
 

 

 JANEIRO/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 janeiro a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário 
referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de 
US$ 5.779.473. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de janeiro de 2019 com 
o mesmo período no ano de 2018, registra-se um aumento de 115,10%.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 8.538.018 US$ 2.758.545 US$ 5.779.473 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As exportações roraimenses totalizaram em janeiro de 2019 um montante de US$ 
8.538.018,00 em negócios fechados com outros países. Quando comparado este resultado com o 
do mês anterior, registrar-se um aumento de 493,35% no total exportado. 

Exportações 
Janeiro/2019 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 8.538.018 US$ 1.438.948 493,35% 

Brasil US$ 18.578.919.238 US$ 19.555.950.592 -5,00% 

 

 

 



 

 

 Janeiro/2019 em relação a janeiro/2018. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de janeiro de 2019 com o 
mesmo período no ano de 2018, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 834,38% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Janeiro/2019 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2018 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 8.538.018  US$ 913.765  834,38% 

Brasil US$ 18.578.919.238  US$ 17.027.188.994 9,11% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Soja US$ 3.967.992,00 46,47% China 

Ouro US$ 2.782.184,00 32,59% Índia 

Açúcar US$ 298.397,00 3,49% Venezuela e Guiana 

Preparações para lavagem US$ 273.150,00 3,20% Venezuela e Guiana 

Arroz US$ 269.873,00 3,16% Venezuela e Guiana 

Preparações alimentícias de farinhas, 
grumos, sêmolas, amidos, féculas ou 

extratos de malte. 
US$ 264.260,00 3,10% Venezuela e Guiana 

Sabões US$ 165.104,00 1,93% Venezuela e Guiana 

Papel Higiênico US$ 107.031,00 1,25% Venezuela e Guiana 

Preparações alimentícias não 
especificadas nem compreendidas 

noutras posições 
US$ 61.614,00 0,72% Venezuela e Guiana 

Bombas para líquidos, mesmo com 
dispositivo medidor; elevadores de 

líquidos 
US$ 42.303,00 0,50% Venezuela 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As importações roraimenses totalizaram em janeiro de 2019 um valor de US$ 
2.758.545,00, o que representa um aumento de 63,85%, quando comparamos este valor 
referente às aquisições de produtos oriundos de outros países com o mês anterior. 

Importações 
Janeiro/2019 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2018 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 2.758.545 US$ 1.683.601 63,85% 

Brasil US$ 16.386.529.724 US$ 12.916.748.963 26,86% 

 

 Janeiro/2019 em relação a janeiro/2018. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em janeiro de 2019, com o 
valor de importações no mesmo período no ano de 2018, percebe-se que há um aumento de 
aproximadamente 35% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado 
adquiriu mais produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Janeiro/2019 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2018 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 2.758.545  US$ 1.786.396  35,24% 

Brasil US$ 16.386.529.724 US$ 14.202.766.580 13,33% 

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

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

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

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de janeiro o item que teve maior importação foi Aviões e outros veículos aéreos, 
que deteve 82,26% 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  

Aviões e outros veículos aéreos, de peso 
> 2.000 kg e <= 15.000 kg, vazios 

US$ 2.269.069,00 82,26% Estados Unidos 

Partes e acessórios de veículos  US$ 85.615,00 3,10% China 

Aparelhos de Ar Condicionado do tipo 
split-system 

US$ 83.225,00 3,02% China 

Pneumáticos novos, de borracha US$ 70.388,00 2,55% China 

Construções pré-fabricadas US$ 45.683,00 1,66% Venezuela 

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 

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima 


