BALANÇA COMERCIAL
ABRIL/2022
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 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 apresenta o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de abril,
por meio de tabelas e gráficos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL ABRIL/2022
Para apresentar a Balança de abril de 2022, a tabela 1 traz o comparativo do saldo da balança comercial do
estado de Roraima nos meses de março e abril 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 abril de 2022 e março de 2022.
MESES

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

Abril/22

US$ 24.566.537

US$ 270.969

US$ 24.295.568

Março/22

US$ 32.628.594

US$ 599.763,00

US$ $ 32.028.831

VARIAÇÃO
-24,14%

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

Conforme dados da Na Tabela 1, a Balança Comercial de Roraima no mês de abril de 2022 apresentou
superavit de US$ 24,29 milhões. No entanto, registrou-se neste período variação negativa no saldo de 24,14%
comparado ao mês anterior.
Em relação ao saldo da Balança Comercial do Estado de Roraima nos meses de abril de 2021 e 2022,
pode-se observar a variação na tabela abaixo.
Tabela 2 - Saldo de abril de 2022 em relação a abril de 2021
MESES

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

abril/22

US$ 24.566.537

US$ 270.969

US$ 24.295.568

abril/21

US$ 19.474.882

US$ 4.562.515

US$ 14.912.367

VARIAÇÃO
62,92%

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

Ao compararmos a apuração de abril de 2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência
de uma variação positiva do saldo de 62,92%, levando em consideração que naquele ano, Roraima obteve um

superavit de US$ 14,91 milhões, de acordo com a Tabela 2 acima. Este resultado indica que o saldo, que já era
positivo, cresceu mais da metade no período de abril, comparado ao ano anterior.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Abril em relação a março de 2022.
A tabela a seguir apresenta o desempenho, exclusivamente das exportações, no período de abril de 2022
comparado a março de 2022. Os dados também permitem a comparação entre as exportações de Roraima e o
desempenho obtido em âmbito nacional.
Tabela 3 - Exportações de abril em relação a março de 2022.
EXPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

MARÇO/2022
US$ FOB (A)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 24.566.537

US$ 32.628.594

-24,71%

Brasil

US$ 28.845.073.194

US$ 29.338.311.472

-1,68%

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 abril, exportou-se um montante de US$ 24,5 milhões, valor 24,71% menor do que o registrado no
mês anterior, em discrepância com o resultado do cenário nacional onde as exportações brasileiras registraram
leve baixa de 1,68% em relação ao mês de março.

Abril/2022 em relação a abril/2021.
Na tabela a seguir, é possivel analisar as exportações do Brasil e do estado de Roraima, e comparar o
desempenho obtido em abril de 2022 com o mês de abril 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.

Tabela 4 - Exportações de abril/2022 em relação a abril/2021
EXPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

ABRIL /2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 24.566.537

US$ 19.474.882

26,14%

Brasil

US$ 28.845.073.194

US$ 26.059.431.856

10,69%

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

Em abril de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram
um crescimento percentual significativo de 26,14 % alcançando o valor de US$ 24,56 milhões. No quadro
nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 28,84 bilhões, uma elevação de 10,69% em
comparação a abril 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 abril 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-abril/2022 em relação a janeiro-abril/2021
EXPORTAÇÕES

JAN- ABRIL/2022
US$ FOB (A)

JAN- ABRIL/2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 126.866.173

US$ 79.034.143

60,52%

Brasil

US$ 101.438.649.210

US$ 81.718.108.581

24,13%

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-abril de 2022,
as exportações roraimenses alcançaram um montante de US$ 126,8 milhões, com variação positiva de 60,5%,
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$ 101,4 bilhões. Sendo assim,

verificamos que o indicador janeiro-abril-22/ janeiro-abril-21 segue a mesma tendência de alta observada no
indicador mensal abril-22/ abril-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 abril de 2022:
Tabela 6 - Produtos mais exportados por Roraima em abril/2022
PRODUTO

VALOR (US$ FOB)

PARTICIPAÇÃO

Enchidos e produtos semelhantes de carne

$5.589.528,00

22,75%

Margarina

$5.294.086,00

21,55%

Minérios de estanho e seus concentrados
Outras preparações alimentícias de farinhas

$4.369.058,00
$1.447.163,00

17,78%
5,89%

Preparações tensoativas para lavagem e
limpeza
Óleo de soja

$713.708,00

2,91%

$654.078,00

2,66%

Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose
quimicamente pura
Outros produtos/preparações de toucador,
em barras, pedaços, etc.
Carnes de galos/galinhas, não cortadas em
pedaços, congelada
Outras preparações para elaboração de
bebidas
Arroz semibranqueado ou branqueado não
parabolizado
Xampus para os cabelos

$585.388,00

2,38%

$460.090,00

1,87%

$441.544,00

1,80%

$361.921,00

1,47%

$349.105,00

1,42%

$334.506,00

1,36%

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

Entre os produtos mais exportados por Roraima no mês de abril, destacam-se enchidos e produtos
semelhantes de carne com um montante total de US$ 5,58 milhões, somando cerca de 22,75% do total das
exportações do período, conforme detalha a Tabela 6. Os gêneros alimentícios continuam dominando a pauta
exportadora roraimense em abril, para além dos enchidos e produtos semelhantes de carne, e da margarina.

Todavia, observamos as exportações de minérios de estanho como principal produto fora do segmento de
alimentos, com um crescimento aproximado de 38,49 % com relação a março de 2022.
Como apresentado na tabela a seguir, é possível visualizar os principais mercados destino das exportações
roraimenses em abril por ordem de valor nominal, e também participação percentual.

GRÁFICO 1- PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE RORAIMA
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Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

De acordo com o gráfico 1, a Venezuela continua sendo o principal país de destino dos produtos
exportados por Roraima. O montante gerado com as exportações para o país no mês de abril foi de US$ 19,1
milhões, cerca de 77,91% do valor total das exportações referentes ao mês. Depois da Venezuela, os Estados
Unidos e a Guiana são os principais destinos. Essa posição dos americanos como segundo destino das
exportações, repete o movimento observado no mês anterior.
No gráfico 2 apresentamos a evolução histórica das exportações de Roraima, iniciando em 2010 e
terminando com o acumulado do ano de 2022 até o mês de abril.

GRÁFICO 2- SÉRIE HISTÓRICA DAS EXPORTAÇÕES DE RORAIMA
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* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-abril.
Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

Para a consulta dos dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as exportações de Roraima em
valores nominais no mês de abril 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/57971
.

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES

Abril de 2022 em relação a março de 2022.
Nesta seção, apresentamos o desempenho exclusivamente das importações através do indicador mensal e
a variação com relação ao mês anterior. Na tabela 7 é possível observar o resultado de Roraima e o do Brasil
como um todo.

Tabela 7 - Importações de abril em relação a março de 2022.
IMPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

MARÇO/2022
US$ FOB (A)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 270.969

US$ 599.763

-54,82%

Brasil

US$ 20.757.459.294,00

US$ 21.711.127.868

-4,82%

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

As importações roraimenses registraram diminuição no mês de abril de 2022, com um montante de US$
270.969, o que representa um decréscimo de 54,82% quando comparamos esse valor com o mês de março de
2022. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 20,7 bilhões, com leve variação negativa
de 4,82% em comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Tabela 7.

Abril/2022 em relação a abril/2021.
Na sequência temos os dados do indicador de variação de importações de abril de 2022 em comparação a
abril de 2021, de Roraima e do Brasil.
Tabela 8 - Importações de abril/2022 em relação a abril/2021
IMPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

ABRIL/2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

$270.969,00

$4.562.515

-94,06%

Brasil

$20.757.459.294

$16.096.324.095

28,96%

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

Em abril de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram um
decréscimo importante de 94,06%. Já no âmbito nacional observou-se um movimento de alta, onde as
importações brasileiras tiveram elevação de 28,96% em relação a abril de 2021, conforme Tabela 8.

Acumulado das importações.

Na tabela 9 abaixo é apresentado o indicador acumulado janeiro-abril/2022 em comparação ao mesmo
período do ano anterior.
Tabela 9 - Acumulado janeiro-abril/2022 em relação a janeiro-abril/2021
IMPORTAÇÕES

JAN-ABRIL/2022

JAN-ABRIL/2021

VARIAÇÃO

US$ FOB (A)

US$ FOB (B)

% (A/B)

Roraima

US$ 23.089.973,00

US$ 12.573.147

83,65%

Brasil

US$ 81.253.672.694,00

US$ 63.668.167.921,00

27,62%

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

Conforme a tabela 9 no acumulado de 2022, em comparação ao ano anterior, observou-se que as
importações roraimenses registraram aumento relevante de 83,65% em comparação ao primeiro trimestre de
2021 e acumulam até o momento, significativo montante de US$ 23,08 milhões. O Brasil registrou um montante
de US$ 81,25 bilhões, alta de 27,62% em relação a 2021.

Principais produtos importados e Países de origem.
Na seguinte tabela apresentamos o panorama das importações roraimenses em abril por produto, valor
nominal e representação percentual.

Tabela 10 - Produtos mais importados em abril/2022
PRODUTO

VALOR (US$ FOB)

PARTICIPAÇÃO

Outros pneumáticos novos, de borracha, dos tipos
utilizados em ônibus ou caminhões
Outras máquinas digitais para processamento de
dados
Outras sementes e frutos oleaginosos, para
semeadura
Outros medicamentos contendo compostos
heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses
Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel

$81.810,00

30,2%

$74.000,00

27,3%

$43.316,00

16,0%

$23.046,00

8,5%

$19.797,00

7,3%

Outros ventiladores

$12.933,00

4,8%

Partes de ventiladores ou coifas aspirantes

$8.623,00

3,2%

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

Conforme Tabela 10, dentre os produtos mais importados em abril, destacaram-se pneumáticos novos de
borracha, máquinas digitais de processamento, e outras sementes e frutos oleaginosos. Como já é habitual, vemos
uma mescla entre bens de consumo e insumos agrícolas na pauta importadora.
No gráfico apresentado abaixo, temos a exposição dos valores importados e a participação dos principais
países de origem no total apurado no mês de abril:

GRÁFICO 3- PINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES DE RORAIMA
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Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Ainda sobre as tabelas 10 e gráfico 3, os pneumáticos novos de borracha, principal produto importado em
abril, 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 ventiladores. Verificou-se ainda,
como importação não tradicional a aquisição de outras sementes e frutos oleaginosos da Costa Rica.

O desempenho das importações do estado de Roraima pode ser analisado no gráfico 4, exposto abaixo,
que apresenta a série histórica da Balança Comercial de Roraima, de 2011 até 2022.
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* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-abril.
Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

Para consultar os dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as importações de Roraima em valores
nominais no mês de abril 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/57975 .

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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