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A cidade de São João del-Rei possui papel fundamental para a região do Campo 

das Vertentes dada a sua relevância no âmbito educacional, cultural e econômico. Isso 

não é diferente quando se analisa as relações comerciais que o município mantém com 

outros países. Para o ano de 2019, o município foi o 56º de Minas Gerais em valores de 

exportações e importações de mercadorias, estando entre os 10% dos municípios do país 

com maior valor de transações comerciais com o exterior. Em valores monetários, o 

município exportou, no ano de 2019, mais de 64 milhões de dólares em produtos e 

importou mais de 13 milhões de dólares, gerando um saldo da balança comercial 

(diferença entre valores das exportações e importações) para o município de mais de 51 

milhões de dólares. 

    Quanto aos produtos exportados pelo município, historicamente há destaque 

para o grande grupo de metais e suas obras (principalmente Ferro-ligas) e produtos da 

indústria química ou conexas (destaque para hidrazina e hidroxilamina, e seus sais 

inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos; de metais). 

Os parceiros comerciais, por sua vez, variam ao longo do tempo: Índia, China, Estados 

Unidos e países da União Europeia são alguns exemplos. No fluxo contrário, de 

importação de produtos de outros países, o município historicamente adquire produtos 

químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de 

elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos; alumínio e suas obras; e 

outros metais comuns. Esses produtos são comprados de países como a China, Espanha, 

Reino Unido e África do Sul. 

Em um período de crise como o atual, causado pela pandemia da COVID-19 com 

início a partir de março de 2020, as relações comerciais do município sofreram algumas 

modificações, não em termos da pauta de produtos, mas em relação a valores monetários 

e volume das transações.  

Considerando os dados consolidados do período de março e abril de 2020, o valor 

exportado foi de US$11,5 milhões, 6,7% superior ao mesmo período de 2019, com os 

principais países compradores sendo a Estônia, Índia, Itália e os Estados Unidos. Quanto 

aos principais produtos exportados pelo município, o volume exportado (em quilograma 

líquido) de metais comuns e suas obras aumentou 127% comparando março e abril de 

2020 com o mesmo período de 2019, com valor monetário 60,8% superior (de US$5,36 

milhões para US$8,61 milhões). Esse aumento é decorrente da importância mundial da 

indústria de alumínio, sendo um insumo utilizado no âmbito médico-hospitalar, de 

alimentos e bebidas, de eletrônicos, de equipamentos de comunicação e transmissão de 
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energia e outros. Soma-se a esse aumento da demanda ocasionado pelos tempos de crise 

o fator cambial dado pela forte desvalorização da moeda nacional desde o início de 2020. 

Com o real mais barato, há estímulo para a compra de produtos do Brasil, pois estes se 

tornam relativamente mais baratos e competitivos no mercado internacional. 

Em contrapartida ao estímulo às exportações decorrentes da desvalorização 

cambial, o cenário é o oposto para as importações. Para o período de março e abril de 

2020, o município importou US$1,3 milhão em mercadorias, com volume de 866 mil 

quilogramas líquido, sendo os principais parceiros comerciais no período a China, 

Espanha e a Austrália. Esse valor é 124% inferior ao mesmo período de 2019, com 

volume também inferior em 71,8%. 

Dada a atual conjuntura, o município de São João del-Rei finalizou os meses de 

março e abril de 2020 com saldo da balança comercial de US$10.201.555, 30,7% superior 

ao mesmo período de 2019, cujo saldo foi de US$7.804.035. Esse resultado é ainda 

melhor se for pensado em termos da moeda nacional, dada a desvalorização do real frente 

ao dólar no período. Em um cenário de expectativas de queda generalizada da atividade 

econômica e no nível de empregos, esse desempenho pelo menos traz um componente 

positivo a ser somado no cômputo do Produto Interno Bruto – PIB do município.  

 O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia (NEPE) é vinculado ao 

Departamento de Ciências Econômicas da UFSJ e acompanha dados conjunturais e 

estruturais da economia de São João del-Rei. Essas e outras análises podem ser 

consultadas no site do NEPE. 
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