
 

 

 FEVEREIRO/2019 

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 fevereiro a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário 
referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de 
US$ 3.888.295,00. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de fevereiro de 
2019 com o mesmo período no ano de 2018, registra-se um aumento de 57,43%.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 4.092.050 US$ 203.755 US$ 3.888.295 

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As exportações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2019 um montante de US$ 
4.092.050,00 em negócios fechados com outros países. Quando comparado este resultado com 
o do mês anterior, registrar-se uma queda de 52,07% no total exportado. 

Exportações 
Fevereiro/2019 

US$ FOB (A) 
Janeiro/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 4.092.050 US$ 8.538.018 -52,07% 

Brasil US$ 16.293.155.972 US$ 18.613.303.528 -12,46% 

A queda das exportações no mês de fevereiro foi ocasionada pela atual situação da 
fronteira com a Venezuela, quando no dia 21 do mesmo mês o país vizinho fechou sua fronteira, 
impossibilitando assim a ida de produtos comprados em Roraima para àquele país. 



 

 

 Fevereiro/2019 em relação a fevereiro/2018. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de fevereiro de 2019 com o 
mesmo período no ano de 2018, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 84,56% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Fevereiro/2019 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2018 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 4.092.050  US$ 2.217.209  84,56% 

Brasil US$ 16.293.155.972  US$ 17.409.947.212  -6,41% 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Ouro US$ 1.718.904,00 42,01% Índia 

Soja, mesmo triturada US$ 957.243,00 23,39% China e Tunísia 

Arroz US$ 402.604,00 9,84% Guiana e Venezuela 

Açúcar US$ 332.910,00 8,14% Venezuela 

Produtos de Limpeza US$ 116.143,00 2,84% Guiana e Venezuela 

Ração Animal US$ 67.321,00 1,65% Guiana 

Sabões US$ 62.962,00 1,54% Guiana e Venezuela 

Papel Higiênico US$ 46.594,00 1,14% Venezuela 

Madeira US$ 46.042,00 1,13% Países Baixos (Holanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As importações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2019 um valor de US$ 
203.755,00, o que representa uma queda de 92,61%, quando comparamos este valor referente 
às aquisições de produtos oriundos de outros países com o mês anterior.  

Este resultado é reflexo da atual situação fronteiriça, uma vez que grande parte das 
importações, sejam elas oriundas da Venezuela ou não, chegam à Roraima pelo modal 
rodoviário que interliga o estado ao país vizinho. 

Importações 
Fevereiro/2019 

US$ FOB (A) 
Janeiro/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 203.755  US$ 2.758.545  -92,61% 

Brasil US$ 12.620.106.526,00  US$ 16.387.738.680,00  -22,99% 

 

 Fevereiro/2019 em relação a fevereiro/2018. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em fevereiro de 2019, com 
o valor de importações no mesmo período no ano de 2018, percebe-se que há uma queda de 
75,83% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado adquiriu menos 
produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Fevereiro/2019 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2018 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 203.755  US$ 562.008  -175,83% 

Brasil US$ 12.620.106.526  US$ 14.411.341.031  -14,19% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de fevereiro o item que teve maior importação foram partes e acessórios para 
reparação de veículos, que deteve 29,61% do montante total importado de produtos adquiridos 
do mercado internacional. A tabela abaixo relaciona os cinco produtos mais importados pelo 
estado.  

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  
 Países 

produtores  

Partes e acessórios de Veículos US$ 60.342 29,61% China 

Artigos de transporte ou de 
embalagem, de plástico US$ 53.872 

26,44% 
China e 

Venezuela 

Construções pré-fabricadas US$ 22.639 11,11% Venezuela 

Arroz US$ 19.000 9,32% Guiana 

Fios de ferro ou aço não ligado US$ 12.849 6,31% China 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima 


