
 

 

 AGOSTO/2021 

A Balança Comercial do Estado de Roraima é estabelecida a partir do confronto 

dos valores obtidos pelas exportações e pelas importações. 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.  

Em termos simplificados, pretende-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 material apresenta o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima 

no mês de julho, de acordo com dados mais recentes dos órgãos oficiais. 

 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

O mês de agosto seguiu a tendência dos meses anteriores e apresentou saldo 

superavitário de US$ 23,57 milhões. Na Tabela 1 estão expostos os valores apurados no 

mês: 

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

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Agosto/2021 US$ 24.006.481 US$ 431.863 US$ 23.574.618 
15,45% 

Julho/2021 US$ 21.111.411 US$ 692.402 US$ 20.419.009 

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

 Ao confrontarmos a apuração de agosto do corrente ano com o do mesmo período 

de 2020 verificou-se a ocorrência de um aumento significativo de 77,7% no saldo, tendo 

em vista que naquele ano Roraima obteve um saldo de US$ 13,26 milhões, de acordo com 

a Tabela 2: 

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

Meses Exportação Importação Saldo Variação 

Agosto/21 US$ 24.006.481   US$ 431.863   US$ 23.574.618  
77,7% 

Agosto/20 US$ 14.350.955 US$ 1.085.429 US$ 13.265.526 

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

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


 

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Agosto em relação a julho. 

As exportações em agosto ficaram em torno de US$ 24 milhões, valor 13,7% maior 

que o registrado no mês anterior. Na Tabela 3 é possível verificar as variações entre os 

meses de agosto e julho dos montantes da exportação roraimense e também os valores no 

âmbito nacional. 

 

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

Exportações 
Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Julho/2021 

US$ FOB (B) 

Variação % 

(A/B) 

Roraima  US$ 24.006.481   US$ 21.111.411  13,71% 

Brasil  US$ 27.184.466.485  US$ 25.604.144.305  6,17% 

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

 Agosto/2021 em relação a agosto/2020. 

Em agosto, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 

67,2%. No cenário nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 27,18 

bilhões, uma elevação de 56,2% a mais que agosto de 2020. É possível verificar essa 

análise a partir dos dados da Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Exportações de agosto/2021 em relação a agosto/2020 

Exportações 
Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Agosto/2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 24.006.481   US$ 14.350.955  67,28% 

Brasil  US$ 27.184.466.485   US$ 17.403.775.488  56,20% 

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

 Acumulado das exportações. 

No acumulado de janeiro/agosto de 2021, em comparação a igual período do ano 

anterior, as exportações roraimenses cresceram 67,6% e totalizaram um montante 

expressivo de US$ 159,26 milhões. O Brasil registrou um acumulado de US$ 188,93 

bilhões. Acompanhe os valores acumulados na Tabela 5: 

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


 

 

 

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

Exportações 
Jan-Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Jan-Agosto/2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima  US$ 159.260.340   US$ 94.999.066  67,64% 

Brasil  US$ 188.939.517.473   US$ 137.510.908.882  37,40% 

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

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

        Tabela 6 - Produtos mais exportados em agosto/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Margarina  US$ 4.406.141  18,35% 

Enchidos e produtos semelhantes de 

carne 
 US$ 3.467.444  14,44% 

Açúcares  US$ 3.780.541  15,75% 

Óleo de soja  US$ 2.300.521  9,58% 

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$ 2.553.493  10,64% 

Arroz  US$ 1.561.995  6,51% 

Sabões, produtos ou preparações 

tensoativas, em barras, pedaços, 

incluídos os de uso medicinal 

 US$ 1.109.524  4,62% 

Carnes de galos e galinhas da espécie 

doméstica 
 US$ 936.807  3,90% 

Bolachas e biscoitos  US$ 790.241  3,29% 

Preparações para lavagem e limpeza  US$ 436.678  1,82% 

Outros sabões, produtos ou preparações 

tensoativas, em barras, pedaços 
 US$ 339.092  1,41% 

Feijão comum, seco, em grão, mesmo 

pelado ou partido 
 US$ 304.061  1,27% 

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

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

Roraima. O valor gerado com as exportações para aquele país no mês de agosto foi de US$ 

23,42 milhões, cerca de 97,5% 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: 

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


 

 

Tabela 7 - Países importadores em agosto/2021 

País Valor (US$ FOB) Participação 

Venezuela  US$ 23.426.089  97,58% 

Guiana  US$ 539.280  2,25% 

Bangladesh  US$ 18.671  0,08% 

Paquistão US$ 18.078  0,08% 

Argentina  US$ 4.363  0,02% 

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

 DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Agosto em relação a julho. 

As importações roraimenses totalizaram pouco mais de US$ 431 mil, o que 

representa um decréscimo de 37,6% quando comparamos esse valor com o mês de julho 

do corrente ano. As importações brasileiras registraram um leve aumento de 7,84% e 

fecharam o mês com cerca de US$ 19,54 bilhões, de acordo com dados da Tabela 8. 

             Tabela 8 - Importações de agosto e julho de 2021 

Importações 
Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Julho/2021 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 431.863 US$ 692.402 -37,63% 

Brasil US$ 19.546.959.465 US$ 18.126.127.327 7,84% 

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

 Agosto/2021 em relação a agosto/2020. 

Em agosto, comparado a igual mês do ano anterior, as importações em Roraima 

tiveram uma queda significativa de 60,2%. Entretanto, as importações brasileiras tiveram 

elevação de 68,7% a mais que agosto de 2020, conforme verifica-se na Tabela 9: 

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

Importações 
Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Agosto/2020 

 US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 431.863  US$ 1.085.429  -60,21% 

Brasil  US$ 19.546.959.465   US$ 11.585.200.604  68,72% 

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

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


 

 

 Acumulado das importações. 

No acumulado de janeiro/agosto de 2021, em comparação a igual período do ano 

anterior, se verificou que as importações roraimenses tiveram queda de 41% e acumularam 

pouco mais de US$ 15,69 milhões. O Brasil registrou um acumulado de US$ 136,82 

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 agosto/2021 em relação a agosto/2020 

Importações 
Jan-Agosto/2021 

US$ FOB (A) 

Jan-Agosto/2020 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 15.693.700 US$ 26.673.024 -41,16% 

Brasil US$ 136.828.647.772 US$ 101.796.397.470 34,41% 

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

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

  Tabela 11 - Produtos mais importados em agosto/2021 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 

Nozes e amêndoas  US$ 116.200  27% 

Pneus novos de borracha dos tipos 

utilizados em ônibus ou caminhões 
 US$ 81.166  19% 

Pneus novos de borracha dos tipos 

utilizados em automóveis de passageiros 
 US$ 59.152  14% 

Lustres e outros aparelhos de 

iluminação, elétricos, próprios para 

serem suspensos ou fixados no teto ou na 

parede, 

 US$ 43.532,00  10% 

Rodos de borracha ou de outros 

materiais flexíveis; outras vassouras e 

pincéis 

 US$ 20.036,00  5% 

Telefones para redes celulares e para 

outras redes sem fio 
 US$ 17.960  4% 

Partes reconhecíveis como destinadas às 

máquinas 
 US$ 16.307  4% 

Batatas preparadas ou conservadas, 

congeladas 
 US$ 15.181  4% 

Mármore, travertino e alabastro, 

talhados ou serrados, de superfície plana 

ou lisa 

 US$ 12.373  3% 

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


 

 

Partes e acessórios para máquinas 

automáticas de processamento de dados 
 US$ 7.745  2% 

Vassouras e escovas, de matérias 

vegetais em feixes, com ou sem cabo 
 US$ 6.671  2% 

 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 agosto/2021 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Costa Rica  US$ 116.200  26,91% 

China  US$ 105.774  24,49% 

Malásia  US$ 81.166  18,79% 

Turquia  US$ 34.458  7,98% 

Colômbia  US$ 20.036  4,64% 

Finlândia  US$ 16.307  3,78% 

Países Baixos 

(Holanda) 
 US$ 15.181  3,52% 

Taiwan  US$ 12.944  3,00% 

Espanha  US$ 12.628  2,92% 

Venezuela  US$ 6.671  1,54% 

Vietnã  US$ 3.605  0,83% 

Estados Unidos  US$ 3.096  0,72% 

Argentina  US$ 2.722  0,63% 

Alemanha  US$ 479  0,11% 

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

 

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia 
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