
 

 

 JUNHO/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 junho a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário 
referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de 
US$ 500.016,00. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de junho de 2018 com 
o mesmo período no ano de 2017, registra-se uma queda 810%, uma vez que o saldo naquele ano 
foi de US$ 4.551.267,00. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.285.982  US$ 785.966  US$ 500.016  

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Junho em relação a maio. 

As exportações roraimenses totalizaram em junho de 2018 um montante de US$ 
1.285.982,00 em negócios fechados com outros países. Quando comparado este resultado com o 
do mês anterior, registra-se uma queda de 29,16% no total exportado. 

Exportações 
Junho/2018 
US$ FOB (A) 

Maio/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.285.982  US$ 1.815.349  -29,16% 

Brasil US$ 20.205.077.783  US$ 19.127.890.542  5,63% 

 

 



 

 

 Junho/2018 em relação a junho/2017. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de junho de 2018 com o 
mesmo período no ano de 2017, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
negativo, sendo este caracterizado pela queda de 77,62% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Junho/2018 
US$ FOB (A) 

Junho/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.285.982  US$ 5.746.666  -77,62% 

Brasil US$ 20.205.077.783  US$ 19.779.117.924  2,15% 

 

 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$ 277.357,00 21,57% Guiana e Venezuela 

Madeira US$ 269.915,00 20,99% 
Itália, Países Baixos e 

República Tcheca 

Sabões US$ 161.245,00 12,54% Guiana e Venezuela 

Produtos da indústria de moagem US$ 126.186,00 9,81% Venezuela 

Preparações à base de cereais, 
farinhas, amidos, féculas ou leite 

US$ 89.511,00 6,96% Guiana e 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 Comex Stat/SECEX/MDIC  



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Junho em relação a maio. 

As importações roraimenses totalizaram em junho de 2018 um valor de US$ 785.966,00 
o que representa um aumento de 31,29%, quando comparamos este valor referente às aquisições 
de produtos oriundos de outros países com o mês anterior. 

Importações 
Junho/2018 
US$ FOB (A) 

Maio/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 785.966  US$ 598.633  31,29% 

Brasil US$ 14.320.104.869,00  US$ 13.259.769.360,00  8,00% 

 

 Junho/2018 em relação a junho/2017. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em junho de 2018, com o 
valor de importações no mesmo período no ano de 2017, percebe-se que há uma queda de 
52,09% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado adquiriu menos 
produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Junho/2018 
US$ FOB (A) 

Junho/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 785.966  US$ 1.195.399  -52,09% 

Brasil US$ 14.320.104.869  US$ 12.769.486.773  10,83% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de maio o item que teve maior importação foi Borracha e suas obras, que deteve 
de 50,62% 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$ 397.857,00  50,62% 
China, México e 

Tailândia 

Ferro fundido, ferro e aço US$ 147.953,00  18,82% 
China, Coreia do Norte e 

Venezuela 

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

US$ 103.442,00  13,16% China 

Plásticos e suas obras US$ 77.052,00  9,80% China e Venezuela 

Cereais US$ 19.000,00  2,42% Guiana 

 



 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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


