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DESTAQUES DO 

TRIMESTRE
São João del-Rei

O município de São João del-Rei finalizou o quarto

trimestre de 2021 com balança comercial

superavitária e saldo de US$ 19,8 milhões.

O município exportou US$ 26,3 milhões em

mercadorias, sendo os principais destinos o Japão

e os Estados Unidos.

As importações totalizaram US$ 6,5 milhões,

sendo as principais origens as mercadorias da

China e França.

Os produtos mais exportados pelo município foram

os de metais comuns e suas obras.

Os produtos mais importados foram os de

indústrias químicas e conexas.



ANÁLISE 

DE DADOS

O saldo do último trimestre do ano de 2021 foi superavitário,

com valor de US$19.824.511.

Esta expansão do nível das exportações é o segundo melhor

resultado do município na série histórica, em relação aos

demais saldos dos quartos trimestres dos anos anteriores. O

ano de 2012 ocupa a primeira posição, com saldo de

US$25.769.542.

Esse saldo positivo da balança comercial ocorreu mesmo com

valor recorde das importações no período (US$6.567.017).
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No quarto trimestre de 2021, foi exportado um montante

total de US$26.391.528,00 em mercadorias. Os

principais países de destino (em US$FOB) dos produtos

exportados pelo município foram o Japão e os Estados

Unidos.

Os produtos mais exportados foram os produtos de

metais comuns e suas obras, com valor recorde de

exportação na série histórica analisada. Em segundo

lugar, estão os produtos das indústrias químicas ou

indústrias conexas.

ANÁLISE 

DE DADOS

EXPORTAÇÕES
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ANÁLISE 

DE DADOS

IMPORTAÇÕES

No quarto trimestre de 2021 foi importado um montante

total de US$6.567.017,00 em mercadorias. Os principais

países de origem (em US$FOB) dos produtos importados

pelo município foram China e França.

Os produtos mais importados foram os produtos das

indústrias químicas ou indústrias conexas, seguidos por

produtos de metais comuns e suas obras. Ambos os

produtos foram recorde em valores importados, no

período analisado.
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ANÁLISE 

DE DADOS

Destino das exportações do município de São João Del-

Rei, quarto trimestre de 2021

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

quarto 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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