
 

BALANÇA COMERCIAL 

A Balança Comercial é um indicador econômico que mostra a relação entre as exportações e importações, 

com dados computados em determinado período de tempo, com o objetivo de apresentar um comparativo dos 

montantes gerados por essas operações comerciais a nível nacional, estadual e municipal. Quando a diferença 

entre exportações e importações são positivas, se considera a balança superavitária, no contrário, se diz que a 

balança foi deficitária.  

A exportação é fundamental para os países, uma vez que gera emprego, renda e divisas. As divisas são 

fundamentais para o estado, entre outras coisas, cumprir com seus compromissos externos além de possibilitar 

pagar pelas importações daquilo que não se produz internamente. Por outro lado, a importação permite adquirir 

insumos para suprir a indústria nacional, bem como, adquirir produtos acabados que não são produzidos 

localmente, ou que por diversos motivos pode ser mais vantajoso comprar do exterior. Também, pode-se apontar 

a importação como importante inibidor da inflação, em cenários onde o produto nacional perde competitividade 

e se torna mais caro. 

O resultado desse indicador se faz necessário na esfera pública para a definição de políticas 

macroeconômicas, quanto na iniciativa privada, pois serve de base para o processo de tomada de decisões de 

produção e investimentos, tendo em vista que o resultado da Balança Comercial está diretamente relacionado ao 

resultado do Produto Interno Bruto- PIB do país.  

O Ministério da Economia divulga mensalmente os dados sobre o desempenho da Balança Comercial do 

país, bem como dados para análises dos resultados a nível estadual e municipal. No âmbito do Estado de Roraima, 

a Federação das Indústrias do Estado de Roraima-FIER, apresenta um boletim mensal com uma análise completa 

do desempenho da BC estadual, para munir de informações a todos os interessados nos resultados desse índice. 

Vale ressaltar que os saldos positivos ou negativos da Balança Comercial são uma representação da atividade 

econômica roraimense em relação ao exterior, e costumam ter relação com a produção, consumo e investimentos 

do Estado.  

Este Informativo apresenta o Resumo do Desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de 

março, por meio de tabelas e gráficos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia. 



 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL MARÇO/2022 

Para apresentar a Balança de Março de 2022, a tabela 1 traz o comparativo do saldo da balança comercial 

do estado de Roraima nos meses de fevereiro e março do ano de 2022, permitindo análise da variação mensal das 

exportações, importações e do saldo da balança, que representa de forma clara a diferença entre os bens que foram 

enviados ao exterior com a subtração dos bens que foram adquiridos do exterior. Quando o saldo é positivo 

significa que as exportações superaram as importações gerando o que se conhece como superávit da balança 

comercial. Por outro lado, resultados negativos no saldo indicam um déficit. 

 

      Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de março de 2022 e fevereiro de 2022. 

MESES EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO VARIAÇÃO 

Mar/22  US$ 32.628.594  US$ 599.763  US$  $32.028.831  

9,25% 

  
Fev/22  US$ 35.605.758  US$ 6.644.333  US$ 28.961.425 

    Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

  

Conforme dados da Tabela 1, a Balança Comercial de Roraima no mês de março de 2022 apresentou 

superavit de US$ 32,02 milhões. Registrou-se neste período variação positiva no saldo de 9,25% comparado ao 

mês anterior.  

 Em relação ao saldo da Balança Comercial do Estado de Roraima nos meses de março de 2021 e 2022, 

pode-se observar a variação na tabela abaixo. 

                  

Tabela 2 - Saldo de março de 2022 em relação a março de 2021 

MESES EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO VARIAÇÃO 

Março/22  US$ 32.628.594  US$ 599.763 US$  $32.028.831  

91,77% 
Março/21 US$18.575.856,0 US$ 1.874.470,0 US$ 16.701.386,0 

      Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

 

  

 Ao compararmos a apuração de março de 2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência 

de uma variação do saldo de 91,77%, levando em consideração que naquele ano, Roraima obteve um superavit 
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de US$ 16,7 milhões, de acordo com a Tabela 2 acima. Este resultado nos indica que o saldo, que já era positivo, 

quase dobrou no período de março, comparado ao ano anterior. 

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Março em relação a fevereiro de 2022. 

A tabela a seguir apresenta o desempenho, exclusivamente das exportações, no período de março de 2022 

comparado a fevereiro de 2022. Os dados também permitem a comparação entre as exportações de Roraima e o 

desempenho obtido em âmbito nacional. 

 

Tabela 3 - Exportações de março em relação a fevreiro de 2022. 

EXPORTAÇÕES MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

FEVEREIRO/2022 

US$ FOB (A) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima  US$  $32.628.594  US$  $35.962.162 -9,27% 

Brasil  US$29.059.111.830                US$ 23.490.314.664 23,71% 

   Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

De acordo com o que mostra a Tabela 3, as exportações roraimenses registraram um declínio neste 

período. Em março, exportou-se um montante de US$ 32,6 milhões, valor 9,27% menor do que o registrado no 

mês anterior, em discrepância com o resultado do cenário nacional onde as exportações brasileiras registraram 

alta de 23,71% em relação ao mês de fevereiro.  

 

 Março/2022 em relação a março/2021. 

         Na tabela a seguir, é possivel analisar as exportações do Brasil e do estado de Roraima, e comparar 

o desempenho obtido em março de 2022 com o mês de março de 2021. Também é possível observar a 

variação mensal, de um ano para o outro, no cenário nacional e estadual das vendas para o exterior.  
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Tabela 4 - Exportações de março/2022 em relação a março/2021 

EXPORTAÇÕES MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

MARÇO /2021 

 US$ FOB (B) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima US$ 32.628.594 US$ $18.575.856 75,65% 

Brasil US$ 29.059.111.830 US$ 24.335.759.852 19,41% 

      Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

Em março de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram 

um crescimento percentual expressivo de 75,65 % alcançando o valor de US$ 32,6 milhões. No quadro nacional, 

as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 29,05 bilhões, uma elevação de 19,41% em comparação a 

fevereiro de 2021. Logo, é possível afirmar que Roraima teve um crescimento nas exportações muito superior à 

média nacional quando considerado o valor percentual. 

 

 Acumulado das exportações. 

A seguir apresentamos o resultado das exportações no acumulado de janeiro a março de 2021 e a variação 

com relação ao mesmo período de 2021. É possível verificar os dados gerais do Brasil, e também do estado de 

Roraima para o mesmo indicador. 

               Tabela 5 - Acumulado de janeiro-março/2022 em relação a janeiro-março/2021 

EXPORTAÇÕES JAN- MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

JAN- MARÇO/2021 

US$ FOB (B) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima US$ 101.647.934 US$ 59.559.261 70,67 % 

Brasil US$ 72.283.064.237 US$ 55.658.676.725 29,87 % 

      Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

 

 

Conforme dados do Ministério da Economia expostos na Tabela 5, no acumulado de janeiro-março de 

2022, as exportações roraimenses alcançaram um montante de US$ 101,6 milhões, com variação positiva de 

70,6%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento percentual é superior ao das 
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exportações nacionais no mesmo período, as quais registraram um acumulado de US$ 72,2 bilhões. Sendo assim, 

verificamos que o indicador janeiro-março-22/ janeiro-março-21 segue a mesma tendência de alta observada no 

indicador mensal março-22/ março-21. 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Ainda referente às exportações, apresentamos a seguir na tabela 6 os principais produtos exportados pelo 

estado de Roraima para o mês de março de 2022:    

Tabela 6 - Produtos mais exportados por Roraima em março/2022 

PRODUTO VALOR (US$ FOB) PARTICIPAÇÃO 

Enchidos e produtos semelhantes, de carne US$ 8.640.716,00 26,48% 

Margarina US$ 4.717.493,00 14,46% 

Farinhas US$ 3.691.079,00 11,31% 

Minério de estanho US$ 3.154.706,00 9,67% 

Soja US$ $2.123.663,00 6,51% 

Óleo de soja US$ 1.552.523,00 4,76% 

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza US$ 1.247.638,00 3,82% 

Carnes de frango in natura US$ 1.168.990,00 3,58% 

Arroz semibranqueado ou branqueado, polido ou 

brunido 

US$ 701.787,00 2,15% 

Bolachas e biscoitos US$ 647.587,00 1,98% 

Outros produtos/preparações de toucador US$ 319.159,00 0,98% 

Outros açúcares de cana de beterraba US$ 317.119,00 0,97% 

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

 

Entre os produtos mais exportados por Roraima no mês de fevereiro, destacam-se enchidos e produtos 

semelhantes de carne com um montante total de US$ 8,3 milhões, somando cerca de 23,9% do total das 

exportações do período, conforme detalha a Tabela 6. Os gêneros alimentícios continuam dominando a pauta 

exportadora roraimense em março, para além dos enchidos e produtos semelhantes de carne, e da margarina. 
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Todavia, observamos as exportações de minérios de estanho para os Estados Unidos como principal produto fora 

do segmento de alimentos, com um crescimento aproximado de 100 % em relação a fevereiro de 2022. 

Como apresentado na tabela a seguir, é possível visualizar os principais mercados destino das exportações 

roraimenses em março por ordem de valor nominal, e também participação percentual. 

       Tabela 7 – Países destinos das exportações roraimenses de março/2022 

PAÍS VALOR (US$ FOB) PARTICIPAÇÃO 

Venezuela  US$ 26.113.446,00 80,03% 

Estados unidos US$ 3.154.706,00 9,67% 

Portugal  US$ $1.616.395,00 4,95% 

Guiana  US$ 901.677,00 2,76% 

Turquia  US$ 507.268,00 1,55% 

Bélgica  US$ 171.914,00 0,53% 

Suécia US$ 137.245,00 0,42% 

  Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

 

 

A Venezuela continua sendo o principal país destino dos produtos exportados por Roraima. O valor gerado 

com as exportações para o país no mês de fevereiro foi de US$ 26,1 milhões, cerca de 80,03% do valor total das 

exportações referentes ao mês.  

Depois da Venezuela, os Estados Unidos e Portugal são os principais destinos. Essa posição dos 

americanos como segundo destino das exportações, repete o movimento observado no mês anterior. 

Para a consulta dos dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as exportações de Roraima em 

valores nominais no mês de março 2022 disponibilizamos o link 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/55912 .  
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DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Março de 2022 em relação a fevereiro de 2022. 

Nesta seção, apresentamos o desempenho exclusivamente das importações através do indicador mensal e 

a variação com relação ao mês anterior. Na tabela 8 é possível observar o resultado de Roraima e o do Brasil 

como um todo. 

Tabela 8 - Importações de março em relação a fevereiro de 2022. 

IMPORTAÇÕES MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

FEVEREIRO/2022 

US$ FOB (A) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima US$ 599.763 US$ 6.644.333 - 90,97% 

Brasil  US$ 21.711.127.868  US$ 18.908.871.105 14,82% 

             Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

As importações roraimenses registraram diminuição no mês de março de 2022, com um montante de US$ 

599.763, o que representa um decréscimo de 90,97% quando comparamos esse valor com o mês de fevereiro de 

2022. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 21,7 bilhões, com variação positiva de 

14,82% em comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Tabela 8. 

 Março/2022 em relação a março/2021. 

Na sequência temos os dados do indicador de variação de importações de março de 2022 em comparação 

a março de 2021, de Roraima e do Brasil. 
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Tabela 9 - Importações de março/2022 em relação a março/2021 

IMPORTAÇÕES MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

MARÇO/2021 

 US$ FOB (B) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima US$ 599.763,00 US$ 1.874.470 -68,00% 

Brasil US$ 21.711.127.868 US$ 17.865.278.864 21,53% 

         Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

Em março de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram 

um decréscimo importante de 68,00%. Já no âmbito nacional observou-se um movimento de alta, onde as 

importações brasileiras tiveram elevação de 21,53% em relação a março de 2021, conforme Tabela 9. 

 

 Acumulado das importações. 

Na tabela 10 abaixo é apresentado o indicador acumulado janeiro-março/2022 em comparação ao mesmo 

período do ano anterior. 

                 Tabela 10 - Acumulado janeiro-março/2022 em relação a janeiro-março/2021 

IMPORTAÇÕES JAN-MARÇO/2022 

US$ FOB (A) 

JAN-MARÇO/2021 

US$ FOB (B) 

VARIAÇÃO 

 % (A/B) 

Roraima US$ 22.819.004 US$ 8.010.632 184,86% 

Brasil US$ 60.484.458.213 US$ 47.571.843.826 27,14% 

         Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

  

Conforme a tabela 10 no acumulado de 2022, em comparação ao ano anterior, observou-se que as 

importações roraimenses registraram aumento relevante de 184,86% em comparação ao primeiro trimestre de 

2021 e acumulam até o momento, significativo montante de US$ 22,8 milhões. O Brasil registrou um montante 

de US$ 60,4 bilhões, alta de 27,1% em relação a 2021. 
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 Principais produtos importados e Países de origem. 

Na seguinte tabela apresentamos o panorama das importações roraimenses em março por produto, valor 

nominal e representação percentual.  

 

Tabela 11 - Produtos mais importados em fevereiro/2022 

PRODUTO VALOR (US$ FOB) PARTICIPAÇÃO 

Pneumáticos novos, de borracha  U$$ 225.426,00 37,6% 

Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados  U$$ 129.785,00 21,6% 

Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, 

derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por 

exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-

circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, 

machos e fêmeas, suportes para lâmpada 

U$$ 50.118,00 8,4% 

Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um 

ventilador motorizado e dispositivos próprios para 

modificar a temperatura e a humidade, incluindo as 

máquinas e aparelhos em que a humidade não seja 

regulável separadamente 

U$$ 48.061,00 8,0% 

Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas 

partes, não especificados nem compreendidos em outras 

posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas 

indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que 

contenham uma fonte luminosa fixa permanente 

U$$ 29.251,00 4,9% 

Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de 

máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras 

mecânicas de uso manual, exceto as motorizadas, 

espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e 

artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; 

U$$ 26.767,00 4,5% 

Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não 

especificados nem compreendidos em outras posições do 

presente capítulo 

U$$ 22.855,00 3,8% 

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

Conforme Tabela 11, dentre os produtos mais importados no mês de março, destacaram-se pneumáticos 

novos de borracha, outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados e aparelhos para interrupção, 

seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos.  Como já é habitual, vemos uma 

mescla entre bens de consumo e insumos agrícolas na pauta importadora. 
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 Na Tabela 12 apresentada abaixo, temos a exposição dos valores importados e a participação dos 

principais países de origem no total apurado no mês de março: 

Tabela 12 – Países fonte das importações março/2022 

PAÍS  VALOR (US$ FOB)   PARTICIPAÇÃO  

China  $ 311.442,00 51,93% 

Costa rica  $ 129.785,00 21,64% 

Vietnã  $ 40.920,00 6,82% 

Malásia  $ 38.453,00 6,41% 

Colômbia  $ 26.767,00 4,46% 

   Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat 

Ainda sobre as tabelas 11 e 12, os pneumáticos novos de borracha, principal produto importado em março, 

já é um produto habitual em nossas importações, assim como outros bens de consumo que são adquiridos da 

China. Observa-se, também, como produto regular na pauta, os aparelhos de ar condicionado. Verificou-se ainda, 

como importação não tradicional a aquisição de outras sementes e frutos oleaginosos da Costa Rica. 

Para consultar os dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as importações de Roraima em valores 

nominais no mês de março 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/55917 . 

 

Os dados da balança comercial poderão apresentar pequenas divergências com os de outras organizações, 

a depender do tipo de metodologia aplicada. 
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