FEVEREIRO/2022
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 costumam
ter relação com a produção, consumo e investimento do Estado.
Este Informativo apresenta o Resumo do Desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de
fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
A Balança Comercial de Roraima no mês de fevereiro de 2022 apresentou saldo de US$ 28,9 milhões.
Registrou-se neste período variação no saldo positivo de 65,6% comparado ao mês anterior, embora a corrente
comercial (soma das importações e exportações) tenha sido inferior a janeiro de 2022. Na Tabela 1 estão expostos
os valores apurados no mês:

Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de fevereiro de 2022 e janeiro de 2022.
Meses

Exportação

Importação

Saldo

Fevereiro/22

US$ 35.605.758

US$ 6.644.333

US$ 28.961.425

Janeiro/22

US$ 33.057.178

US$ 15.574.908

US$ 17.482.270

Variação
65,6%

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

Ao compararmos a apuração de fevereiro de 2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a
ocorrência de uma variação do saldo de 32,9%, levando em consideração que naquele ano, Roraima obteve um
superavit de US$ 21,7 milhões, de acordo com a Tabela 2:

Tabela 2 - Saldo de fevereiro de 2022 em relação a fevereiro de 2021
Meses

Exportação

Importação

Saldo

Variação

Fevereiro/22

US$ 35.605.758

US$ 6.644.333

US$ 28.961.425

Fevereiro/21

US$ 26.459.006

US$ 4.672.431

US$ 21.786.575

32,93%

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

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Fevereiro em relação a janeiro de 2022.
As exportações roraimenses registraram uma alta significativa neste período. Em fevereiro, exportou-se
um montante de US$ 35,6 milhões, valor de 7,71% maior do que o registrado no mês anterior, acompanhando a
tendência do cenário nacional onde as exportações brasileiras registraram alta de 16,1% em relação ao mês de
janeiro. De acordo com a Tabela 3:
Tabela 3 - Exportações de fevereiro em relação a janeiro de 2022.
Exportações

Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Janeiro/2022
US$ FOB (A)

Variação
% (A/B)

Roraima

US$ 35.605.758

US$ 33.057.178

7,71%

Brasil

US$ 22.912.399.583 US$ 19.730.909.095

16,12%

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

Fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021.
Em fevereiro de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses
obtiveram um crescimento percentual de 7,71% alcançando o valor de US$ 35,6 milhões. No quadro nacional,
as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 22,9 bilhões, uma elevação de 39,9% em comparação a
fevereiro de 2021. É possível verificar esta análise na Tabela 4:
Tabela 4 - Exportações de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021

Exportações

Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Fevereiro/2021
US$ FOB (B)

Variação
% (A/B)

Roraima

US$ 35.605.758

US$ 26.459.006

34,57%

Brasil

US$ 22.912.399.583 US$ $16.375.290.870

39,92%

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

Acumulado das exportações.
No acumulado de fevereiro de 2022, as exportações roraimenses obtiveram um montante de US$ 68,6
milhões, com variação positiva de 67,5%, em comparação ao ano anterior. Este crescimento percentual é superior
ao das exportações nacionais no mesmo período, as quais registraram um acumulado de US$ 42,6 bilhões,
conforme dados do Ministério da Economia expostos na Tabela 5:
Tabela 5 - Acumulado de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021
Exportações

Jan- Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Jan- Fevereiro/2021
US$ FOB (B)

Variação
% (A/B)

Roraima

US$ 68.662.936

US$ 40.983.405

67,54%

Brasil

US$ 42.643.308.678

US$ 31.322.916.873

36,14%

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 fevereiro, destaca-se enchidos e produtos
semelhantes, de carne. Obteve-se um total de US$ 8,3 milhões, somando cerca de 23,9% do total das exportações
do período, conforme detalha a Tabela 6:

Tabela 6 - Produtos mais exportados por Roraima em fevereiro/2022
Produto
Enchidos e produtos semelhantes, de carne

Valor (US$ FOB)
US$ 8.325.424,00

Participação
23,38%

Margarina

US$ 7.561.231,00

21,24%

Outras preparações alimentícias de farinhas

US$ 4.355.650,00

12,23%

Óleo de soja, refinado, em recipientes com
capacidade inferior ou igual a 5 litros
Minérios de estanho

US$ 2.255.103,00

6,33%

US$ 1.532.403,00

4,30%

Preparações tensoativas, para lavagem e
limpeza
Açúcares

US$ 1.381.965,00

3,88%

US$ 1.174.478,00

3,30%

Carnes de galos/galinhas

US$ 1.103.529,00

3,10%

Outros produtos/preparações de toucador

US$ 754.944,00

2,12%

Arroz

US$ 597.069,00

1,68%

Outras preparações capilares

US$ 487.496,00

1,37%

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

A Venezuela continua sendo o principal país destino dos produtos exportados por Roraima. O valor gerado
com as exportações para o país no mês de fevereiro foi de US$ 32,5 milhões, cerca de 91,5% do valor total das
exportações referentes ao mês. A Tabela 7 detalha os valores exportados e a participação dos principais países no
mês de janeiro:
Tabela 7 – Países destinos das exportações roraimenses de fevereiro/2022
País
Venezuela

Valor (US$ FOB)
US$ 32.584.517,00

Participação
91,51%

Estados
Unidos
Guiana

US$ 1.532.403,00

4,30%

US$ 802.330,00

2,25%

Polônia

US$ 629.185,00

1,77%

Vanuatu

US$ 40.593,00

0,11%

Bangladesh

US$ 8.680,00

0,02%

Paquistão

US$ 8.050,00

0,02%

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

Os gêneros alimentícios continuam dominando a pauta exportadora roraimense em fevereiro, liderados
pelos enchidos e produtos semelhantes de carne, e pela margarina, a qual lidera o acumulado do ano. Todavia,
observamos as exportações de minérios de estanho para os Estados Unidos como principal produto fora do
segmento de alimentos. A Venezuela continua sendo o principal destino das exportações, seguido pelos Estados
Unidos e a Guiana. Identificamos como uma novidade essa posição dos americanos como segundo destino das
exportações, com relação ao mês anterior.
Para consultar os dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as exportações de Roraima em valores
nominais no mês de fevereiro 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/53533 .

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Fevereiro de 2022 em relação a janeiro de 2022.
As importações roraimenses registraram diminuição no mês de fevereiro de 2022, com um montante de
US$ 6,6 milhões, o que representa um decréscimo de 57,33% quando comparamos esse valor com o mês de
janeiro de 2022. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 18,8 bilhões, com variação
negativa de 4,96 % comparado ao mês anterior, de acordo com dados da Tabela 8.
Tabela 8 - Importações de fevereiro em relação a janeiro de 2022.
Importações

Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Janeiro/2022
US$ FOB (A)

Variação
% (A/B)

Roraima
Brasil

US$ 6.644.333
US$ 18.863.863.471

US$ 15.574.908
US$ 19.849.621.564

- 57,3%
- 4,9%

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

Fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021.
Em fevereiro de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram
um salto importante de 42,2%. Movimento de alta também observado no âmbito nacional, onde as importações
brasileiras tiveram elevação de 29,7% em relação a fevereiro de 2021, conforme Tabela 9:
Tabela 9 - Importações de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021
Importações

Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Fevereiro/2021
US$ FOB (B)

Variação
% (A/B)

Roraima

US$ 6.644.333

US$ 4.672.431

42,2%

Brasil

US$ 18.863.863.471

US$ 14.539.172.569

29,7%

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

Acumulado das importações.
No acumulado de 2022, em comparação ao ano anterior, verificou-se que as importações roraimenses
registraram aumento importante de 262,1% e acumulam até o momento, significativo montante de US$ 22,2
milhões. O Brasil registrou um montante de US$ 38,7 bilhões, alta de 30,3% em relação a 2021. Acompanhe os
valores na Tabela 10:
Tabela 10 - Acumulado de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021
Importações
Roraima
Brasil

Jan-Fevereiro/2022
US$ FOB (A)

Jan-Fevereiro/2021
US$ FOB (B)

Variação
% (A/B)

US$ 22.219.241
US$ 38.713.485.035

US$ 6.136.162
US$ 29.706.564.962

262,1%

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

30,32%

Principais produtos importados e Países de origem.
Dentre os produtos mais importados no mês de fevereiro, destacaram-se Cloretos de potássio, Revólveres
e pistolas. Conforme Tabela 11:

Tabela 11 - Produtos mais importados em fevereiro/2022
Produto
Valor (US$ FOB) Participação
Cloretos de potássio
US$ 5.536.063,00
83,3%
Revólveres e pistolas

US$ 371.838,00

5,6%

Aparelhos de ar condicionado

US$ 309.093,00

4,7%

Partes e acessórios de motocicletas

US$ 208.676,00

3,1%

Pneumáticos

US$ 68.052,00

1,0%

Lâmpadas (LED)

US$ 54.248,00

0,8%

Câmaras-de-ar de borracha

US$ 24.315,00

0,4%

Indicadores de velocidade e tacômetros

US$ 17.917,00

0,3%

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

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participação dos principais países no total apurado no mês
de fevereiro:
Tabela 12 – Países fonte das importações fevereiro/2022
País
Espanha

Valor (US$ FOB)
$3.171.903,00

Participação
47,74%

Israel

$2.364.160,00

35,58%

China

$680.620,00

10,24%

Itália

$371.838,00

5,60%

Venezuela

$55.812,00

0,84%

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

O cloreto de potássio, principal produto importado em fevereiro, é amplamente utilizado como fertilizante
agrícola, portanto caracteriza um insumo importante do setor primário roraimense na produção das próximas

safras, isto segue ainda, a tendência do mês de janeiro. Ainda falando sobre este insumo, observamos que os
principais países fornecedores em fevereiro foram Espanha e Israel em ordem de valores. Observamos ainda,
como outros países de origem das importações a China, Itália e Venezuela.

Para consultar os dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as importações de Roraima em valores
nominais no mês de Fevereiro 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/53532
.
Os dados da balança comercial poderá apresentar pequenas divergências com os de outras organizações, a
depender do tipo de metodologia aplicada.

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
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