
AGOSTO



EXPEDIENTE
Izabel Cristina Ferreira Itikawa

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima

Almecir de Freitas Câmara

Superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS

Luana Barbosa Menezes Cordovil

Coordenadora Técnica e Administrativa da FIER

Ivan José Gonzalo Zambrano

Analista de Comércio Exterior

PROJETO GRÁFICO 

Fernando Guilherme Alves Teixeira

Designer

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Neidiana Soares de Oliveira



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 agosto 2022, por meio de tabelas e gráficos, de acordo com dados divulgados 

pelo Ministério da Economia.



Para apresentar a Balança de agosto de 2022, demonstramos o comparativo do saldo da balança comercial do estado 
de Roraima nos meses de agosto e julho 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 agosto de 2022 apresentou superavit de US$ 25,87 milhões. No tocante à 
variação do saldo, registrou-se neste período variação positiva  de 12,48% comparado ao mês anterior. 
Em relação ao saldo da Balança Comercial do Estado de Roraima nos meses de agosto de 2021 e 2022, pode-se 
observar a variação na tabela abaixo.

Ao compararmos a apuração de agosto de 2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência de uma 
variação positiva do saldo de 10%, levando em consideração que naquele ano, Roraima obteve um superavit de US$ 
23,57 milhões.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
AGOSTO /2022

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

Saldo de agosto de 2022 em relação a agosto de 2021

Agosto/22

Agosto/22

Julho/22

Agosto/21

Exportação

Exportação

Exportação

Exportação

Importação

Importação

Importação

Importação

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Variação

Variação

US$ 27.506.933,00

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$ 27.506.933,00

US$ 22.884.380,00

US$ 24.007.443,00

US$ 1.630.843,00

US$ 1.630.843,00

US$ 237.722,00

US$ 431.863,00

 US$ 25.876.090,00

US$ 25.876.090,00

US$ 22.646.658,00

US$ 23.575.580,00

12,48%

10%



 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

Agosto FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

Agosto/2022 FOB (A)

Agosto FOB (A)

Agosto/2022 FOB (A)

Julho FOB (B)

Agosto/2021 FOB (B)

Julho FOB (B)

Agosto/2021 FOB (B)

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Agosto em relação a julho de 2022

Agosto/2022 em relação a agosto/2021

Exportações de agosto/2022 em relação a agosto/2021

Exportações de agosto em relação a julho de 2022

Apresenta-se o desempenho, exclusivamente das exportações, no período de agosto de 2022 comparado a julho 
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 agosto, exportou-se um montante de US$ 
27,5 milhões, valor 20,20% maior do que o registrado no mês anterior, superando inclusive, a tendência nacional onde 
as exportações brasileiras registraram alta de 2,78% em relação ao mês de julho de 2022.

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

US$ 27.506.933,00

US$ 27.506.933,00

US$ 30.785.389.698,00

US$ 30.785.389.698,00

US$ 22.884.380,00

US$ 24.007.443,00

US$ 29.952.658.225,00

US$ 25.508.595.503,00

14,58%

2,78%

20,20%

20,69%



Roraima

Brasil

JAN-AGO/2022 FOB (A)

JAN-AGO/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

JAN-AGO/2021 FOB (B)

JAN-AGO/2021 FOB (B)

Acumulado das exportações

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

Em agosto de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram um 
crescimento percentual significativo de 14,58 % alcançando o valor de US$ 27,5 milhões. No quadro nacional, as 
exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 30,78 bilhões, marcando alta de 20,69% em comparação a agosto de 
2021.

Conforme dados do Ministério da Economia expostos acima, no acumulado de janeiro-agosto de 2022, as exportações 
roraimenses alcançaram um montante de US$ 224,8 milhões, com variação positiva de 37,18%, 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$ 224,89 bilhões.

US$ 224.806.909,00

US$ 224.890.670.816,00

US$ 163.876.271,00

US$ 188.901.637.728,00

37,18%

19,05%

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 agosto/2022

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

Preparações alimentícias 
de farinhas

Enchidos de carne

Margarina

Óleo de soja

Outras preparações para 
elaboração de bebidas

Outros açúcares de cana, 
beterraba, sacarose

quimicamente pura, sol

Açúcares de cana 

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

US$ 4.412.017,00

US$ 5.033.026,00

US$ 4.180.710,00

US$ 2.236.269,00

US$ 1.064.864,00

US$ 1.150.102,00

US$ 5.049.020,00

16,04%

18,30%

15,20%

8,13%

3,87%

4,18%

18,36%

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



GRÁFICO 1 - PAÍSES DESTINO DAS EXPORTAÇÕES RORAIMENSES AGOSTO 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 agosto, destacam-se “açúcar de cana” com 18,36%, 
“enchidos e produtos semelhantes de carne” somando cerca de 18,30%, e “outras preparações alimentícias de farinha, 
etc.…” com 16, 04 % do total das exportações do período, conforme detalha a Tabela 6. Os gêneros alimentícios 
continuam dominando a pauta exportadora roraimense em agosto, com a novidade que o “açúcar de cana” agora 
assume a liderança no mês. 
Como apresentado a seguir, pode-se verificar os principais mercados destino das exportações roraimenses em agosto 
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 agosto foi de US$ 26,33 milhões, cerca de 95% do valor total 
das exportações referentes ao mês. Depois da Venezuela, a Guiana e Guadalupe foram os destinos de nossos produtos 
em agosto. 
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 agosto.

A seguir, oferecemos um apanhado geral das exportações roraimenses de 2022, até o mês de agosto, 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 agosto 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/66005.
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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.



36,41%

277,63%

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Agosto de 2022 em relação a julho de 2022

Importações de agosto em relação a julho de 2022

Agosto/2022 em relação a agosto/2021

Importações de agosto/2022 em relação a agosto/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 crescimento no mês de agosto de 2022, com um montante de US$ 1,6 mi, 
586,03% maior quando comparamos esse valor com o mês de julho de 2022. Já as importações brasileiras, fecharam 
o mês com cerca de US$ 26,6 bilhões, alta de 8,86% em comparação com o mês anterior.

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

Em agosto de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram um aumento 
significativo de 277,63%. Acima do resultado nacional, onde é possível verificar um movimento de alta importante, 
pois as importações brasileiras tiveram elevação de 36,41% em relação a agosto de 2021.

Roraima

Roraima

Brasil

Brasil

Agosto FOB (A)

Agosto/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

Agosto FOB (A)

Agosto/2022 FOB (A)

Julho FOB (B)

Agosto/2021 FOB (B)

Julho FOB (B)

Agosto/2021 FOB (B)

US$ 1.630.843,00

 US$ 1.630.843,00

US$ 26.678.738.100,00

US$ 26.678.738.100,00

US$ 237.722,00

US$ 431.863,00

US$ 24.507.904.757,00

US$ 19.557.276.638,00

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

586,03%

8,86%

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

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



124,51%

32,26%

Acumulado das importações

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

Apresenta-se a seguir o indicador do saldo dos valores demandados pelo estado de Roraima, bem como por todo o 
país de janeiro a agosto 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 124,51% em comparação ao mesmo período de 2021 e acumulam 
até o momento, significativo montante de US$ 35,2 milhões. O Brasil acumula um montante de US$ 181,01 bilhões e 
alta de 32,26% em relação a 2021.

Roraima

Brasil

JAN-AGO/2022 FOB (A)

VARIAÇÃO % (A/B)

VARIAÇÃO % (A/B)

JAN-AGO/2022 FOB (A)

JAN-AGO/2021 FOB (B)

JAN-AGO/2021 FOB (B)

 US$ 35.233.637,00

US$ 181.015.242.009,00

US$ 15.693.700,00

US$ 136.862.376.603,00

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



Principais produtos importados e Países de origem

Produtos mais importados em agosto/2022

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

Consta-se que entre os produtos mais importados em agosto, destacaram-se os aparelhos de ar condicionado, com 
51,6 % do total, seguidos por sementes para semeaduras.
Para a análise dos valores importados, é possível realizar a análise no gráfico 3, que apresenta a relação dos países que 
mais venderam ao estado de Roraima. 

APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DO TIPO 

SPLIT-SYSTEM

OUTRAS SEMENTES E 
FRUTOS OLEAGINOSOS, 

PARA SEMEADURA

PAINÉIS INDICADORES 
COM DISPOSITIVOS DE 

CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) 
OU DE DIODOS

EMISSORES DE LUZ (LED)

PARTES E ACESSÓRIOS DE 
MOTOCICLETAS

(INCLUSIVE
CICLOMOTORES)

PNEUMÁTICOS NOVOS, 
DE BORRACHA, DOS 

TIPOS UTILIZADOS EM 
AUTOMÓVEIS DE

PASSAGEIROS 

OUTROS PNEUMÁTICOS 
NOVOS, DE BORRACHA, 

DOS TIPOS UTILIZADOS EM 
ÔNIBUS OU CAMINHÕES

OUTRAS CHAPAS, FOLHAS, 
TIRAS, FITAS, PELÍCULAS E 

OUTRAS FORMAS PLANAS, 
AUTO-ADESIVAS,

DE PLÁSTICOS

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

US$ 841.417,00

US$ 193.793,00

US$ 158.171,00

US$ 79.085,00

US$ 77.668,00

US$ 40.487,00

US$ 34.932,00

51,6%

11,9%

9,7%

4,8%

4,8%

2,5%

2,1%

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 AGOSTO/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 agosto de 2022.

Para conhecimento do perfil dos produtos mais importados pela economia de Roraima, apanhado geral até o mês de 
agosto de 2022, segundo Descrição CGCE Nível 2 do IBGE, se faz necessário a análise do gráfico 6, que apresenta 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%). 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 agosto 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/66049.
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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.



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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