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O município de São João del-Rei finalizou o

segundo trimestre de 2021 com balança

comercial superavitária e saldo de US$8,65

milhões.

O município exportou US$15,79 milhões em

produtos destinados para 29 países, sendo os

principais destinos China, Estados Unidos,

México e Índia.

As importações totalizaram US$7,1 milhões

originadas de 12 países, sendo as principais

origens as mercadorias da China, França e África

do Sul.

O produto mais exportado pelo município foi ferro-

liga, registrando o valor de US$ 6,8 milhões.

O produto mais importado foi o alumínio em formas

brutas, com valor total de US$1,7 milhões.



ANÁLISE 

DE DADOS

PANORAMA

➢ O saldo da balança comercial foi o pior da série histórica,

quando comparado com os mesmos trimestre de anos

anteriores (US$8,65 milhões).

➢ Comparando com o segundo trimestre de 2020, houve

uma queda no saldo da balança comercial de 39,59%.

➢ Os fatores que explicam tal queda no saldo são os

mesmos do primeiro trimestre de 2021, destacando-se a

desvalorização cambial do período, responsável por elevar

os preços dos produtos importados pelo município.

➢ O município também tem demandado mais produtos

estrangeiros, com crescimento do volume importado ao

longo do tempo.

Exportações, importações e saldo da balança comercial (em milhões 
US$FOB) nos segundos trimestres dos anos, São João del-Rei
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Os principais países de destino dos produtos do

município foram China, Estados Unidos, México e

Índia (em US$FOB). No total, os principais

produtos exportados, foram: ferro-ligas (US$ 6,8

milhões), hidrazina e hidroxilamina, e seus sais

inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros

óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais (US$3,8

milhões) e fios de alumínio (US$1,8 milhão).

ANÁLISE 

DE DADOS

EXPORTAÇÕES

Destino das exportações do município de São João Del-Rei, 

segundo trimestre de 2021



ANÁLISE 

DE DADOS

IMPORTAÇÕES

Os principais produtos importados pelo município

(em US$FOB) vieram da China, França e África do

Sul. No total, os produtos mais importados, foram:

alumínio em formas brutas (US$ 1,7 milhão),

minérios de estanho e seus concentrados (US$1,5

milhão) e fluoretos, fluorossilicatos,

fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor

(US$1,2 milhão).

Origem das importações do município de São João Del-Rei, 

segundo trimestre de 2021



Comércio exterior de São João del-Rei

Notas metodológicas

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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