
 

 

 MARÇO/2018 

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 

No mês de março a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário 
referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de 
US$ 3.395.434,00. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de março de 2018 
com o mesmo período no ano de 2017, registra-se um aumento de 69,78%.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 3.881.018,00 US$ 485.584,00 US$ 3.395.434,00 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Março em relação a fevereiro. 

As exportações roraimenses totalizaram em março de 2018 um montante de US$ 
3.881.018,00 em negócios fechados com outros países. Quando comparado este resultado com 
o do mês anterior, registrar-se um aumento de 75,04% no total exportado. 

Exportações 
Março/2018 
US$ FOB (A) 

Fevereiro/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 3.881.018,00 US$ 2.217.211,00 75,04% 

Brasil US$ 20.089.200.645,00 US$ 17.312.131.490,00 16,04% 

 

 

 



 

 

 Março/2018 em relação a março/2017. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de março de 2018 com o 
mesmo período no ano de 2017, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 128,02% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Março/2018 
US$ FOB (A) 

Março/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 3.881.018  US$ 1.702.085  128,02% 

Brasil US$ 20.089.200.645  US$ 20.073.934.070  0,08% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os principais produtos que foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Arroz US$ 1.759.043 45,32% Venezuela 

Soja US$ 1.317.610 33,95% Países Baixos (Holanda) 

Açúcar US$ 295.282 7,61% Venezuela 

Madeira US$ 118.842 3,06% França e Venezuela 

Alimentos preparados para animais US$ 93.931 2,42% Guiana 

Preparações alimentícias diversas US$ 76.860 1,98% Venezuela 

Produtos da indústria de moagem US$ 62.890 1,62% Venezuela 

Para entendermos melhor o destino dos produtos roraimenses, a figura a seguir 
apresenta os países com os quais Roraima manteve relações de venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SECEX/MDIC  

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Março em relação a fevereiro. 

As importações roraimenses totalizaram em março de 2018 um valor de US$ 485.584, o 
que representa uma queda de 13,60%, quando comparamos este valor referente às aquisições 
de produtos oriundos de outros países com o mês anterior. 

Importações 
Março/2018 
US$ FOB (A) 

Fevereiro/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 485.584  US$ 562.006  -13,60% 

Brasil US$ 13.808.507.283,00  US$ 12.408.388.656,00  11,28% 

 
 Março/2018 em relação a março/2017. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em março de 2018, com o 
valor de importações no mesmo período no ano de 2017, percebe-se que há uma queda de 
39,19% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado adquiriu menos 
produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Março/2018 
US$ FOB (A) 

Março/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 485.584  US$ 675.906  -39,19% 

Brasil US$ 13.808.507.283  US$ 12.937.668.769  6,31% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de março o item que teve maior importação foi Borracha e suas obras, que 
deteve de 57,08% do montante total de produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela 
abaixo relaciona os cinco produtos mais importados pelo estado.  

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Borracha e suas obras US$ 277.165,00  57,08% 
China, Índia, Tailândia e 

Vietnã 

Aparelhos de Ar Condicionado do tipo 
split-system 

US$ 122.869,00  25,30% 
China, Tailândia, Filipinas, 

México e Vietnã 

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

US$ 19.680,00  4,05% Canadá 

Arroz US$ 19.000,00  3,91% Guiana 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 
e suas partes 

US$ 12.846,00  2,65% China e Taiwan 

A figura a seguir mostra os países produtores dos itens que Roraima importou no mês 
de novembro: 



 

 

Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SECEX/MDIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima 


