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DESTAQUES DO 

TRIMESTRE
São João del-Rei

O município de São João del-Rei finalizou o

primeiro trimestre de 2022 com balança comercial

superavitária e saldo de US$ 30,8 milhões.

Esse foi o melhor resultado da balança

comercial dos últimos 10 anos, comparando

com os primeiros trimestres de anos anteriores.

Os produtos mais exportados pelo município foram

os de ferro fundido, ferro e aço.

O município exportou US$ 36,4 milhões em

mercadorias, sendo os principais destinos: Índia,

China, Espanha e Bélgica.

As importações totalizaram US$ 5,6 milhões,

sendo a principal origem as mercadorias oriundas

da China.



ANÁLISE 

DE DADOS

O saldo do primeiro trimestre do ano de 2022 foi

superavitário, com valor de US$30.821.120, diferença oriunda

dos US$36.396.992 das exportações e US$5.575.872 das

importações.

Esta expansão do nível das exportações é o melhor resultado

do município na série histórica, comparando com os demais

saldos dos primeiros trimestres dos anos anteriores.

Fonte: NEPE / UFSJ, dados Comex Stat.
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No primeiro trimestre de 2022 foi exportado um montante

de US$36.396.992 em mercadorias. Os produtos mais

exportados foram os da categoria “Ferro fundido, ferro e

aço” com valor de mais de US$23 milhões.

ANÁLISE 

DE DADOS

EXPORTAÇÕES

Fonte: NEPE / UFSJ, dados Comex Stat.

Descrição 2022 - Valor FOB 

(US$)

Ferro fundido, ferro e aço R$23.338.239,00 

Produtos químicos inorgânicos; compostos 

inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 

elementos radioativos, de metais das terras raras 

ou de isótopos R$5.698.511,00 

Alumínio e suas obras R$4.218.205,00 

Estanho e suas obras R$1.870.354,00 

Cobre e suas obras R$985.029,00 

Minérios, escórias e cinzas R$141.000,00 

Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras 

dessas matérias R$120.152,00 

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou 

de outras partes de plantas R$25.502,00 

Tabela 1 – Descrição dos produtos exportados pelo município de 

São João del Rei, 1º trimestre de 2022



ANÁLISE 

DE DADOS

IMPORTAÇÕES

No primeiro trimestre de 2022 foi importado

US$5.575.872 em mercadorias. Os produtos mais

importados foram os da categoria “Produtos químicos

inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de

metais preciosos, de elementos radioativos, de metais

das terras raras ou de isótopos” com valor de mais de

US$3,6 milhões.

Fonte: NEPE / UFSJ, dados Comex Stat.

Descrição 2022 - Valor 

FOB (US$)

Produtos químicos inorgânicos; compostos 

inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 

elementos radioativos, de metais das terras raras 

ou de isótopos R$3.679.175,00 

Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras 

dessas matérias R$1.603.809,00 

Alumínio e suas obras R$137.899,00 

Ferro fundido, ferro e aço R$104.529,00 

Produtos cerâmicos R$29.943,00 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes R$18.651,00 

Outros produtos R$1.866,00 

Tabela 2 – Descrição dos produtos importados pelo município de 

São João del Rei, 1º trimestre de 2022



ANÁLISE 

DE DADOS

Destino das exportações do município de São João Del-

Rei, primeiro trimestre de 2022

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

primeiro trimestre de 2022



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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