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 A balança comercial do Distrito Federal
fechou o mês de agosto com déficit de
US$ 357,26 milhões, com as exportações
totalizando US$ 25,01 milhões e as
importações US$ 382,27 milhões.
 Em relação ao mês anterior, as exportações
subiram 3,6%. Na comparação com o mesmo
mês de 2020, houve uma alta de 39,2%.
 No acumulado em 12 meses, o resultado é
uma queda de 37,1% nas exportações.

 Em relação às importações, houve
alta de 42,0% em comparação a julho
de 2021 e uma alta de 375,9% em
relação a agosto de 2020. Em 12
meses, as importações subiram
39,7% até agosto deste ano.
 Com alta tanto das importações
quanto das exportações no mês,
houve um aumento no déficit da
balança comercial no DF de 28,7%
no acumulado em 12 meses..

Tabela 1 - Resumo da Balança Comercial – US$ FOB milhões – Distrito Federal – agosto de 2021

Fonte: ComexStat. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan.

As exportações do Distrito Federal fecharam o
mês de agosto de 2021 em US$ 25,01 milhões. O valor
representa uma alta de 3,6% em relação ao mês de
julho deste ano. Em relação ao mesmo mês do ano
anterior, a variação é positiva de 39,2%. Quanto ao
montante acumulado em 12 meses, os US$ 242,59
milhões exportados entre setembro de 2020 e agosto
de 2021, apontam queda de 4,0% em comparação ao
mesmo período do ano anterior.

(US$ 1,2 milhão) na mesma comparação. Em termos
percentuais, a maior alta ficou com Milhos em grão,
com 77,7% (US$ 0,9 milhão).

Por outro lado, a Soja, mesmo triturada,
anotou queda de 48,5% (US$ 1,8 milhão) seguido de
Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça (US$ 8,2
milhões), que acumulou retração de 31,6%. Carnes de
galos/galinhas, não cortadas em pedaços etc., não
registraram nenhum montante exportado no período,
A alta observada no mês de agosto se deu, em após indicar envios de US$ 0,4 milhão no mês
parte, pelo resultado das exportações de Pedaços e anterior.
miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados,
A Querosene de aviação manteve-se estável
que tiveram um incremento de 45,2% (US$ 11,7 nas exportações pelo terceiro mês consecutivo, com
milhões) em relação ao mês anterior. Outra alta nas um valor avaliado em US$ 0,5 milhão.
exportações, se deu nos Enchidos e produtos
semelhantes de carne etc., que tiveram alta de 41,6%
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Gráfico 1 – Exportações – Principais posições do Distrito Federal – Valor US$ FOB – NCM do produto* – julho de 2020 a
agosto de 2021

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

As importações do Distrito Federal totalizaram
US$ 382,27 milhões em agosto de 2021. Em relação ao mês
de julho, houve alta de 42,0%. Em relação ao mesmo mês
do ano anterior, a alta é mais expressiva e calculada em
375,9%. É importante destacar que as importações da
capital federal são compostas, por sua maioria, de
produtos farmacêuticos adquiridos pela União, que entram
no país pelo Distrito Federal antes de serem distribuídos
entre estados e municípios. Com isso, a balança comercial
local é constantemente deficitária. Assim, a compra de
vacinas para combater a pandemia da Covid-19 ajuda a
explicar, parcialmente, esse comportamento das
importações.

US$ 1,90 bilhão no período. Com o resultado das
exportações no mês, a variação no saldo acumulado em 12
meses foi de em 28,7% em relação ao mesmo período do
ano anterior.

O Gráfico 2 mostra a evolução das exportações e
das importações acumuladas em 12 meses. Nele, observase que as exportações do DF possuem um leve aumento
mensal, evidenciando a manutenção da tendência de alta
iniciada em dezembro de 2020, enquanto as importações
seguiram em uma trajetória ascendente durante todo o
período. Nos primeiros meses de 2021, registra-se a
continuidade do crescimento das exportações e um
exponencial desempenho das importações desde fevereiro
No acumulado em 12 meses, as importações de 2021.
mostraram alta de 39,7%. O valor total importado foi de
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Gráfico 2 – Exportações e importações do Distrito Federal – Valor no mês (barra) e acumulado em 12 meses (linha) –
Valor US$ FOB milhões – julho de 2018 a agosto de 2021

Fonte: ComexStat. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan.
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