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  A balança comercial do Distrito 
Federal fechou o mês de abril com 
déficit de - US$ 81,5 milhões, com as 
exportações totalizando U$ 9,7 milhões 
e as importações U$ 91,2 milhões.  

 Em relação a março, as exportações 
registraram uma queda de -31,0%. Na 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, a contração é de -34,3%. 

 No acumulado em 12 meses até abril, 
o resultado é de queda de -23,3%. 

 Em relação às importações, houve 
queda de -2,4% em relação a março, 
porém crescimento de 17,7% frente a 
abril de 2018. Em 12 meses, as 
importações variaram 26,2% até abril 

 Como resultado de uma queda das 
exportações e um aumento das 
importações no acumulado em 12 
meses, o déficit da balança comercial 
do DF se intensificou, com 
crescimento de 38,5% no período. 

 
Tabela 1 - Resumo Balança Comercial - Distrito Federal - Abril de 2020 

 
Fonte: ComexStat – Elaboração: Gecon/DIEPS/Codeplan. 

As exportações do Distrito Federal totalizaram 
US$ 9,7 milhões em abril de 2020. Em relação a março, 
isso significa uma queda de -31,0%. Na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, a variação foi semelhante, 
apresentando retração de -34,3% (em abril de 2019, as 
exportações haviam totalizado US$ 14,8 milhões). 

Esse resultado representa o primeiro mês em 2020 
a apresentar contração em suas exportações face ao 
mesmo mês do ano anterior. Assim, o resultado negativo 
apresentado na variação acumulada em 12 meses passou 
de -22,6% em março para -23,3% em abril. O total 
exportado no período foi de US$ 161,7 milhões. 

As principais quedas no mês de abril em relação 
ao mesmo mês de 2019 vieram das exportações de Soja 
(-25,8%) e de Querosenes de aviação (-91,2%), cujas 
variações negativas respondem por uma queda de US$ 
4,1 milhões exportados no período. A queda verificada 

na Soja é, em parte, explicada pelo fato de que no ano 
anterior a região teve uma safra recorde, o que 
possibilitou aumentar a vendas da oleaginosa para o 
exterior, ampliando a base de comparação. No caso do 
combustível de aviação, há uma menor demanda devido 
à queda abrupta na demanda internacional por voos, 
fruto das medidas de combate ao COVID-19. Importante 
mencionar que as variações negativas poderiam ter sido 
ainda maiores se não fosse o efeito positivo que a 
desvalorização do Real frente ao Dólar exerce sobre as 
exportações, deixando-as relativamente mais baratas 
para os consumidores externos. 

Por outro lado, a exportação de Ouro, principal 
destaque recente do Distrito Federal, ainda aponta alta de 
179,2% em relação a abril de 2019 e segurou um resultado 
pior no mês. O Gráfico 1 apresenta o comportamento 
mensal dos principais produtos exportados. 

 mês  acum. em 12 meses mês anterior
mesmo mês do 

ano anterior
acum. em 12 meses

abr/20 abr/20 abr/20 abr/20 abr/20

Exportações 9,72 161,67 -31,01% -34,31% -23,30%

Importações 91,19 1.300,55 -2,44% 17,73% 26,16%

Saldo (Exportações - Importações ) -81,47 -1.138,88 1,68% 30,00% 38,88%

Valor US$ FOB milhões Variação %

Operação
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Gráfico 1 - Exportações - Principais posições do Distrito Federal - Valor US$ FOB - NCM do produto* -  Janeiro de 2019 a 
abril de 2020 

 
 

As importações do Distrito Federal totalizaram 
US$ 91,2 milhões em abril de 2020. Em relação a março, 
houve uma tímida contração de -2,4%. Já em relação a 
abril de 2019, o movimento foi oposto, apontando 
crescimento de 17,7%. No acumulado em 12 meses, as 
importações mostram alta de 26,2%, muito próximo do 
resultado do mês de março, quando o indicador foi de 
26,5%. O valor total importado na região foi de U$ 1.300,5 
milhões no período. 

O Gráfico 2 mostra a evolução das exportações e 
das importações acumuladas em 12 meses. Como já 
ressaltado anteriormente, a trajetória descendente das 
exportações no DF começou no início de 2019 e, em 
meados do ano, se estabilizou em novo patamar abaixo do 
registrado nos três anos anteriores. Já o comportamento 
das importações é de trajetória positiva gradual a partir de 
meados de 2018.  

Gráfico 2 - Exportações (superior) e importações (inferior) do Distrito Federal - Valor no mês (barra) e acumulado em 12 
meses (linha) - Valor US$ FOB milhões - Janeiro de 2017 a abril de 2019 
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Fonte: ComexStat – Elaboração: Gecon/DIEPS/Codeplan 


