
 

 

 JANEIRO/2020 

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 

A Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário referente às suas 

relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de US$ 

6.829.649,00. Ao compararmos o valor do mês de janeiro de 2020 com o mesmo período no ano 

de 2019, registra-se uma queda de 62,94%.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 7.461.413,00 US$ 631.764,00 US$ 6.829.649,00 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As exportações roraimenses totalizaram US$ 7.461.413,00 em negócios fechados com 

outros países. Quando comparado este resultado com o do mês anterior, identificou-se uma 

queda de 69,49% no total exportado. 

Exportações 
Janeiro/2020 

US$ FOB (A) 

Dezembro/2019 

US$ FOB (B) 

Variação 

 % (A/B) 

Roraima US$ 7.461.413  US$ 24.459.497 -69,49% 

Brasil US$ 14.439.790.115  US$ 18.154.828.279 -20,46% 

 Janeiro/2020 em relação a janeiro/2019. 
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar os resultados deste mês com os do 

mesmo período no ano de 2019, as exportações roraimenses apresentaram um comportamento 
negativo, tendo assim uma queda de 46,27% em suas relações econômicas com outras nações. 

 

Exportações 
Janeiro/2020 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2019 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 7.461.413  US$ 13.886.661  -46,27% 

Brasil US$ 14.439.790.115  US$ 18.001.907.016 -19,79% 



 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Açúcar US$ 2.492.915,00 33,41% Venezuela e Guiana 

Óleo de soja US$ 1.228.302,00 16,46% Venezuela e Guiana 

Arroz US$ 847.254,00 11,36% Venezuela 

Soja US$ 778.065,00 10,43% Países Baixos (Holanda) 

Preparações alimentícias US$ 614.781,00 8,24% Venezuela e Guiana 

Margarina US$ 512.320,00 6,87% Venezuela e Guiana 

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo 
com centeio 

US$ 193.836,00 2,60% Venezuela 

Cimentos hidráulicos US$ 122.807,00 1,65% Guiana 

Preparações para lavagem US$ 108.426,00 1,45% Venezuela e Guiana 

Madeira US$ 79.579,00 1,07% Bélgica 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 631.764,00, o que 
representa uma queda de 54,43%, quando comparamos este valor com o mês de dezembro de 
2019. 



 

 

Importações 
Janeiro/2020 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 631.764  US$ 1.386.377 -54,43% 

Brasil US$ 16.174.871.304 US$ 12.555.486.604 28,83% 

 

 Janeiro/2020 em relação a janeiro/2019. 

Já a comparação do valor das importações efetuadas neste mês, com o do mesmo 
período no ano de 2019, percebe-se que há uma queda de 54,43% neste tipo de transação 
internacional, o que significa que o estado adquiriu menos produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Janeiro/2020 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 631.764 US$ 1.386.377 -54,43% 

Brasil US$ 16.174.871.304 US$ 12.555.486.604 28,83% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

O item que teve maior importação foi pneumáticos novos, de borracha, que deteve 
21,87% do montante total de produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo 
relaciona os produtos mais importados pelo estado.  

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Pneumáticos novos, de borracha US$ 138.145,00 21,87% Vietnã e China 

Cabos entrançados de alumínio para uso elétrico US$ 97.182,00 15,38% China 

Azeite de oliveira US$ 76.823,00 12,16% Portugal 

Monitores e projetores de vídeo US$ 74.302,00 11,76% China 

Partes e acessórios de veículos US$ 57.844,00 9,16% China 

Máquinas e aparelhos de ar condicionado US$ 41.297,00 6,54% China 

Obras de cimento ou de pedra artificial US$ 40.483,00 6,41% China 

Aparelhos elétricos para telefonia US$ 29.075,00 4,60% China 

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados US$ 17.479,00 2,77% Bélgica 

Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os 
espelhos retrovisores 

US$ 13.336,00 2,11% Turquia 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

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


