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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 superavitário referente às suas 
relações comerciais com outros países, tendo como saldo de US$ 1.289.684. Ao se comparar o saldo da 
balança do mês de maio deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se um aumento de 
99,82%,  o que significa que em maio deste ano as relações comerciais com outros países se acentuaram. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.888.317  US$ 598.633  US$ 1.289.684  

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Maio em relação a Abril. 

As exportações roraimenses totalizaram em maio de 2017 um valor de US$ 1.888.317, e 
registraram um superávit de 82,13% em relação ao mês anterior. 

Exportações 
Maio/2017 
US$ FOB (A) 

Abril/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.888.317  US$ 1.036.769  82,13% 

Brasil US$ 19.792.144.740  US$ 17.681.401.886  11,94% 

 

 



 

 

 Maio/2017 em relação a Maio/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de maio deste ano com o 
mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 447,43% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Maio/2017 
US$ FOB (A) 

Maio/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.888.317  US$ 344.945  447,43% 

Brasil US$ 19.792.144.740  US$ 17.568.725.446  12,66% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Arroz US$ 651.276,00 34,49% Venezuela 

Açúcar US$ 245.681,00 13,01% Venezuela 

Biscoitos e Bolachas. US$ 244.904,00 12,97% Venezuela 

Madeira US$ 233.551,00 12,37% 
Holanda, França e 

Bélgica. 

Óleo Vegetal US$ 154.829,00 8,20% Venezuela 

Nota-se que dentre os cinco principais produtos mais exportados pelo estado, os itens do 
segmento de Alimentos comandou as exportações. Vale ressaltar ainda que, por mais que haja uma 
crise econômica, a Venezuela foi nossa principal parceira no que se refere à aquisição de produtos 
roraimenses, comandando 84,44% do montante exportado. A tabela a seguir relaciona os países que 
Roraima vendeu seus produtos: 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Venezuela US$ 1.594.462,00 84,44% 

Holanda US$ 179.888,00 9,53% 

Guiana US$ 55.474,00 2,94% 

França US$ 41.618,00 2,20% 

Bélgica US$ 12.045,00 0,64% 

Provisão de Navios e 
Aeronaves 

US$ 4.830,00 0,26% 

 

 

 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Maio em relação a Abril. 

As importações roraimenses totalizaram em maio de 2017 um valor de US$ 598.633, o que 
representa um aumento de 78,19% em aquisição de produtos de outros países, em relação ao valor total 
de produtos adquiridos no mês de abril. 

Importações 
Maio/2017 
US$ FOB (A) 

Abril/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 598.633  US$ 335.943  78,19% 

Brasil US$ 12.130.795.266,00  US$ 10.716.890.826,00  13,19% 

 

 Maio/2017 em relação a Maio/2016. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em maio deste ano, com o valor de 
importações no mesmo período do ano de 2016, percebe-se que há um aumento de 42,77%. 

Importações 
Maio/2017 
US$ FOB (A) 

Maio/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 598.633  US$ 342.616  42,77% 

Brasil US$ 12.130.795.266  US$ 11.136.159.386  8,20% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de maio os produtos que tiveram maior importação foram Sacos plásticos, que 
detiveram cerca de 23,80% dentre os produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela 
abaixo relaciona outros produtos mais importados, bem como seus países de origem. 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Sacos plásticos. US$ 142.457,00 23,80% Venezuela 

Pneus de borracha 
utilizados em ônibus ou 

caminhões 
US$ 103.428,00 17,28% 

Índia, Vietnã, China, 
Alemanha, Estados Unidos, 
Romênia e Coréia do Norte 

Corrente de rolos, de ferro 
fundido, de ferro ou aço. 

US$ 91.535,00 15,29% 
China, Venezuela, 

Alemanha, Itália e Portugal 

Arroz US$ 76.000,00 12,70% Guiana 

Aparelhos de ar 
condicionado do tipo split-

system 
US$ 56.773,00 9,48% China, Alemanha, Japão 

 



 

 

No mês de maio os países os quais Roraima mais adquiriu produtos foram a Venezuela 
(37,39%), China (28,27%), Guiana (12,70%), Índia (6,72%) e Canadá (6,57%). Nota-se que 
diferentemente do mês de abril, onde a China foi a líder em vendas par ao mercado roraimense, 
em maio a Venezuela liderou a venda de produtos para o mercado estadual 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Venezuela US$ 223.840,00 37,39% 

China US$ 169.210,00 28,27% 

Guiana US$ 76.000,00 12,70% 

Índia US$ 40.231,00 6,72% 

Canadá US$ 39.360,00 6,57% 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

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


