
 

 

 Outubro/2017 

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 resultado de suas 
negociações um montante de US$ 1.322.994. Ao compararmos o valor apresentado na balança 
do mês de outubro deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se uma queda de 
74,47%,  o que significa que em outubro deste ano as relações comerciais com outros países 
diminuiram.  

Este comportamento negativo dá-se por conta da exportação do grão de soja que, em 
2016, comandou 90,87% do montante total exportado naquele ano, o que representou um valor 
de US$ 6.899.012 em negócios fechados com países do exterior. Em outubro de 2017, este 
cenário mudou, pois o referido grão não apareceu na relação de produtos exportados. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.938.442  US$ 615.448  US$ 1.322.994  

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Outubro em relação a setembro. 

As exportações roraimenses totalizaram em outubro de 2017 um valor de US$ 
1.938.442. Quando comparado este resultado com o do mês anterior, registrar-se um aumento 
de aproximadamente 13,50% no total exportado. 

Exportações 
Outubro/2017 

US$ FOB (A) 
Setembro/2017 

US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.938.442  US$ 1.788.184  8,40% 

Brasil US$ 18.877.306.911  US$ 18.659.674.541  1,17% 



 

 

 Outubro/2017 em relação a outubro/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de outubro deste ano com o 
mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
negativo, tendo como resultado uma redução de aproximadamente de 74,50% em suas relações 
econômicas com outros países. 

Exportações 
Outubro/2017 

US$ FOB (A) 
Outubro/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.938.442  US$ 7.591.978  -74,47% 

Brasil US$ 18.877.306.911  US$ 13.713.132.417  37,66% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto Valor (US$ FOB) Participação 
Países 

Compradores 

Açúcares e produtos de 
confeitaria 

US$ 938.450,00 48,41% Venezuela 

Pérolas naturais ou cultivadas, 
pedras preciosas ou 

semipreciosas e semelhantes, 
metais preciosos 

US$ 306.488,00 15,81% 
Emirados 

Árabes Unidos 

Arroz US$ 300.134,00 15,48% Venezuela 

Madeira US$ 175.042,00 9,03% Holanda 

Preparações alimentícias diversas US$ 83.835,00 4,32% Venezuela 

Resíduos e desperdícios das 
indústrias alimentares 

US$ 48.502,00 2,50% Guiana 

Transações especiais US$ 30.353,00 1,57% 
Provisão de 

Navios e 
Aeronaves 

Assim como ocorrido nas últimas análises da Balança Comercial Roraimense, este é mais 
um mês em que a Venezuela lidera o ranking de países que mais adquiriram produtos 
exportados por Roraima, demandando basicamente de produtos alimentícios. O referido país 
demandou de aproximadamente 69% do montante total exportado pelo estado. A figura a 
seguir apresenta os países com os quais Roraima manteve relações de venda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Outubro em relação a setembro. 

As importações roraimenses totalizaram em outubro de 2017 um valor de US$ 615.448, 
o que representa um aumento de 18,27%, quando comparamos este valor referente às 
aquisições de produtos oriundos de outros países com o mês de setembro deste ano. 

Importações 
Outubro/2017 

US$ FOB (A) 
Setembro/2017 

US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 615.448  US$ 520.387  18,27% 

Brasil US$ 13.675.926.322,00  US$ 13.487.495.721,00  1,40% 

 
 
 
 
 

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

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 Outubro/2017 em relação a outubro/2016. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em outubro deste ano, com 
o valor de importações no mesmo período do ano de 2016, percebe-se que há um aumento de 
aproximadamente 17% neste tipo de transação internacional. 

Importações 
Outubro/2017 

US$ FOB (A) 
Outubro/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 615.448  US$ 512.705  16,69% 

Brasil US$ 13.675.926.322  US$ 11.375.442.181  16,82% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de outubro o item que teve maior importação foi Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, e suas partes, que deteve 37,85% do montante total importado 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  

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas 
partes. 

US$ 232.964,00 37,85% 
Estados Unidos, Alemanha, 

China e Taiwan 

Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system US$ 121.917,00 19,81% China, Malásia e Vietña 

Plásticos e suas obras US$ 56.592,00 9,20% 
China, Venezuela, Coréia do 

Sul e Panamá 

Arroz US$ 38.000,00 6,17% Guiana 

Borracha e suas obras US$ 27.292,00 4,43% China e Panamá 

Produtos farmacêuticos US$ 21.799,00 3,54% Alemanha 

Outros artefatos têxteis confeccionados US$ 21.104,00 3,43% Venezuela, Panamá e China 

Obras diversas de metais comuns US$ 20.209,00 3,28% China 

Produtos da indústria de moagem; glúten de trigo US$ 19.680,00 3,20% Canadá 

No mês de outubro os cinco principais países dos quais Roraima adquiriu produtos 
foram a China, essa sendo a maior vendedora de produtos para o estado, que comandou 43,05% 
neste tipo de transação. A figura a seguir demonstra os países que Roraima comprou seus 
produtos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


