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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 essenciais 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 tanto 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 

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 traz o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima no 

mês de setembro de 2022, por meio de demonstrativos gráficos, de acordo com dados 

divulgados pelo Ministério da Economia.



Para apresentar a Balança de setembro de 2022, demonstramos o comparativo do saldo da balança comercial do 
estado de Roraima nos meses de setembro e agosto 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.

A Balança Comercial de Roraima no mês de setembro de 2022 apresentou superavit de US$ 43,55 milhões. No tocante 
à variação do saldo, registrou-se neste período variação positiva  de 68,33% comparado ao mês anterior. 
Em relação ao saldo da Balança Comercial do Estado de Roraima nos meses de setembro de 2021 e 2022, pode-se 
observar a variação abaixo.

Ao compararmos a apuração de setembro de 2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência de uma 
variação positiva do saldo de 48%, levando em consideração que naquele ano, Roraima obteve um superavit de US$ 
29,48 milhões.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
SETEMBRO /2022

Comparação do saldo dos meses de setembro de 2022 e agosto de 2022

Saldo de setembro de 2022 em relação a setembro de 2021

Setembro/22

Setembro/22

Agosto/22

Setembro/21

Exportação

Exportação

Exportação

Exportação

Importação

Importação

Importação

Importação

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Variação

Variação

 US$  44.814.764,00

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

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

US$ 44.814.764,00

 US$ 27.506.933,00

US$ 30.029.569,00

US$ 1.258.664,00

US$ 1.258.664,00

US$ 1.630.843,00

US$ 539.748,00

US$  43.556.100,00

US$ 43.556.100,00

US$ 25.876.090,00 

US$ 29.489.821,00

68,33 %

48%



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

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

Roraima

Roraima

Brasil

Brasil

Setembro FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

Setembro/2022 FOB (A)

Setembro FOB (A)

Setembro/2022 FOB (A)

Agosto FOB (B)

Setembro/2021 FOB (B)

Agosto FOB (B)

Setembro/2021 FOB (B)

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Setembro em relação a agosto de 2022

Setembro/2022 em relação a setembro/2021

Exportações de setembro/2022 em relação a setembro/2021

Exportações de setembro em relação a agosto de 2022

Apresenta-se o desempenho, exclusivamente das exportações, no período de setembro de 2022 comparado a agosto 
de 2022. Os dados também permitem a comparação entre as exportações de Roraima e o desempenho obtido em 
âmbito nacional.

As exportações roraimenses registraram um aumento neste período. Em setembro, exportou-se um montante de 
US$ 44,81 milhões, valor 62,92% maior do que o registrado no mês anterior, contrariando inclusive, a tendência 
nacional onde as exportações brasileiras registraram queda de 5,74% em relação ao mês de agosto de 2022. O grande 
crescimento nas exportações neste mês pode estar relacionado ao começo da safra de soja em Roraima, conforme 
demonstrado mais adiante no detalhamento dos produtos exportados.

No demonstrativo, é possivel avaliar as exportações do Brasil e do estado de Roraima, e comparar o desempenho 
obtido em setembro de 2022 com o mês de setembro de 2021. Também pode-se notar a variação no referido mês, de 
um ano para o outro, no cenário nacional das vendas para o exterior.

US$ 44.814.764,00

US$ 44.814.764,00

US$ 28.951.784.328,00

US$ 28.951.784.328,00

US$ 27.506.933,00

US$  30.029.569,00

US$ 30.785.389.698,00

US$ 24.376.129.510,00

49,24%

-5,74%

62,92%

18,77%



Roraima

Brasil

JAN-SET/2022 FOB (A)

JAN-SET/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

JAN-SET/2021 FOB (B)

JAN-SET/2021 FOB (B)

Acumulado das exportações

Acumulado exportações janeiro-setembro/2022 em relação a janeiro-setembro/2021

Em setembro de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram um 
crescimento percentual expressivo de 49,24 % alcançando o valor de US$ 44,81 milhões. No quadro nacional, as 
exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 28,95 bilhões, marcando alta de 18,77% em comparação a setembro 
de 2021.

Conforme dados do Ministério da Economia expostos acima, no acumulado de janeiro-setembro de 2022, as 
exportações roraimenses alcançaram um montante de US$ 269,6 milhões, com variação positiva de 39,05%, em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento percentual é superior ao das exportações nacionais 
no mesmo período, as quais registraram um acumulado de US$ 253,68 bilhões.

US$  269.621.673,00

US$ 253.683.609.092,00

US$  193.905.840,00

US$ 213.277.767.238,00

39,05%

18,95%

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



Principais produtos exportados e Países de destino

Produtos mais exportados por Roraima em setembro/2022

Ainda referente às exportações, expomos a seguir os principais produtos exportados pelo estado de Roraima para o 
mês de setembro de 2022:

OUTROS AÇÚCARES DE 
CANA

ENCHIDOS E PRODUTOS 
SEMELHANTES, DE CARNE

MARGARINA, EXCETO A 
MARGARINA LÍQUIDA

ÓLEO DE SOJA,REFINADO, 
EM RECIPIENTES COM 

CAPACIDADE INFERIOR OU 
IGUAL A 5 LITROS

OUTRAS PREPARAÇÕES 
PARA ELABORAÇÃO DE 

BEBIDAS

OUTRAS PREPARAÇÕES 
ALIMENTÍCIAS DE 
FARINHAS, ETC,
CACAU < 40%

SOJA, MESMO
TRITURADA, EXCETO 
PARA SEMEADURA

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

$4.907.773,00

$4.975.495,00

$3.839.659,00

 $3.518.489,00

$948.649,00

$3.058.387,00

 $19.331.933,00 

10,95%

11,10%

8,57%

7,85%

2,12%

6,82%

43,14%

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



GRÁFICO 1- PAÍSES DESTINO DAS EXPORTAÇÕES RORAIMENSES SETEMBRO 2022/ US$ FOB

GRÁFICO 2- EXPORTAÇÕES SÉRIE HISTÓRICA RORAIMA US$ FOB

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES ACUMULADAS 2022 VALOR FOB (US$)

Entre os produtos mais exportados por Roraima no mês de setembro destacam-se “soja” com um montante 
significativo que representa 43,14% do total mensal, o já tradicional “enchidos e produtos semelhantes de carne” 
somando cerca de 11,10%, e “açúcar” com 10, 95 % um montante semelhante ao do mês anterior, consolidando o 
produto na pauta, conforme demonstrado acima. Portanto, os gêneros alimentícios continuam dominando a pauta 
exportadora roraimense em setembro, com a novidade da soja que agora assume a liderança no mês. 
Como apresentado a seguir, pode-se verificar os principais mercados destino das exportações roraimenses em 
setembro por ordem de valor nominal, e também participação percentual.

De acordo com o gráfico 1, a Venezuela continua sendo o principal país de destino dos produtos exportados por 
Roraima. A soma das exportações para o país no mês de setembro foi de US$ 24,58 milhões, cerca de 54% do valor 
total das exportações referentes ao mês. Depois da Venezuela, a Turquia e Reino Unido foram os maiores destinos de 
nossos produtos no mês, com cerca de 26 % e 14% respectivamente. 
No gráfico 2 informamos sobre a evolução histórica das exportações de Roraima, iniciando em 2010 e terminando 
com o acumulado do ano de 2022 até o mês de setembro.

A seguir, oferecemos um apanhado geral das exportações roraimenses de 2022, até o mês de setembro, segundo 
Descrição CGCE Nível 2 do IBGE. Observa-se a predominância dos bens de consumo e alimentos na pauta exportadora.

Para a consulta dos dados já filtrados e ainda mais detalhados sobre as exportações de Roraima em valores nominais 
no mês de setembro 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/67861.
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Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-agosto.



24,96%

133,19%

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Setembro de 2022 em relação a agosto de 2022

Importações de setembro em relação a agosto de 2022

Setembro/2022 em relação a setembro/2021

Importações de setembro/2022 em relação a setembro/2021

Nesta seção, trazemos o desempenho exclusivamente das importações através do indicador mensal e a variação com 
relação ao mês anterior. Observa-se, abaixo, o resultado de Roraima e o do Brasil como um todo.

As importações roraimenses registraram decrescimento no mês de setembro de 2022, com um montante de US$ 1,25 
mi, o que representa 30,47% a menos quando comparamos esse valor com o mês de agosto de 2022. E as importações 
brasileiras fecharam o mês com cerca de US$ 24,9 bilhões, em queda de 6,47% em comparação com o mês anterior.

Na sequência temos os dados do indicador de variação de importações de setembro de 2022 em comparação a 
setembro de 2021, de Roraima e do Brasil.

Em setembro de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram um 
aumento significativo de 133,19%. Acima mesmo do resultado nacional, onde é possível verificar um movimento de 
alta importante, pois as importações brasileiras tiveram elevação de 24,96% em relação a setembro de 2021.

Roraima

Roraima

Brasil

Brasil

Setembro FOB (A)

Setembro/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

Setembro FOB (A)

Setembro/2022 FOB (A)

Agosto FOB (B)

Setembro/2021 FOB (B)

Agosto FOB (B)

Setembro/2021 FOB (B)

US$ 1.258.664,00

US$ 1.258.664,00

US$ $24.960.425.550,00

US$ 24.960.425.550,00

US$ 1.810.152,00

US$ 539.748,00

US$ 26.687.486.882,00

US$ 19.975.447.581,00

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

-30,47%

-6,47%

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

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



125,90%

31,32%

Acumulado das importações

Acumulado janeiro-setembro/2022 em relação a janeiro-setembro/2021

Apresenta-se a seguir o indicador do saldo acumulado nas importações do estado de Roraima, bem como por todo o 
país de janeiro a setembro do ano de 2022, fazendo uma comparação com mesmo período do ano anterior.

Conforme apresentado acima no acumulado de 2022, em comparação ao ano anterior, nota-se que as importações 
roraimenses registraram aumento relevante de 125,9% em comparação ao mesmo período de 2021 e acumulam até 
o momento, significativo montante de US$ 36,6 milhões. No mesmo período o Brasil acumula um montante de US$ 
205,96 bilhões e alta de 31,32% em relação a 2021.

Roraima

Brasil

JAN-SET/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

JAN-SET/2022 FOB (A)

JAN-SET/2021 FOB (B)

JAN-SET/2021 FOB (B)

US$ 36.671.610,00

US$ 205.964.993.736,00

US$ 16.233.448,00

US$ 156.837.824.184,00

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



Principais produtos importados e Países de origem

Produtos mais importados em setembro/2022

Trazemos a seguir o panorama das importações roraimenses em setembro por produto, valor nominal e 
representação percentual.

Constata-se que entre os produtos mais importados em setembro houve predominância de insumos industriais e bens 
de capital, destacando-se “outros centrifugadores”, com 23,2 % do total, seguidos por “cordas e cabos de alumínio” e 
“sementes para semeaduras”, com 19% e 11,7% respectivamente. 
Para a análise dos valores importados, é possível realizar a análise no gráfico 3, que apresenta a relação dos países de 
origem das importações do estado de Roraima.

OUTROS
CENTRIFUGADORES

CORDAS E CABOS, DE 
ALUMÍNIO, COM ALMA 
DE AÇO, NÃO ISOLADOS 
PARA USOS ELÉTRICOS

OUTRAS SEMENTES E 
FRUTOS OLEAGINOSOS, 

PARA SEMEADURA

CIMENTOS “PORTLAND”, 
COMUNS

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
MONTADAS EM

MÓDULOS OU EM 
PAINÉIS

PNEUMÁTICOS NOVOS, DE 
BORRACHA, DOS TIPOS UTI-
LIZADOS EM AUTOMÓVEIS 

DE PASSAGEIROS

OUTROS APARELHOS PARA 
FILTRAR OU DEPURAR 

LÍQUIDOS

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Valor (U$$ FOB)

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

Participação

$292.000,00

 $239.677,00 

 $146.830,00

$99.297,00

 $98.699,00

 $86.084,00

$48.680,00

23,2%

19,0%

11,7%

7,9%

7,8%

6,8%

3,9%

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



GRÁFICO 4- SÉRIE HISTÓRICA DAS IMPORTAÇÕES DE RORAIMA FOB (US$)

PERFIL DAS IMPORTAÇÕES ACUMULADAS 2022 VALOR FOB (US$)

GRÁFICO 3 - PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES DE RORAIMA SETEMBRO/2022 

O desempenho das importações do estado de Roraima pode ser analisado no gráfico 4, exposto abaixo, que proporciona 
a série histórica de Roraima, de 2011 até setembro de 2022.

Os dados da balança comercial poderão apresentar pequenas divergências com os de outras organizações, a depender 
do tipo de metodologia aplicada.

Para conhecimento do perfil dos produtos mais importados pela economia de Roraima, apanhado geral até o mês de 
setembro de 2022, segundo Descrição CGCE Nível 2 do IBGE, se faz necessária a análise dos demonstrativos abaixo, 
apresentados em formato percentual: a predominância dos insumos industriais elaborados (60%), seguidos dos bens 
de capital, exceto equipamentos de transporte industrial (32%), peças e equipamentos para transporte (3%), enquanto 
que outros somam menos de 2% no total das importações de Roraima no período analisado. 

Para verificação dos dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as importações de Roraima em valores nominais 
no mês de setembro 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/67894.

$1.000.000,00
$900.000,00
$800.000,00
$700.000,00
$600.000,00
%500.000,00
$400.000,00
$300.000,00
$200.000,00
 $100.000,00
                   $-

China Costa
Rica

Venezuela Argentina Colômbia México Guiana Taiwan
(Formosa)

Estados 
Unidos

Coreia do 
Sul

Insumos industriais
elaborados

Bens de consumo
duráveis

Bens não especificados
anteriormente

Bens de capital, exceto
equipamentos de

transporte industrial

Peças para equipamentos 
de transporte

57% 31%

1% 1%

3%

$70.000.000,00

$60.000.000,00

$50.000.000,00

$40.000.000,00

$30.000.000,00

$20.000.000,00

$10.000.000,00

                       $-
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 20122014 20112013 2010

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

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

Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-agosto.
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