Governador do Estado de Goiás
Ronaldo Caiado
Vice Governador do Estado de Goiás
Lincoln Tejota
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
Wilder Morais
Subsecretário de Atração de Investimentos e Negócios
Adonídio Neto Vieira Júnior
Superintendente de Atração de Investimentos Internacionais
Plínio César Lucas Viana
Gerente de Promoção de Goiás no Exterior
Anna Isadora de Oliveira Coimbra
Gerente de Intercâmbio e Acesso ao Mercado
Willian Adão Rabelo
Equipe Técnica
Betania da Silva José
Gabriela de Souza Nogueira
Karina Borges de Freitas
Leydiane Alessandra Vieira de Lima Siqueira
Chefe da Comunicação Setorial
João Carvalho
Designer Gráfico
Guilherme Honorato de Souza
/sicgoias
@sicgoias
/sic_go
Endereço:
Palácio Pedro Ludovico Teixeira
Rua 82, nº 400 – Setor Central
CEP: 74.015-908 – Goiânia/GO
www.sic.go.gov.br

ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL

internacional@goias.gov.br

Tenho muito orgulho em ser secretário de Indústria,
Comércio e Serviços em um estado como Goiás, onde
tenho a oportunidade de conhecer diversos empresários
dos mais variados locais do Brasil e do mundo. Todos ficam
impressionados com o desenvolvimento de Goiás e com o
atendimento e apoio que proporcionamos àqueles que vem se
instalar em nosso Estado. E o que fazemos de melhor é, além
de entender o que cada um precisa, tratar a todos com respeito, da mesma forma que nosso governador Ronaldo Caiado
trata a população de nosso Estado: com respeito e atenção.
A fim de apresentar uma das facetas desse desenvolvimento,
gostaria de lhes apresentar o GO Comex Magazine, em sua
primeira edição e convidá-los a desfrutarem dessa
leitura. Trata-se de um documento eminentemente analítico e
visualmente interessante que vai mostrar um pouco de nossa
força no comércio exterior.
Nas próximas páginas será possível ver, entre outras
informações, que no período de janeiro a abril de 2020,
enquanto o país apresentou vários números negativos no
comércio exterior, Goiás se manteve e cresceu. Esse crescimento é fruto de um grande trabalho e da união entre
o Governo de Goiás, o setor produtivo e o terceiro setor.
Quando vejo o que temos produzido e o quanto já caminhamos, não é possível disfarçar a satisfação de servir ao povo. Dá
Como bem nos ensinou nossa preciosa poetisa Cora Coralina,
“o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada”, afinal, caminhando e semeando, no fim, sempre teremos
o que colher
Boa leitura !!!

Ronaldo Caiado

Governador do Estado de Goiás

Wilder Morais
Secretário de Indústria,
Comércio e Serviços

BALANÇA COMERCIAL

COMPARATIVO GOIÁS x BRASIL - Acumulado Janeiro a Abril 2019/2020

EXPORTAÇÕES

(FOB - Milhões)

2019

US$ 70.449,71

2020

US$ 67.361,30

2019

US$ 2.178,58

2020

US$ 2.206,83

PARTICIPAÇÃO GOIANA
3,09% (2019)
NAS EXPORTAÇÕES
3,28% (2020)
BRASILEIRAS

6,15%*

1,30%*

QUANTIDADE DE
ITENS DIFERENTES
EXPORTADOS

GOIÁS EXPORTOU

3.813.625,53 TONELADAS EM (2019)
3.811.108,07 TONELADAS EM (2020)

-4,38%*

637 ITENS (2019)
591 ITENS (2020)

GOIÁS
124 PAÍSES (2019)
EXPORTOU PARA 151 PAÍSES (2020)

-0,07%*

GO COMEX MAGAZINE

IMPORTAÇÕES

4

-7,22%*

21,77%*

(FOB - Milhões)

2019

US$ 55.771,21

2020

US$ 55.560,63

2019

US$ 1.145,36

2020

US$ 1.066,44

PARTICIPAÇÃO GOIANA
2,05% (2019)
NAS IMPORTAÇÕES
1,92% (2020)
BRASILEIRAS

-6,34%*

GOIÁS IMPORTOU

1.136.068,65 TONELADAS EM (2019)
1.041.684,58 TONELADAS EM (2020)

-8,31%*

-0,38%*

-6,89%*

QUANTIDADE DE
2.118 ITENS (2019)
ITENS DIFERENTES
2.167 ITENS (2020)
IMPORTADOS

GOIÁS
IMPORTOU DE

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

76 PAÍSES (2019)
82 PAÍSES (2020)

2,31%*

7,89%*

BALANÇA COMERCIAL
COMPARATIVO GOIÁS x BRASIL
Acumulado Janeiro a Abril 2019/2020

SALDO BRASILEIRO

-19,61%*

2019

US$ 14.678,50

2020

US$ 11.800,67

(FOB - Milhões)

SALDO GOIANO

US$ 1.033,22

2020

US$ 1.140,39

GO COMEX MAGAZINE

10,37%*

2019

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.
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BALANÇA COMERCIAL
Acumulado Janeiro a Abril 2019/2020

BRASIL - SÉRIE HISTÓRICA 2011 A 2020

GO COMEX MAGAZINE

GOIÁS - SÉRIE HISTÓRICA 2011 A 2020
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
(FOB - US$ Milhões)

Complexo Soja - US$ 1.019,38

-3,77%*

46,19% das exportações de Goiás
36,91% Soja in natura US$ 814,48
7,95% Bagaços e farinhas US$ 175,49
1,33% Óleo de soja US$ 29,41

Carnes - US$ 418,98

23,03%*

18,99% das exportações de Goiás
13,71% Carnes bovinas US$ 302,59
5,12% Carnes de aves US$ 112,89
0,16% Carnes suínas US$ 3,50

Ferroligas - US$ 259,13

41,65%*

11,74% das exportações de Goiás

Sulfetos de Cobre - US$ 113,10

2,34%*

Ouro - US$ 77,16
3,50% das exportações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

-55,31%*

GO COMEX MAGAZINE

5,13% das exportações de Goiás
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
(FOB - US$ Milhões)

Complexo Milho - US$ 67,35

-4,35%*

3,05% das exportações de Goiás
2,64% Milho in natura US$ 58,25
0,10% Grãos trabalhados US$ 2,14
0,29% Farinha US$ 6,37
0,03% Grumos/sêmolas US$ 0,59

Açúcar - US$ 60,57

8,28%*

2,74% das exportações de Goiás

Couros e derivados - US$ 47,01

-26,19%*

2,13% das exportações de Goiás

Algodão - US$ 27,93

-2,35%*

GO COMEX MAGAZINE

1,27% das exportações de Goiás
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Máquinas, equipamentos e aparelhos
elétricos e mecânicos - US$ 26,61

1,21% das exportações de goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

118,10%*

EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS POR GOIÁS
(FOB - US$ Milhões)

Gelatinas e derivados - US$ 15,49

28,79%*

0,70% das exportações de Goiás

Outros produtos de origem
animal - US$ 13,53

-13,32%*

0,61% das exportações de goiás
Café - US$ 8,10

4.292,24%*

0,37% das exportações de Goiás

Outros - US$ 52,49

-3,99%*

GO COMEX MAGAZINE

2,38% das exportações de Goiás

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS EXPORTADORES DE GOIÁS
Janeiro a Abril 2020

GO COMEX MAGAZINE

EVOLUÇÃO - JANEIRO A ABRIL 2019/2020
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EXPORTAÇÕES
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro a Abril 2020

PAÍSES
China

US$ FOB
em milhões

US$ 1.070,07

% TOTAL
48,49%

% VARIAÇÃO
2019/2020

12,14%

Complexo Soja; Carnes bovinas; Ferroligas; Sulfeto de Cobre; Carnes de Aves; Couros e derivados;
Algodão; Glicerol em bruto; Dolomita não calcinada nem sintetizada; Outros minérios de manganês
e seus concentrados; Produtos químicos orgânicos

Espanha

US$ 101,29

4,59%

41,23%

Sulfeto de Cobre; Ferroligas; Complexo Soja; Carnes bovinas; Açúcar; Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque; Carnes de aves;
Couros e derivados; Outros produtos de origem animal; Próteses de artérias vasculares revestidas

Países Baixos (Holanda) US$ 93,99

4,26%

-28,42%

Ferroligas; Carnes bovinas; Gelatinas e seus derivados; Carnes de aves; Café; Outros derivados das peptonas; Produtos químicos orgânicos; Limões e limas, frescos ou secos;
Outras frações do sangue; Produtos de origem animal; Gengibre, não triturado nem em pó

Estados Unidos

US$ 76,36

3,46%

55,67%

Hong Kong

US$ 49,45

2,24%

-13,33%

Carnes bovinas; Carnes de aves; Outros produtos de origem animal; Carnes suínas; Preparações
alimentícias diversas; Couros e derivados; Outras frações do sangue, exceto as preparadas como
medicamentos; Vestuário confeccionado com feltros ou falsos tecidos; Quartzo; Outras seringas,
mesmo com agulhas, de plástico; Outras bebidas não-alcoólicas (exceto água, cerveja sem álcool)

GO COMEX MAGAZINE

Ouro; Ferroligas; Açúcar; Couros e derivados; Aviões e outros veículos aéreos, a
turbojato, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios; Produtos químicos orgânicos;
Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação; Café;
Gelatinas e derivados; Álcool etílico não desnaturado; Outros produtos de origem animal
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EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro a Abril 2020

PAÍSES

US$ FOB
em milhões

Tailândia

US$ 46,98

% TOTAL
2,13%

% VARIAÇÃO
2019/2020

33,94%

Complexo Soja; Couros e derivados; Algodão; Desperdícios e resíduos, de cobre; Gazes e telas
para peneirar; Outros sulfatos de bário; Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida

Coreia do Sul

US$ 44,51

2,02%

-31,49%

Ferroligas; Complexo Soja; Complexo Milho; Açúcar; Algodão; Carnes bovinas; Carnes de aves

Japão

US$ 41,63

1,89%

177,93%

Carnes de aves; Complexo Milho; Vermiculita e cloritas, não expandidas; Ferroligas; Café; Produtos
diversos das indústrias químicas; Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural; Maiôs e biquínis de banho, de malha, de uso feminino, de fibras sintéticas;
Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético; Feijões em grãos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados; Outras rodas, suas partes e acessórios, para veículos automóveis

Bangladesh

US$ 39,85

1,81%

13,66%

US$ 39,03

1,77%

-19,50%

GO COMEX MAGAZINE

Complexo Soja; Açúcar; Algodão; Complexo Milho
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Rússia

Carnes bovinas; Outros pulverizadores, para a agricultura ou horticultura; Carnes de
aves; Produtos químicos orgânicos; Glicerol em bruto; Couros e derivados; Vermiculita e cloritas, não expandidas; Implantes expansíveis (stents), mesmo montados sobre cateter do tipo balão; Partes e acessórios de motocicletas (inclusive ciclomotores)

IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
Janeiro a Abril 2020

(FOB - US$ Milhões)

Produtos Farmacêuticos - US$ 387,14

20,70%*

36,30% das importações de Goiás

Adubos (Fertilizantes) - US$ 177,89

-24,21%*

16,68% das importações de Goiás

Veículos, tratores, bicicletas e outros
veículos terrestres, suas partes e
acessórios - US$ 113,65

-22,76%*

10,66% das importações de Goiás
Produtos químicos orgânicos - US$ 94,94

1,56%*

Reatores nucleares, caldeiras,
máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos e suas partes - US$ 83,28

7,81% das importações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

-36,93%*

GO COMEX MAGAZINE

8,90% das importações de Goiás
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
(FOB - US$ Milhões)

Instrumentos e aparelhos de óptica,
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos,
suas partes e acessórios - US$ 38,14

-11,04%*

3,58% das importações de Goiás
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
e suas partes - US$ 29,76

-13,25%*

2,79% das importações de Goiás

Plásticos e suas Obras - US$ 18,29

37,46%*

1,72% das importações de Goiás

Combustíveis minerais, óleos minerais e
produtos da sua destilação - US$ 12,18

-23,02%*

GO COMEX MAGAZINE

1,14% das importações de Goiás
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Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões,
almofadas e semelhantes - US$ 9,98

0,94% das importações de Goiás

*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

38,95%*

IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS POR GOIÁS
(FOB - US$ Milhões)

Obras de ferro fundido, ferro ou aço
US$ 8,01

-6,34%*

0,75% das importações de Goiás

Produtos diversos das indústrias
químicas - US$ 7,64

-7,83%*

0,72% das importações de Goiás

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

9,22%*

US$ 5,94

0,56% das importações de Goiás
Borrachas e suas obras - US$ 5,89

-4,42%*

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou
cartão para reciclar - US$ 5,31

0,50% das importações de Goiás
*Comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

1.989,93%*

GO COMEX MAGAZINE

0,55% das importações de Goiás
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS IMPORTADORES DE GOIÁS
Janeiro a Abril 2020

GO COMEX MAGAZINE

EVOLUÇÃO - JANEIRO A ABRIL 2019/2020
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÔES DE GOIÁS
Janeiro a Abril 2020

PAÍSES
Alemanha

US$ FOB
em milhões

US$ 147,41

% TOTAL
13,82%

% VARIAÇÃO
2019/2020

44,86%

Produtos farmacêuticos; Adubos e fertilizantes; 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; Óleos essenciais e resinóides; Produtos de perfumaria
ou de toucador preparados e preparações cosméticas; Plásticos e suas obras; Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza; Pigmentos e outras matérias corantes, tintas e vernizes,
mástiques e tintas de escrever; Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas
partes e acessórios; Alumínio e suas obras; Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes;

China

US$ 132,70

12,44%

-11,68%

Produtos químicos orgânicos; Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; Adubos (fertilizantes); Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suaspartes;
Instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e
aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e acessórios; Plásticos e suas obras; Produtos farmacêuticos; Outros artefatos têxteis confeccionados, artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus
e artefatos de uso semelhante; Ferro fundido, ferro e aço; Tecidos especiais, tecidos tufados, rendas, tapeçarias, passamanarias, bordados; Obras de ferro fundido, ferro ou aço; Móveis, mobiliário
médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; Produtos diversos das indústrias químicas

Estados Unidos

US$ 132,26

12,40%

-38,59%

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; Preparações alimentícias diversas; Adubos (fertilizantes); Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios; Pastas de madeira ou
de outras matérias fibrosas celulósicas, papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Plásticos e suas obras; Sementes e frutos oleaginosos; Produtos diversos das indústrias químicas

Suíça

US$ 71,14

6,67%

11,08%

Irlanda

US$ 57,14

5,36%

653,92%

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, metais preciosos; Plásticos e suas obras; Outras fibras têxteis vegetais, fios de papel e tecidos de fios de papel; Produtos diversos das indústrias químicas; Livros, jornais, gravuras
e outros produtos das indústrias gráficas; Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes

GO COMEX MAGAZINE

Produtos farmacêuticos; Produtos químicos orgânicos; Obras de ferro fundido, ferro ou aço;
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; Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns;
Preparações alimentícias diversas; Óleos essenciais e resinóides, produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas; Tintas e vernizes, mástiques e tintas de escrever; Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; Plásticos e suas obras; Pastas (ouates), feltros
e falsos tecidos, fios especiais, cordéis, cordas e cabos e artigos de cordoaria; Borracha e suas obras
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IMPORTAÇÕES

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÔES DE GOIÁS

Janeiro a Abril 2020

PAÍSES
Coreia do Sul

US$ FOB
em milhões

56,30

% TOTAL
5,28%

% VARIAÇÃO
2019/2020

55,44%

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; Instrumentos e aparelhos de óptica,instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes
e acessórios; Produtos químicos orgânicos; Borracha e suas obras; Obras diversas de metais comuns;
Plásticos e suas obras; Obras de ferro fundido, ferro ou aço; Produtos diversos das indústrias químicas

Japão

49,00

4,59%

-42,63%

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; Borracha e suas obras;
Instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos suas partes e
acessórios; Produtos químicos orgânicos; Plásticos e suas obras; Obras de ferro fundido, ferro ou
aço; Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; Obras diversas de metais comuns; Vidro e suas obras

Índia

42,33

3,97%

9,03%

Produtos químicos orgânicos; Produtos farmacêuticos; Vidro e suas obras; Alumínio e suas obras; Produtos químicos inorgânicos; Tintas e vernizes, mástiques e tintas de escrever; 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; Sementes e frutos oleaginosos; Produtos diversos
das indústrias químicas; Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns

Rússia

38,32

3,59%

-34,45%

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

Tailândia

36,59

3,43%

-35.39%

GO COMEX MAGAZINE

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; Móveis e mobiliário médico-cirúrgico; Borracha e suas
obras; 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; Alumínio e suas obras
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Canadá

24,12

2,26%

-46.48%

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; Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais; Instrumentos e aparelhos de óptica, instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; Produtos diversos das indústrias químicas; Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão; Resíduos e desperdícios das
indústrias alimentares; Produtos químicos inorgânicos; Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis; Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
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