

exportações superando as importações em 

32%.   

Analisando a conjuntura nacional, o 

saldo da balança comercial no último 

trimestre de 2020 revelou-se superavitário 

em US$8.948,24 milhões, com o valor das 

exportações excedendo o das importações 

em 20,07% (Tabela 1). Entretanto, o valor 

auferido foi inferior ao registrado no último 

trimestre de 2019, em que o superávit foi 

de US$12.061,05 milhões. 

O resultado do último trimestre de 

2020 foi fomentado pela venda 

(exportação) dos produtos minerais 

(US$14.917,62 milhões) e os produtos das 

indústrias alimentares; bebidas, líquidos 

alcoólicos e vinagres; tabaco e seus 

sucedâneos manufaturados (US$6.767,49 

milhões). Já em análise aos produtos 

importados, ressaltaram as máquinas e 

aparelhos, material elétrico, aparelhos de 

gravação ou reprodução de som e imagens 

(US$10.884,12 milhões) e os itens das 

indústrias químicas ou indústrias conexas 

(US$9.168,95 milhões). 

Mês  

Exportações 

(US$ FOB) 

Importações 

(US$ FOB) 

Saldo 

(US$ FOB)  % (a)  

Outubro 17.727,07 12.383,87 5.343,19 43,15% 

Novembro 17.446,67 13.800,04 3.646,63 26,42% 

Dezembro 18.365,22 18.406,81 - 41.588,53 - 0,23% 

Total 53.538,98 44.590,73 8.948,24 20,07% 

Tabela 1 – Saldo balança comercial do Brasil, quarto 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. 

 

Esse resultado positivo no final de 

2020 foi impulsionado pelo saldo da 

balança comercial do mês de outubro, no 

qual constatou-se a maior variação 

percentual entre exportações e importações 

do trimestre, representando 43,15%. O mês 

de outubro destacou-se nas exportações 

para a China, sendo que os produtos mais 

vendidos foram os produtos minerais 

(minérios, escórias e cinzas), totalizando o 

valor de US$2.123,31 milhões.  

Observando o fluxo de transações 

do município de São João del-Rei para o 

quarto trimestre de 2020, as exportações e 

importações registraram valores de 

US$16,63 milhões e US$2,49 milhões, 

respectivamente, com superávit de 

US$14,14 milhões. Nota-se uma melhora 

significativa quando comparada com o 

mesmo período do ano anterior, em que o 

saldo foi de US$12,22 milhões.  

No acumulado do ano, o município 

totalizou US$62 milhões em exportações e 
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US$9,63 milhões em importações, gerando 

um saldo na balança comercial do ano de 

2020 de US$52,36 milhões, 2,35% 

superior a 2019. 

Os principais países de destino das 

exportações do município durante o 4º 

trimestre de 2020 foram para Alemanha e 

Estados Unidos, totalizando US$5,80 

milhões em transações (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1- Principais destinos das exportações (em US$ FOB) de São João del-Rei, 4° 

trimestre 2020  
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 
 

Para analisar as mudanças nos 

parceiros comerciais do município, o 

Gráfico 2 apresenta os resultados do 4º 

trimestre de 2019. Houveram algumas 

modificações nos destinos das exportações 

de São João del-Rei no período, havendo 

alternância entre os dois primeiros países 

que mais recebem exportações da cidade: 

Alemanha e Estados Unidos. Tal 

alternância, também pode ser observada 

em relação ao 3º trimestre de 2020. Além 

disso, em relação ao 4º trimestre de 2019, 

China, Argentina e Equador deixaram de 

fazer parte dos dez principais destinos de 

exportação no 4º trimestre de 2020, dando 

lugar para Itália, México e Espanha.
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Gráfico 2- Principais destinos de exportações de São João del-Rei, 4° 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 de metais comuns e suas obras 

tiveram relevância, com valor de US$1,73 

milhão. Logo após, destacaram-se as 

importações de produtos das indústrias 

químicas ou indústrias conexas, com valor 

de US$ 0,53 milhão. Comparando com o 3º 

trimestre de 2020, as importações de 

produtos das indústrias químicas ou 

indústrias conexas tiveram uma queda 

considerável, já que registraram a marca de 

US$1,11 milhão no trimestre passado.

 

 
Gráfico 3- Principais origens de importações de São João del-Rei, 4° trimestre 2020 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 
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Observando o Gráfico 4, que 

apresenta o país de origem das principais 

importações do município para o mesmo 

período de 2019, compreende-se que houve 

mudanças significativas de alguns 

parceiros, como a Austrália, que não 

apresentava qualquer relação com o 

município em 2019, mas em 2020 passa a 

ser o principal país do qual o município 

importa. Outro exemplo é a África do Sul, 

que era um dos principais países que 

exportava para o município em 2019, e 

passa a não ter o mesmo tipo de relação no 

ano seguinte. 

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

 

O Gráfico 5 sintetiza a estrutura da 

balança comercial do município 

(exportações, importações e o saldo) 

durante os anos de 2011 a 2020, revelando-

se superavitária em todo o período 

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

das importações) para o município de São João del-Rei, durante os anos de 2011 a 2020 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

O saldo da Balança Comercial em 

2020 para o município foi 2,35% maior em 

comparação a 2019. Isso se deveu a dois 

motivos. O primeiro foi a redução em 

40,5% do valor das importações no 

período, ocasionada pela baixa demanda 

interna de 2020. O segundo, à pequena 

variação no valor das exportações, que 

reduziu 4,4%. Como a pauta exportadora 

do município é concentrada em metais 

comuns e produtos minerais, isso garantiu 

a manutenção do valor das exportações, já 

que a demanda externa por tal tipo de 

produto permaneceu aquecida no período, 

mesmo no cenário atípico do ano de 2020.
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