
 

 

 BALANÇA COMERCIAL RORAIMENSE DE 2016 

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 do ano de 

2016, de acordo com dados mais recentes dos órgãos oficiais. 

 SALDO 

No primeiro período de 2016 a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo 

deficitário em seu resultado. Já no segundo período do mesmo ano, o saldo da Balança 

Comercial teve um resultado superavitário. Analisando o comportamento anual da Balança, o 

ano fechou com um saldo positivo, conforme apresenta tabela abaixo: 

Semestre Exportação Importação Saldo 

1° US$ 2.632.881,00 US$ 3.692.572,00 US$ - 1.059.691,00 

2° US$ 12.318.580,00 US$ 3.410.455,00 US$ 8.908.125,00 

Saldo Anual US$ 7.848.434,00 
 

 Desempenho Mensal. 

O desempenho mensal entre exportações e importações da economia local mostra que 

nos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2016 houve saldo negativo em meio aos negócios 

fechados em âmbito internacional. 



 

 

Contudo, ao analisarmos os demais meses, percebe-se que o comportamento das 

exportações, principalmente no mês de outubro, pôde sanar o déficit apresentado nos saldos 

citados. O Gráfico abaixo demonstra o comportamento de cada mês no ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desempenho do Saldo Mês a Mês 
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 EXPORTAÇÕES 

 Desempenho das exportações. 

O gráfico abaixo relaciona o montante dos volumes negociados no mercado exterior. 

O mês de outubro comandou as exportações neste segundo semestre devido à venda do grão de 

soja produzido no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produtos mais exportados. 

Em 2016 os produtos que mais foram exportados são: 

PRODUTOS MAIS EXPORTADOS 

Produtos Países US$ % 

Soja 
Países Baixos (Holanda), 

Japão e Guiana. 
US$ 10.140.139,00 67,82% 

Cereais Guiana e Venezuela US$ 1.591.159,00 10,64% 

Madeira, carvão vegetal e obras 
de madeira. 

Países Baixos (Holanda), 
França, Bélgica, Espanha, 

China, Venezuela, 
República Tcheca e 

Itália. 

US$ 1.525.513,00 10,20% 

Provisão de Navios e Aeronaves 
Provisão de Navios e 

Aeronaves 
US$ 296.199,00 1,98% 

Bebidas, líquidos alcoólicos e 
vinagres. 

Guiana US$ 294.250,00 1,97% 
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 Países de destino da produção roraimense. 

No gráfico abaixo são apresentados os países que mais compraram os produtos 

roraimenses em 2016. Nota-se que a Venezuela se posiciona no segundo lugar como comprador, 

mesmo passando pelos problemas político-econômicos, representando assim um pouco mais de 

14% do total exportado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Importações Roraimenses. 
 

As importações de 2016 tiveram maior valor nos meses de fevereiro, junho e novembro devido a 

aquisição de Energia Elétrica e Aviões e Outros Veículos Aéreos, que comandaram cerca de 30% do total 

importado durante o ano. OBS: No que se refere ao registro dos itens importados no sistema Aliceweb, do 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço - MDIC, o fato de um produto constar na pauta de 

importações do Estado não significa que o mesmo tenha sido adquirido pelo mercado local. O que ocorre 

é que o sistema atrela ao Estado que registrou a entrada do produto a indicação de produto importado, 

mesmo que seu destino final seja outra unidade federativa. 

O gráfico a seguir mostra como se comportou as importações em cada mês do ano de 2016. 
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 Os Produtos mais importados. 

Em 2016 os produtos mais importados foram: 

PRODUTOS MAIS IMPORTADOS 

Produtos Países US$ % 

Reatores nucleares, 
caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos 
mecânicos, e suas partes. 

China, Alemanha, Brasil, 
Chipre, Filipinas, 

Indonésia, Malásia, 
Tailândia, Taiwan e 

Vietnã. 

US$ 2.189.442,00  30,82% 

Energia Elétrica Venezuela US$ 1.672.686,00  23,55% 

Arroz Guiana US$ 791.556,00  11,14% 

Aeronaves e aparelhos 
espaciais, e suas partes. 

Estados Unidos e 
Ucrânia 

US$ 683.705,00  9,63% 

Borracha e suas obras Taiwan, Vietnã e China. US$ 530.418,00  7,47% 

 Países de origem das importações roraimenses. 

No gráfico a seguir são descritos os países que produziram os itens que mais consumimos. 

 

 

 

 

 
 
 

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