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 A balança comercial do Distrito Federal 
fechou o mês de março com déficit de - 
US$ 76,2 milhões, com as exportações 
totalizando U$ 12,8 milhões e as 
importações U$ 89,0 milhões. 

 

 Em relação a fevereiro, as exportações 
registraram um crescimento de 24,7%.  
Na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, a expansão é de 9,8%. 

 

 No acumulado em 12 meses até março,  
o resultado é de queda de -22,6%. 

 Em relação às importações, houve queda  
de -37,6% em relação a fevereiro, porém 
crescimento de 79,0% frente a março de 
2018. Em 12 meses, as importações 
variaram 26,5% até março. 

 

 Como resultado de uma queda das 
exportações e um aumento das  
importações, o déficit da balança 
comercial do Distrito Federal se 
intensificou, com crescimento de  
39,5% no acumulado em 12 meses. 
 

 

 

Tabela - Resumo Balança Comercial - Distrito Federal - Março de 2020 

 
Fonte: ComexStat 
Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 

 

As exportações do Distrito Federal totalizaram 
US$ 12,8 milhões em março de 2019. Em relação a 
fevereiro, isso significa um crescimento de 24,7%. 
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 
a variação foi mais tímida, porém ainda positiva, 
com expansão de 9,8% (em março de 2019, as 
exportações haviam totalizado US$ 11,7 milhões). 

Esse comportamento de crescimento das 
exportações tem se realizado em todos os meses 
deste início de 2020, com variações positivas em 
relação ao início de 2019. Ainda assim, resultados 
negativos ao longo do ano anterior levaram as 
exportações a apresentar contração de -22,6% no 
acumulado em 12 meses até março, porém, menor 
do que a apresentada até fevereiro, de -25,8%. O 
total exportado no período foi de US$ 165,5 
milhões. 

A principal alta verificada no mês de março 
em relação ao mesmo mês de 2019 veio da 
exportação de Ouro, que apresentou um valor 
quase 90 vezes maior e tem ganhado crescente 
importância nas exportações locais. A venda de 
Querosenes de aviação também apresentou 

resultado positivo, bem como as demais 
exportações não explicitadas no Gráfico 1, que 
apresenta o comportamento mensal dos principais 
produtos exportados. O destaque negativo foi a 
Soja, mesmo triturada, que vem apresentando em 
2020 resultados bastante abaixo das exportações 
de 2020, com queda de -78,8% de sua exportação 
na comparação entre março de 2020 e março de 
2019. 
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Gráfico 01 - Exportações - Principais posições do Distrito Federal - Valor US$ FOB - NCM do produto* - 
Janeiro de 2019 a março de 2020 

 
Fonte: ComexStat 
Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 
* Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é a classificação de produtos utilizadas no âmbito do Mercosul. 

 
 
Já as importações do Distrito Federal totalizaram 

US$ 89,0 milhões em março de 2020. Em relação a 
fevereiro, que apresentou valor elevado (US$ 142,3 
milhões), houve queda de -37,6%. Já em relação a 
março de 2019, o resultado foi um crescimento de 
79,0%. Este resultado de redução de importações 
em relação ao mês anterior apresenta um retorno à 
média, porém um crescimento em relação ao ano 
de 2019. No acumulado em 12 meses, as 
importações mostram alta de 26,5%, abaixo da 
variação constatada até fevereiro, quando foi de 
33,5%. As importações totalizaram US$ 1.286,8 
milhões no período. 

O Gráfico 02 mostra a evolução das 
exportações e das importações acumuladas em 12 
meses. Como já ressaltado anteriormente, a 
trajetória descendente das exportações no Distrito 
Federal começou no início de 2019 e, em meados 
do ano, se estabilizou em novo patamar abaixo do 
registrado nos três anos anteriores. Já o comporta-
mento das importações é de trajetória positiva 
gradual a partir de meados de 2018. 
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Gráfico 02 - Exportações e importações do Distrito Federal - Valor no mês e acumulado em 12 meses - Valor 
US$ FOB milhões - Janeiro de 2016 a março de 2020 

 
 

Fonte: ComexStat 
Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 


