
 

 

 JANEIRO/2017 

A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a partir da comparação entre o 
montante gerado pelas exportações e importações. 

O saldo é registrado a partir da diferença entre estas operações, em que a expectativa é de 
que se obtenha um volume maior de vendas dos nossos produtos para o mercado exterior e que 
haja menos aquisições de produtos provenientes de outros países.  

Em termos simplificados, espera-se que a economia local seja cada vez mais 
autossuficiente e que a compra de seus insumos dependa menos dos fornecedores estrangeiros, 
de forma a fortalecer a competitividade do Estado e do país. 

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Balança Comercial de Roraima, de acordo 
com dados mais recentes dos órgãos oficiais: 

 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo deficitário em relação ao 
mês anterior, tendo assim um saldo negativo de US$ 408.163,00. Ao se comparar o saldo da 
balança do mês de janeiro deste ano com o mesmo período do ano passado, registra-se uma 
queda de 34,18%, o que significa que se adiquiriu mais produtos do mercado exterior do que se 
exportou.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 239.636  US$ 647.799  US$ - 408.163  

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro de 2016. 

As exportações roraimenses totalizaram em janeiro de 2017 um valor de US$ 239.636,00, e 
registraram uma queda de 45,60% em relação ao mês de dezembro de 2016. 

Exportações 
Janeiro/2017 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2016 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 239.636  US$ 440.502  -45,60% 

Brasil US$ 14.911.477.295  US$ 15.940.640.971  -6,46% 

 



 

 

 

 Janeiro/2017 em relação a Janeiro/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de janeiro deste ano 
com o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um 
comportamento positivo, tendo como resultado um aumento de 114,62% em suas 
exportações. 

Exportações 
Janeiro/2017 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 239.636  US$ 111.655  114,62% 

Brasil US$ 14.911.477.295  US$ 11.237.669.013  32,69% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Preparações à base de cereais; US$ 48.977,00  20,44% Venezuela e Guiana 

Resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares; alimentos preparados para 

animais. 
US$ 48.350,00  20,18% Guiana 

Serviço de bordo US$ 32.760,00  13,67% 
Provisão de Navios e 

Aeronaves 

Açúcares e produtos de confeitaria US$ 28.512,00  11,90% Venezuela 

Gorduras e óleos animais ou vegetais; US$ 23.196,00  9,68% Venezuela 

Madeira; US$ 17.572,00  7,33% Argentina e Guiana 

Águas minerais e refrigerantes. US$ 9.660,00  4,03% Guiana 

 

Os países os quais Roraima manteve relações econômicas no mês de janeiro foram 
Venezuela, a qual comandou 47,49% desta relação, Guiana que demandou de 31,51% dos 
produtos do estado, e a Argentina que foi responsável por 7,33% dos negócios gerados. Deve-
se ressaltar que o item Provisão de Navios e Aviões comandou 13,67% do montante 
exportado, sendo este item responsável pelo abastecimento das aeronaves que pousam no 
estado. A figura abaixo destaca estes países. 

 

 

 



 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro de 2016. 

As importações roraimenses totalizaram em janeiro de 2017 um valor de US$ 647.799,00, 
o que representa um aumento de 95,70% em relação ao mês de dezembro de 2016. 

Importações 
Janeiro/2017 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2016 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 647.799  US$ 331.015  95,70% 

Brasil US$ 12.186.527.978,00  US$ 11.525.482.231,00  5,74% 

 

 Janeiro/2017 em relação a Janeiro/2016. 

As importações roraimenses ocorridas no mês de janeiro de 2016, quando comparadas 
com o mesmo período no ano de 2015, apresentam um aumento de 41,29%. 

Importações 
Janeiro/2017 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 647.799  US$ 380.297  41,29% 

Brasil US$ 12.186.527.978  US$ 10.322.637.679  15,29% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de janeiro os produtos que tiveram maior importação foram Máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos, que detiveram de 61,88% dentre os produtos 



 

 

adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo relaciona os produtos importados, 
bem como os países de origem. 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos, e suas partes; 

US$ 400.831,00  61,88% 
China, Venezuela, 
Malásia, Vietnã e 

Filipinas. 

Arroz; US$ 57.000,00  8,80% Guiana 

Borracha e suas obras; US$ 52.235,00  8,06% China 

Produtos da indústria de moagem; malte; 
amidos e féculas; inulina; glúten de trigo; 

US$ 39.360,00  6,08% Canadá 

Vidro e suas obras; US$ 25.971,00  4,01% México 

Plásticos e suas obras; US$ 24.196,00  3,74% Venezuela 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e 
outros veículos terrestres, suas partes e 

acessórios; 
US$ 15.544,00  2,40% China 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 
e suas partes; 

US$ 14.459,00  2,23% China e Taiwan 

Brinquedos, jogos, artigos para 
divertimento ou para esporte. 

US$ 13.460,00  2,08% China 

Os países os quais Roraima adquiriu seus produtos no mês de janeiro foram 
China (74,29%); Guiana (8,80%); Canadá (6,08%); Venezuela (5,47%); México (4,01%); 
Malásia (0,91%); Vietnã (0,27%); Filipinas (0,10%); e Taiwan (0,08%). A figura abaixo 
destaca estes países. 

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 


