
 

DEZEMBRO/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 decorre da comparação dos montantes gerados por 

essas operações comerciais com o exterior. Vale pontuar que, saldos positivos ou negativos da Balança 

Comercial, nada mais são que uma representação da atividade econômica internacional roraimense e demonstram 

a relação entre produção, consumo e investimento do Estado.  

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

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

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

A Balança Comercial de Roraima apresentou em dezembro, saldo superavitário de US$ 73,6 milhões, o 

maior saldo positivo da série histórica. Na Tabela 1 estão expostos os valores apurados no mês: 

 

      Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de dezembro e novembro de 2021 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Dezembro/21  US$ 76.350.093  US$ 2.738.217   US$ 73.611.876  
 97,7% 

Novembro/21 US$ 37.936.841 US$ 718.717 US$ 37.218.214 

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

 Ao compararmos a apuração de dezembro de 2021 com o mesmo período de 2020, verificou-se a 

ocorrência de uma variação positiva no saldo de 492,3%, tendo em vista que naquele ano, Roraima obteve um 

resultado operacional de US$ 12,4 milhões, de acordo com a Tabela 2: 
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                    Tabela 2 - Saldo de dezembro de 2021 em relação a dezembro de 2020 

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Dezembro/21  US$ 76.350.093  US$ 2.738.217  US$ 73.611.876 
492,3% 

Dezembro/20 US$ 13.947.285 US$ 1.520.985 US$ 12.426.300 

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

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Dezembro em relação a novembro. 

As exportações roraimenses registraram alta recorde neste período. Em dezembro, exportou-se um 

montante de US$ 76,3 milhões, valor 101,2% maior que o registrado no mês de novembro. Já no cenário 

nacional, as exportações brasileiras sofreram alta de 18,9% em relação ao mês de novembro. Na Tabela 3 é 

possível verificar as variações entre os meses de dezembro e novembro dos valores exportados por Roraima e 

também pelo Brasil. 

 

         Tabela 3 - Exportações de dezembro em relação a novembro de 2021 

Exportações 
Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Novembro /2021 

US$ FOB (A) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 76.350.093   US$ 37.936.841 101,2% 

Brasil  US$ 24.357.431.503   US$ 20.473.072.076      18,9% 

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

 Dezembro/2021 em relação a dezembro/2020. 

Em dezembro, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses sofreram alta 

de 447,4%. No cenário nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 24,3 bilhões, uma elevação 

de 32% em comparação a dezembro de 2020. É possível verificar esta análise na Tabela 4: 
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             Tabela 4 - Exportações de dezembro/2021 em relação a dezembro /2020 

Exportações 
Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Dezembro /2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 76.350.093 US$ 13.947.285     447,42% 

Brasil US$ 24.357.431.503 US$ 18.451.708.927 32,01% 

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

 Acumulado das exportações. 

No acumulado de 2021, em comparação ao ano anterior, as exportações roraimenses cresceram 

impressionantes 67,8% e totalizaram um montante expressivo de US$ 330,3 milhões, valor recorde de toda a 

série histórica. As exportações brasileiras registraram um acumulado de US$ 280,6 bilhões, conforme dados do 

Ministério da Economia expostos na Tabela 5: 

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

Exportações 
Jan-Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan- Dezembro /2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 330.330.639 US$ 196.840.242 67,8% 

Brasil US$ 280.632.533.563 US$ 209.180.241.655 34,1% 

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

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Dentre os produtos mais exportados por Roraima no mês de dezembro, destaca-se pelo segundo mês 

consecutivo a soja. Foram US$ 24,07 milhões exportados para a Turquia e US$ 22,3 milhões para a Rússia, 

totalizando US$ 46,4 milhões, recorde para o produto em toda a série histórica, somando cerca de 60,7% do total 

das exportações do período, conforme detalha a Tabela 6:          
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              Tabela 6 - Produtos mais exportados em dezembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Soja US$ 46.405.788 60,7% 

Margarina e reduções US$ 5.596.157 7,3% 

Despojos comestíveis de carnes, preparados ou 

preservados 
US$ 5.314.750 6,9% 

Gorduras e óleos vegetais US$ 4.766.335 6,2% 

Outros produtos comestíveis e preparações US$ 3.231.108 4,2% 

Açúcares e melaços US$ 3.078.978 4% 

Sabão, preparações de limpeza e de polimento US$ 1.460.112 1,9% 

Produtos de perfumaria, exceto sabonetes US$ 996.943 1,3% 

Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, 

frescas, refrigeradas ou congeladas 
US$ 956.530 1,2% 

Outros minérios e concentrados dos metais de 

base 
US$ 800.800 1% 

Preparações e cereais, de farinhas ou amido US$ 605.576 0,7% 

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

A Venezuela continua sendo o principal país consumidor dos bens exportados por Roraima, 

principalmente de produtos do gênero alimentício. O valor gerado com as exportações para o país no mês de 

dezembro foi de US$ 24,3 milhões, cerca de 31,8% do valor total das exportações apuradas no referente mês. A 

Tabela 7 detalha os valores exportados e a participação dos principais países no mês de dezembro: 

                    Tabela 7 – Principais países importadores em dezembro/2021 

País Valor (US$ FOB) Participação 

Venezuela US$ 24.343.719 31,8% 

Turquia US$ 24.072.906 31,5% 

Rússia US$ 22.332.882 29,2% 

Argélia US$ 3.629.841 4,7% 

Guiana US$ 914.696 1,2% 

                         Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br 
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DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Dezembro em relação a novembro. 

As importações roraimenses registraram alta considerável no mês de dezembro, com um montante de US$ 

2,7 milhões, o que representa um aumento de 280,9% quando comparamos esse valor com o mês de novembro 

de 2021. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 20,4 bilhões, valor 5,5% menor que o 

do mês anterior, de acordo com dados da Tabela 8. 

                          Tabela 8 - Importações de dezembro e novembro de 2021 

Importações 
Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Novembro/2021 

US$ FOB (A) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 2.738.217 US$ 718.717 280,9% 

Brasil  US$ 20.421.425.815   US$ 21.612.368.091 - 5,5% 

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

 Dezembro/2021 em relação a dezembro/2020. 

Em dezembro de 2021, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram 

significativa alta, de aproximadamente 80,03%. Movimento de alta também observado no âmbito nacional, onde 

as importações brasileiras tiveram elevação de 29,6% em relação a dezembro de 2020, conforme Tabela 9: 

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

Importações 
Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Dezembro /2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 2.738.217 US$ 1.520.985 80,03% 

Brasil US$ 20.421.425.815 US$ 15.748.589.294 29,6% 

                              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 ao ano anterior, verificou-se que as importações roraimenses 

registraram aumento de 85,7% e acumulam até o momento, expressivo montante de US$ 60,2 milhões, valor 

recorde de toda a série histórica. O Brasil registrou um acumulado de US$ 219,4 bilhões, alta de 38,1% em 

relação a 2020. Acompanhe os valores na Tabela 10: 

 

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

Importações 
Jan-Dezembro/2021 

US$ FOB (A) 

Jan- Dezembro/2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 60.210.812 US$ 32.421.412 85,7% 

Brasil US$ 219.409.359.680 US$ 158.786.824.879 38,1% 

                                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 dezembro, destacam-se torneiras e dispositivos 

semelhantes para canalizações. Foram US$ 2,3 milhões importados da Suécia, cerca de 85,7% do total das 

importações do mês, conforme Tabela 11: 

 Tabela 11 - Produtos mais importados em dezembro/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Torneiras e dispositivos semelhantes para canalizações US$ 2.345.591 85,7% 

Pneumáticos novos US$ 76.660 2,8% 

Partes e acessórios de motocicletas US$ 38.088 1,4% 

Outros pneumáticos novos, de borracha US$ 33.493 1,2% 

Outros carburadores para motores de pistão US$ 29.894 1,1% 

Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos 

(LCD) ou de diodos emissores de luz (LED) 
US$ 14.132 0,5% 

Outros produtos de padaria, pastelaria, indústria de 

biscoitos, etc 
US$ 12.263 0,4% 

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

http://comexstat.mdic.gov.br/
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A Tabela 12 expõe os valores importados e a participação dos principais países no total apurado no mês: 

                       Tabela 12 - Países exportadores de dezembro/2021 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Suécia US$ 2.345.591 85,6% 

China US$ 330.947 12% 

Alemanha US$ 20.030 0,7% 

Espanha US$ 14.348 0,5% 

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