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A revista GO Comex Magazine chega na sua segunda edição neste mês de julho
recheada de informações, dados estatísticos, números e as opiniões do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Lincoln Tejota e do secretário de Indústria,
Comércio e Serviços, Adonídio Neto, sobre a pauta do comércio exterior em Goiás.
Idealizada e editada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), a
revista é pensada e produzida para ajudar empresários, grandes ou pequenos, a
conhecerem detalhes do comércio internacional praticado no Estado. O foco editorial
também é útil para quem deseja conhecer e entender de comércio exterior e entrar
nesse rico e inesgotável mercado, que ainda tem muito a ser explorado pelos goianos.
Eis alguns números importantes. No primeiro semestre de 2020, Goiás respondeu
com 3,93% de participação nas exportações brasileiras. Nesse período, enquanto as
exportações brasileiras sofreram queda de -7,06%, as exportações goianas cresceram
20,03%. As importações se mantiveram em queda de 6,55% e o saldo comercial foi maior
em 48,31%, enquanto o saldo brasileiro caiu -13,07%. Houve também, nesse período,
aumento de países para onde Goiás exportou (15,60%).
Ressaltamos que a GO Comex Magazine teria periodicidade quadrimestral, mas para
coincidir as análises semestral e anual, a equipe que elabora o documento decidiu
mudar e agora será trimestral. Quem ganha é o leitor com informações e dados importantes para o empresário que deseja investir, fortalecer sua posição ou entrar nesse
cenário do comércio internacional.
O governador Ronaldo Caiado comentou os resultados da Balança Comercial nesse primeiro semestre. Segundo ele, a força do agronegócio e a capacidade do empresário
goiano de se reinventar nesse momento de crises sanitária e econômica, colocam o
Estado numa condição mais favorável com números positivos, especialmente em relação ao histórico saldo superavitário de mais de 48% nesse primeiro semestre de 2020.
“Tenho fé e convicção absolutas de que vamos sair logo dessa crise. Tudo que fizemos
foi para salvar vidas. Acredito que vamos conseguir uma retomada com responsabilidade e equilíbrio. Confio nos empresários goianos, nos trabalhadores, nas indústrias e,
especialmente, no nosso produtor rural, que todos os anos mostra sua capacidade de
investir e aumentar a produção”, disse o governador.
O vice-governador Lincoln Tejota avaliou os números e viu fortalecimento da posição
de Goiás no comércio exterior, com potencial para crescimento. “Em um momento tão
difícil para o mundo todo, Goiás mostra sua força e se consolida no mercado nacional e
internacional como uma grande potência brasileira. É gratificante ver que nos tornamos
o terceiro maior produtor de grãos do país, que tivemos crescimento de 20% em nossas
exportações e de quase 50% no saldo da balança comercial”.
O titular da SIC, Adonídio Neto, disse que Goiás consegue manter o crescimento em
suas exportações mês após mês, lembrando que o resultado do saldo da Balança
Comercial de junho de 2020 é 70% maior do que o de junho de 2019 e que no acumulado do ano, o saldo é de cerca de 2,4 bilhões de dólares, ou mais de 13 bilhões de reais
injetados na economia do Estado.

BALANÇA COMERCIAL

COMPARATIVO GOIÁS x BRASIL
Acumulado janeiro a junho 2019/2020

EXPORTAÇÕES

(FOB - Milhões)

2019

US$ 109.448,13

2020

US$ 101.719,57

2019

US$ 3.328,01

2020

US$ 3.994,51

GO COMEX MAGAZINE
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766 ITENS (2019)
745 ITENS (2020)

29,28%*

GOIÁS EXPORTOU
5.702.802 TONELADAS EM (2019)
7.555.770 TONELADAS EM (2020)

20,03%*

QUANTIDADE DE ITENS
DIFERENTES EXPORTADOS

PARTICIPAÇÃO GOIANA NAS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
3,04% (2019)
3,93% (2020)

-7,06%*

-2,74%*

GOIÁS EXPORTOU PARA
32,49%*

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

141 PAÍSES (2019)
163 PAÍSES (2020)

15,60%*

BALANÇA COMERCIAL

COMPARATIVO GOIÁS x BRASIL
Acumulado janeiro a junho 2019/2020

IMPORTAÇÕES

(FOB - Milhões)

2019

US$ 83.767,89

2020

US$ 79.396,52

2019

US$ 1.715,87

2020

US$ 1.603,44

2417 ITENS (2019)
2427 ITENS (2020)

0,41%*

GOIÁS IMPORTOU PARA
1,46%*

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

79 PAÍSES (2019)
86 PAÍSES (2020)

8,86%*

GO COMEX MAGAZINE

-1,46%*

GOIÁS IMPORTOU
1.494.229 TONELADAS EM (2019)
1.516.131 TONELADAS EM (2020)

-6,55%*

QUANTIDADE DE ITENS
DIFERENTES IMPORTADOS

PARTICIPAÇÃO GOIANA NAS
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
2,05% (2019)
2,02% (2020)

-5,22%*
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BALANÇA COMERCIAL

COMPARATIVO GOIÁS x BRASIL

Acumulado janeiro a junho 2019/2020

SALDO BRASILEIRO

-13,07%*

2019

US$ 25.680,24

2020

US$ 22.323,05

SALDO GOIANO

US$ 1.612,14

2020

US$ 2.391,06

GO COMEX MAGAZINE

48,31%*

2019

6

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

(FOB - Milhões)

BALANÇA COMERCIAL
BRASIL - SÉRIE HISTÓRICA 2010 A 2020

GO COMEX MAGAZINE

GOIÁS - SÉRIE HISTÓRICA 2010 A 2020
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

Complexo Soja - US$ 2.137,92

(FOB - US$ Milhões)

33,95%*

53,52% das exportações de Goiás
43,25% Soja in natura US$ 1.727,64
8,75% Bagaços e farinhas US$ 349,68
1,52% Óleo de soja US$ 60,60

Carnes - US$ 697,74

26,93%*

17,47% das exportações de Goiás
13,71% Carnes bovinas US$ 521,71
4,27% Carnes de aves US$ 170,64
0,14% Carnes suínas US$ 5,39

Ferroligas - US$ 379,43

29,36%*

9,50% das exportações de Goiás

Sulfetos de Cobre - US$ 165,82

-17,53%

GO COMEX MAGAZINE

4,15% das exportações de Goiás
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Açúcar - US$ 125,75
3,15% das exportações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

72,30%*

EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

Ouro - US$ 125,51

(FOB - US$ Milhões)

-48,95%*

3,14% das exportações de Goiás

Complexo Milho - US$ 77,38

-13,95%*

1,94% das exportações de Goiás
1,52% Milho in natura US$ 60,89
0,10% Grãos trabalhados US$ 3,87
0,29% Farinha US$ 11,52
0,03% Grumos/sêmolas US$ 1,10

Couros e derivados - US$ 63,73

-29,82%*

1,60% das exportações de Goiás

Algodão - US$ 39,01

-2,88%*

Máquinas, equipamentos e aparelhos
elétricos e mecânicos - US$ 30,35

0,76% das exportações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

68,46%*

GO COMEX MAGAZINE

0,98% das exportações de Goiás
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

Gelatinas e derivados - US$ 26,11

(FOB - US$ Milhões)

41,45%*

0,65% das exportações de Goiás

Outros produtos de origem
animal - US$ 25,66

-1,01%*

0,64% das exportações de Goiás

Produtos farmacêuticos
US$ 17,82

18,39%*

0,45% das exportações de Goiás

Café - US$ 14,30

4.378,07%*

GO COMEX MAGAZINE

0,36% das exportações de Goiás
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Outros - US$ 67,90
1,70% das exportações de Goiás

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

-3,42%*

EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS EXPORTADORES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

GO COMEX MAGAZINE

COMPARAÇÃO - JANEIRO A JUNHO 2019/2020
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

PAÍSES
China

US$ FOB
em milhões

US$ 2.075,63

% TOTAL
51,96%

% VARIAÇÃO
2019/2020

49,00%

Complexo soja; carnes bovinas; ferroligas; sulfetos de cobre; carnes de aves; couros e
derivados; algodão; açúcar; minérios de manganês; glicerol

Espanha

US$ 158,69

3,97%

34,73%

Sulfetos de cobre; complexo soja; ferroligas; carnes bovinas; açúcar; máquinas, equipamentos e
aparelhos elétricos e mecânicos; carnes de aves; couros e derivados; outros produtos de
origem animal; próteses de artérias vasculares revestidas

Países Baixos (Holanda)

US$ 148,36

3,71%

-14,97%

Complexo soja; ferroligas; gelatinas e derivados; carnes bovinas; carnes de aves; café;
produtos químicos orgânicos; limões e limas, f rescos ou secos; outros derivados das
peptonas; outras f rações do sangue, exceto as preparadas como medicamentos; açúcar

GO COMEX MAGAZINE

Estados Unidos
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US$ 117,95

2,95%

24,25%

Ouro; açúcar; ferroligas; couros e derivados; carnes bovinas; aviões e outros veículos aéreos, a
turbojato, de peso inferior ou igual a 7.000 quilos, vazios; gelatinas e derivados; álcool
etílico não desnaturado; outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos
de ref inação; outros produtos de origem animal

Tailândia

US$ 111,41

2,79%

75,56%

Complexo soja; couros e derivados; algodão; desperdícios e resíduos de cobre; carnes bovinas;
desperdícios e resíduos de aços inoxidáveis; gazes e telas para peneirar; máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e mecânicos; outros sulfatos de bário; juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida

EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

PAÍSES
Hong Kong

US$ FOB
em milhões

US$ 93,33

% TOTAL
2,34%

% VARIAÇÃO
2019/2020

2,50%

Carnes bovinas; carnes de aves; outros produtos de origem animal; carnes suínas; outras
f rações do sangue; preparações alimentícias diversas de suínos; couros e derivados; vestuário confeccionado com feltros ou falsos tecidos; quartzo; sebos bovinos; outras seringas,
mesmo com agulhas, de plástico

Coreia do Sul

US$ 89,99

2,25%

-7,34%

Complexo soja; ferroligas; carnes de aves; algodão; açúcar; complexo milho; carnes bovinas;
café; eixos de transmissão com diferencial para veículos automóveis

Japão

US$ 58,58

1,47%

107,20%

Carnes de aves; complexo milho; complexo soja; vermiculita e cloritas, não expandidas;
ferroligas; café; outras substâncias de animais, para preparação de produtos farmacêuticos;
produtos diversos das indústrias químicas; pedras para calcetar, meios-f ios e placas (lajes)
para pavimentação; maiôs e biquínis de banho, de malha, de uso feminino, de f ibras sintéticas

US$ 58,15

1,46%

-14,11%

Sulfetos de cobre; complexo soja; café; máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e
mecânicos; carnes bovinas; produtos químicos orgânicos; couros e derivados; outros
produtos de origem

Bangladesh

US$ 58,15

1,46%

Complexo soja; açúcar; algodão; complexo milho; outras formas de amianto

44,35%

GO COMEX MAGAZINE

Alemanha
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

(FOB - US$ Milhões)

Produtos farmacêuticos - US$ 639,83

20,43%*

39,90% das importações de Goiás

Adubos (fertilizantes) - US$ 242,92

-21,23%*

15,15% das importações de Goiás

Produtos químicos orgânicos - US$ 148,67

0,08%*

9,27% das importações de Goiás

Veículos, tratores, bicicletas e outros
veículos terrestres, suas partes e
acessórios - US$ 137,98

-38,53%*

GO COMEX MAGAZINE

8,61% das importações de Goiás
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Reatores nucleares, caldeiras,
máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos e suas partes - US$ 128,84

8,04% das importações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

-30,44%*

IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

Instrumentos e aparelhos de óptica,
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos,
suas partes e acessórios - US$ 53,31

(FOB - US$ Milhões)

-13,77%*

3,32% das importações de Goiás
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
e suas partes - US$ 38,08

-29,05%*

2,38% das importações de Goiás

Plásticos e suas obras - US$ 26,63

35,06%*

1,66% das importações de Goiás

Combustíveis minerais, óleos minerais e
produtos da sua destilação - US$ 26,30

22,70%*

Produtos diversos das indústrias
químicas - US$ 14,91
0,93% das importações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

21,75%*

GO COMEX MAGAZINE

1,64% das importações de Goiás
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a junho 2020

(FOB - US$ Milhões)

Obras de ferro fundido, ferro ou aço
US$ 12,79

-8,05%*

0,80% das importações de Goiás

Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões,
almofadas e semelhantes - US$ 11,36

9,72%*

0,71% das importações de Goiás

Óleos essenciais e resinóides; produtos
de perfumaria ou de toucador
preparados e preparações cosméticas

-4,04%*

US$ 8,54

0,53% das importações de Goiás
Borrachas e suas obras - US$ 8,00

-16,15%*

GO COMEX MAGAZINE

0,50% das importações de Goiás
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Pastas de madeira ou de outras
matérias fibrosas celulósicas; papel
ou cartão para reciclar - US$ 7,33

0,46% das importações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

2.787,83%*

IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS IMPORTADORES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

GO COMEX MAGAZINE

COMPARAÇÃO - JANEIRO A JUNHO 2019/2020
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

PAÍSES
Alemanha

US$ FOB
em milhões

US$ 236,93

% TOTAL
14,78%

% VARIAÇÃO
2019/2020

21,65%

Produtos farmacêuticos; adubos (fertilizantes); reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; produtos de perfumaria ou
de toucador preparados e preparações cosméticas; plásticos e suas obras; sabões, agentes
orgânicos de superf ície, preparações para lavagem, preparações lubrif icantes, ceras artif iciais,
ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza; tintas e vernizes; veículos automóveis,
tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; alumínio e suas obras

China

US$ 213,90

13,34%

9,04%

Produtos químicos orgânicos; veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; adubos (fertilizantes); produtos farmacêuticos; máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; plásticos e suas obras;
outros artefatos têxteis confeccionados; obras de ferro fundido, ferro ou aço

Estados Unidos

US$ 208,03

12,97%

-33,25%

Produtos farmacêuticos; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânIcos, e suas partes; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos
médico-cirúrgicos, suas partes e acessórios; produtos químicos orgânicos; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; adubos (fertilizantes); veículos automóveis, tratores,
ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; plásticos e suas obras; preparações
alimentícias diversas; pastas de madeira ou de outras matérias f ibrosas celulósicas; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas

Suíça

US$ 117,93

7,36%

7,96%

GO COMEX MAGAZINE

Produtos farmacêuticos; produtos químicos orgânicos; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, apare-lhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; obras de ferro fundido, ferro ou aço;
instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes
e acessórios; ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns;
tintas e vernizes; preparações alimentícias diversas; produtos de perfumaria ou de toucador
preparados e preparações cosméticas; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes
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Irlanda

US$ 88,80

5,54%

590,80%

Produtos farmacêuticos; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos
médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes; plásticos e suas obras; outras f ibras têxteis vegetais;
produtos diversos das indústrias químicas; livros, jornais, gravuras e outros produtos das
indústrias gráf icas; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes

IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES DE GOIÁS
Janeiro a junho 2020

PAÍSES
Japão

US$ FOB
em milhões

US$ 67,99

% TOTAL
4,24%

% VARIAÇÃO
2019/2020

-43,68%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios;
produtos farmacêuticos; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; produtos
químicos orgânicos; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médicocirúrgicos suas partes e acessórios; borracha e suas obras; plásticos e suas obras; obras de ferro
fundido, ferro ou aço; móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes

Índia

US$ 61,68

3,85%

4,98%

Produtos químicos orgânicos; produtos farmacêuticos; alumínio e suas obras; vidro e suas
obras; produtos químicos inorgânicos; tintas e vernizes; instrumentos e aparelhos de óptica,
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; reatores nucleares,
caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; gomas, resinas e
outros sucos e extratos vegetais; obras de ferro fundido, ferro ou aço

Coreia do Sul

US$ 58,87

3,67%

-21,28%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios;
reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes;
móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; produtos químicos orgânicos; produtos diversos das
indústrias químicas; borracha e suas obras; plásticos e suas obras; obras diversas de metais
comuns; obras de ferro fundido, ferro ou aço; produtos farmacêuticos

Tailândia

US$ 49,74

3,10%

-41,46%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios;
reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; borracha e suas obras; móveis,
mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; instrumentos e aparelhos
de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; obras de
ferro fundido, ferro ou aço; obras diversas de metais comuns; vidro e suas obras; plásticos e
suas obras; produtos diversos das indústrias químicas

Rússia

US$ 48,49

3,02%

-40,91%

Canadá

US$ 44,05

2,75%

-7,23%

Adubos (fertilizantes); produtos farmacêuticos; produtos químicos orgânicos; reatores
nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; papel e cartão; instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; gomas,
resinas e outros sucos e extratos vegetais; produtos diversos das indústrias químicas;
resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; produtos químicos inorgânicos

GO COMEX MAGAZINE

Adubos (fertilizantes); obras de ferro fundido, ferro ou aço; sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e
cimento; veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
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SIC – Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços
Subsecretaria de Atração de Investimentos e Negócios
Superintendência de Atração de Investimentos Internacionais
Estado de Goiás
DADOS PRELIMINARES DA BALANÇA COMERCIAL DE GOIÁS

Fonte dos Dados: Ministério da Economia
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