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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 visa acompanhar 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 e acompanhamento do comércio exterior 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 2019, apresentando como principais resultados:

O saldo da balança comercial foi superavitário durante o
segundo trimestre de 2019, em São João del-Rei

Os metais comuns foram destaque nas exportações, com 
valor exportado de mais de US$10 milhões

Os principais parceiros comerciais, que adquiriram produtos 
do município, foram: Estados Unidos e Alemanha

Foram importados mais de US$2,4 milhões em produtos das 
indústrias químicas, ou conexas

O município importou produtos oriundos principalmente da 
Espanha e da China
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Em cenário nacional, o saldo da 

balança comercial no segundo trimestre de 

2019 foi superavitário em US$16.575,29 

milhões, com as exportações superando as 

importações em 39,8% (Tabela 1).  

Considerando o valor FOB (US$), as 

exportações atingiram US$58.200 milhões 

e, em contrapartida, as importações no 

período somaram US$41.625 milhões.  

Esse resultado positivo para a 

balança comercial foi impulsionado pela 

venda (exportação) dos produtos minerais 

(US$14.262 milhões) e de origem vegetal 

(US$11.716 milhões). Quanto aos 

produtos importados, destacam-se os itens 

máquinas e aparelhos, material elétrico, 

aparelhos de gravação ou reprodução de 

som e imagens (US$10.772 milhões) e 

produtos das indústrias químicas ou 

indústrias conexas (US$8.847 milhões). 

Mês  

Exportações 

(US$FOB) 

Importações 

(US$FOB) 

Saldo 

(US$FOB)  % (a)  

Abril 18.104,98 13.628,57 4.476,41 32,85% 

Maio 20.652,52 14.968,21 5.684,31 37,98% 

Junho 19.443,22 13.028,65 6.414,57 49,23% 

Total 58.200,72 41.625,43 16.575,29 39,82% 

Tabela 1 – Balança Comercial do Brasil, segundo trimestre de 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados do Comex Stat.  

Nota: Valores em milhões de dólares. (a) Percentual do número de exportações em relação a importações. 

 

Segundo o Ministério da Economia, 

a expectativa para o ano de 2019 é de que 

a balança comercial brasileira apresente 

superávit de US$56,7 bilhões, valor 

inferior ao de 2018, cujo saldo foi de 

US$58,03 bilhões. Esse cenário de queda 

advém dos números verificados durante o 

primeiro semestre de 2019, com as 

exportações recuando em cerca de 5,2%, 

em relação ao mesmo período do ano 

anterior, enquanto as importações foram 

2,8% menores. 

Ademais, as expectativas de 

restauração do comércio exterior em 2020 

têm se reduzido. Assuntos pendentes 

internamente, tais como a votação da 

reforma da previdência e as discussões 

acerca da reforma tributária ainda tramitam 

no Congresso. Em cenário internacional, 

destacam-se as tensões comerciais entre os 

Estados Unidos e a China. Essa 

insegurança institucional faz com que os 

consumidores e as empresas ajustem as 

suas expectativas, tornando-se mais 

relutantes e descrentes frente as incertezas 

do mercado. 

 Em relação ao fluxo de transações 

do município de São João del-Rei, o saldo 

da balança comercial, durante o segundo 

trimestre de 2019, apresentou consonância 
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com os resultados do país. No município, 

as exportações e importações registraram 

valores de US$20,69 milhões e US$3,82 

milhões, respectivamente. Portanto, as 

exportações superaram as importações em 

442%, com saldo da balança comercial de 

US$16,87 milhões.  

 Analisando os dados das 

exportações, levando em consideração o 

valor FOB (US$) e a descrição SH2, 

observou-se que os metais comuns (ferro 

fundido, ferro e aço) obtiveram maior 

destaque, registrando um valor total 

exportado de US$10,03 milhões. De 

acordo com o Gráfico 1, esses produtos 

tiveram como principais destinos os 

Estados Unidos (US$1,87 milhões) e o 

Japão (US$1,69 milhões). 

 O segundo grupo de produtos mais 

exportados pelo município foi o referente 

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$7,52 milhões. 

Para esses produtos (Gráfico 1), os 

principais parceiros comerciais foram a 

Alemanha (US$3.707.706) e os Estados 

Unidos (US$2.267.431). 

 

Gráfico 1- Principais destinos de exportações de São João del-Rei, 2° Trimestre 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

O Gráfico 2 sintetiza 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$2,4 milhões, sendo importados 

principalmente da Espanha (US$1,5 

milhão) e China (US$806 mil). Em 

seguida, destacam-se as importações de 

metais comuns e suas obras, com valor de 

US$1,06 milhão, advindos da África do Sul 

(US$753 mil) e da China (US$271 mil). 
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Gráfico 2- Países de origem das importações - São João del-Rei, trimestre de 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat. 

 

O Gráfico 3 sintetiza o saldo da 

balança comercial do município durante os 

segundos trimestres entre 2010 e 2019, 

apresentando-se superavitária em todo o 

período analisado. De acordo com o 

Comex Vis, o município possui a maior 

participação nas exportações do Estado de 

Minas Gerais, em relação às importações, 

explicado parcialmente pela existência de 

um maior número de empresas 

exportadoras (10) do que importadoras (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Saldo da Balança Comercial (exportações subtraídas das importações) para o 

município de São João del-Rei, durante o segundo trimestre dos anos de 2010 a 2019 
Fonte: NEPE/UFSJ, a partir dos dados Comex Stat.

 


