
 

SETEMBRO/2021 

A Balança Comercial do Estado de Roraima é elaborada a partir da análise dos valores obtidos pelas 

exportações e pelas importações do mês. O saldo da Balança é resultante da comparação dos valores gerados por 

essas operações. A expectativa é de que se obtenha um volume maior de bens e serviços exportados e que haja 

menos aquisições de produtos provenientes de outros países.  

Desta forma, almeja-se que a economia local seja cada vez mais autossuficiente e que a aquisição de seus 

insumos necessite menos dos fornecedores estrangeiros, de forma a consolidar a competitividade do estado e, 

consequentemente, do país.  

Este informativo apresenta o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de 

setembro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia. 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

A Balança Comercial de Roraima continua apresentando saldo superavitário. Em setembro o valor 

contabilizado foi de US$ 29,48 milhões, o maior saldo de 2021. Na Tabela 1 estão expostos os valores apurados 

no mês: 

       Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de setembro e agosto de 2021 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Setembro/2021 US$ 30.029.310 US$ 539.748 US$ 29.489.562 
25,09% 

Agosto/2021 US$ 24.006.481 US$ 431.863 US$ 23.574.618 

              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

 Ao compararmos a apuração de setembro do corrente ano com o do mesmo período de 2020, verificou-se 

a ocorrência de um leve aumento de 6,84% no saldo, tendo em vista que naquele ano Roraima obteve um saldo 

de US$ 27,6 milhões, de acordo com a Tabela 2: 

http://comexstat.mdic.gov.br/


 

Tabela 2 - Saldo de setembro de 2021 em relação a setembro de 2020 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Setembro/21 US$ 30.029.310 US$ 539.748 US$ 29.489.562 
6,84% 

Setembro/20 US$ 28.692.397 US$ 1.091.443 US$ 27.600.954 

                             Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As exportações roraimenses vêm batendo recordes. Em setembro exportou-se o maior valor do ano, um 

montante expressivo de US$ 30 milhões, valor 25% maior que o registrado no mês de agosto. Na Tabela 3 é 

possível verificar as variações entre os meses de setembro e agosto dos montantes da exportação roraimense e 

também os valores em âmbito nacional. 

 

       Tabela 3 - Exportações de setembro em relação a agosto de 2021 

Exportações 
Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Agosto/2021 

US$ FOB (B) 

Variação % 

(A/B) 

Roraima US$ 30.029.310  US$ 24.006.481  25,09% 

Brasil  US$ 24.271.932.032   US$ 27.294.214.667  -11,07% 

             Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Setembro/2021 em relação a setembro/2020. 

Em setembro, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 4,66%. No cenário 

nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 24,27 bilhões, uma elevação de 33,19% a mais que 

setembro de 2020. É possível verificar essa análise na Tabela 4: 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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           Tabela 4 - Exportações de setembro/2021 em relação a setembro/2020 

Exportações 
Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Setembro/2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 30.029.310  US$ 28.692.397  4,66% 

Brasil  US$ 24.271.932.032   US$ 18.223.387.712  33,19% 

             Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Acumulado das exportações. 

No acumulado de 2021, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações roraimenses 

cresceram 53% e totalizaram um montante expressivo de US$ 189,29 milhões. A exportação brasileira registrou 

um acumulado de US$ 213 bilhões, conforme dados do Ministério da Economia expostos na Tabela 5: 

              Tabela 5 - Acumulado de setembro/2021 em relação a setembro/2020 

Exportações 
Jan-Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan-Setembro/2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 189.290.480   US$ 123.691.463  53,03% 

Brasil  US$ 213.350.772.961   US$ 155.734.296.594  37% 

              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Dentre os produtos roraimenses mais exportados no mês de setembro destaca-se a soja. Foram US$ 8,56 

milhões exportados para a Espanha, cerca de 28,5% do total das exportações do mês, conforme Tabela 6: 

 

              Tabela 6 - Produtos mais exportados em setembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura  US$ 8.566.476  28,53% 

Açúcares  US$ 4.140.462  13,79% 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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Margarina US$ 4.070.012  13,55% 

Enchidos e produtos semelhantes de carne  US$ 3.379.373  11,25% 

Óleo de soja  US$ 1.952.855  6,50% 

Outras preparações alimentícias de farinhas, 

sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de 

malte sem cacau ou contendo menos de 40% de 

cacau em peso 

 US$ 1.336.086  4,45% 

Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica US$ 942.114  3,14% 

Bolachas e biscoitos US$ 852.460  2,84% 

Arroz  US$ 650.739  2,17% 

Outras preparações alimentícias  US$ 647.686  2,16% 

Sabões, produtos ou preparações tensoativos de 

toucador, incluídos os de uso medicinal 
 US$ 465.691  1,55% 

Preparações tensoativas, preparações para 

lavagem e preparações para limpeza, 

acondicionadas para venda a retalho 

 US$ 463.979  1,55% 

                 Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

A Venezuela continua sendo o principal país consumidor dos bens produzidos em Roraima, 

principalmente de produtos alimentícios. O valor gerado com as exportações para aquele país no mês de setembro 

foi de US$ 21 milhões, cerca de 70% do valor das exportações apurado no referente mês. A Tabela 7 detalha os 

valores exportados e a participação de cada país no total apurado no mês: 

                     Tabela 7 - Países importadores em setembro/2021 

País Valor (US$ FOB) Participação 

Venezuela  US$ 21.062.297  70,14% 

Espanha  US$ 8.564.369  28,52% 

Guiana  US$ 279.285  0,93% 

Eslovênia  US$ 54.267  0,18% 

Bangladesh  US$ 52.795  0,18% 

Paquistão  US$ 16.297  0,05% 

                         Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

http://comexstat.mdic.gov.br/
http://comexstat.mdic.gov.br/


 

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As importações roraimenses totalizaram pouco mais de US$ 539 mil, o que representa um aumento de 

24,9% quando comparamos esse valor com o mês de agosto de 2021. As importações brasileiras fecharam o mês 

com cerca de US$ 19,96 bilhões, de acordo com dados da Tabela 8. 

                          Tabela 8 - Importações de setembro e agosto de 2021 

Importações 
Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Agosto/2021 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 539.748   US$ 431.863  24,98% 

Brasil  US$ 19.961.553.670  US$ 19.544.641.432  2,13% 

                              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 

 Setembro/2021 em relação a setembro/2020. 

Em setembro, comparado a igual mês do ano anterior, as importações em Roraima tiveram uma queda 

significativa de 50,5%. Entretanto, no âmbito nacional, as importações tiveram elevação de 51,9% a mais que 

setembro de 2020, conforme Tabela 9: 

                Tabela 9 - Importações de setembro/2021 em relação a setembro/2020 

Importações 
Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Setembro/2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 539.748,00  US$ 1.091.443  -50,55% 

Brasil  US$ 19.961.553.670  US$ 13.139.951.686  51,91% 

                              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 
 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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 Acumulado das importações. 

No acumulado de 2021, em comparação a igual período do ano anterior, se verificou que as importações 

roraimenses tiveram queda de 41,5% e acumularam pouco mais de US$ 16,23 milhões. O Brasil registrou um 

acumulado de US$ 156,77 bilhões de acordo com o setor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do 

Ministério da Economia. Acompanhe os valores na Tabela 10: 

 

                Tabela 10 - Acumulado de setembro/2021 em relação a setembro/2020 

Importações 
Jan-Setembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan-Setembro/2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 16.233.448   US$ 27.764.467  -41,53% 

Brasil  US$ 156.775.543.787  US$ 114.936.349.156  36,40% 

                              Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br e Ministério da Economia. 
 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

Dentre os produtos mais importados no mês de setembro destaca-se os aparelhos de ar condicionados. 

Foram US$ 188 mil importados da China, cerca de 35% do total das importações do mês, conforme Tabela 11: 

           Tabela 11 - Produtos mais importados em setembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Aparelhos de ar condicionado US$ 188.115  35% 

Superfosfatos, que contenham, em peso, 35 % ou 

mais de pentóxido de difósforo (P2O5) 
 US$ 81.015  15% 

Máquinas automáticas para processamento de 

dados, portáteis, 
US$ 49.319  9% 

Partes e acessórios de motocicletas  US$ 43.777 8% 

Outros pneumáticos novos, de borracha  US$ 40.303 7% 

Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em 

ônibus ou caminhões 
 US$ 31.986  6% 

http://comexstat.mdic.gov.br/


 

Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em 

automóveis de passageiros 
 US$ 31.175  6% 

Outras obras de cimento, concreto ou de pedra 

artificial 
US$ 21.719  4% 

Outras partes exclusiva ou principalmente 

destinadas aos motores de pistão, de ignição por 

centelha 

 US$ 13.643  3% 

Outros artefatos para apetrechamento de 

construções, de plásticos 
 US$ 6.900  1% 

Aparelhos de radionavegação US$ 5.977  1% 

           Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participação de cada país no total apurado no mês: 

                       Tabela 12 - Países exportadores de setembro/2021 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

China US$ 433.282  80,27% 

Israel  US$ 81.015  15,01% 

Taiwan  US$ 12.432  2,30% 

Venezuela  US$ 11.790  2,18% 

Espanha  US$ 859  0,16% 

Estados Unidos US$ 370  0,07% 

                            Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia 
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