
 

 

 MARÇO/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 em relação 
ao mês anterior, tendo assim um saldo positivo de US$ 1.026.179. Ao se comparar o saldo da 
balança do mês de março deste ano com o mesmo período do ano passado, registra-se um 
aumento de 16,21%, o que significa que se vendeu mais produtos no mercado exterior do que se 
adquiriu. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.702.085 US$ 675.906  US$ 1.026.179 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Março em relação a Fevereiro. 

As exportações roraimenses totalizaram em março de 2017 um valor de US$ 1.702.085, e 
registraram um aumento de 13,61% em relação ao mês anterior. 

Exportações 
Março/2017 
US$ FOB (A) 

Fevereiro/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.702.085 US$ 1.498.160 13,61% 

Brasil US$ 20.084.995.771 
US$ 15.468.927.445 

29,84% 

 

 



 

 

 Março/2017 em relação a Março/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de março deste ano 
com o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um 
comportamento positivo, tendo como resultado um aumento de 16,21% em suas 
exportações. 

Exportações 
Março/2017 
US$ FOB (A) 

Março/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.702.085 US$ 1.464.670 16,21% 

Brasil US$ 20.084.995.771 US$ 15.991.809.841 25,60% 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  
Açúcar, arroz, óleo de soja, massas 

alimentícias, farinha de trigo. US$ 1.417.409,00 83,27% Venezuela 

Madeira US$ 167.740,00  9,85% Países Baixos (Holanda) 
Sêmeas, farelos e outros resíduos, 

de leguminosas, água, frango 
congelado. 

US$ 77.465,00  4,55% Guiana 

Madeira US$ 17.717,00 1,04% Bélgica 

Ferro e aço. US$ 13.372,00  0,79% Índia 

Consumo de bordo. US$ 4.865,00 0,29% 
Provisão de Navios e 

Aeronaves 

Granito US$ 3.517,00 0,21% Panamá 

Os países os quais Roraima manteve relações econômicas no mês de março foram 
Venezuela, a qual comandou 83,27% desta relação, Holanda que demandou de 9,85% dos 
produtos do estado, Guiana que adquiriu 4,55% dos produtos roraimenses, Bélgica obteve 
cerca de 1,04% dos produtos produzidos no estado, Índia adquiriu cerca de 0,79% dos 
produtos, e Panamá demandou cerca de 0,21% da produção local. O item de Provisão de 
Navios e Aeronaves, que é o ato de abastecer as aeronaves, demandou aproximadamente 
0,29%. 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Março em relação a Fevereiro. 

As importações roraimenses totalizaram em março de 2017 um valor de US$ 675.906,00, o 
que representa um aumento de 37,70% em relação ao mês de fevereiro. 



 

 

Importações 
Março/2017 
US$ FOB (A) 

Fevereiro/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 675.906  US$ 490.871 37,70% 

Brasil US$ 12.940.186.099,00 US$ 10.912.369.018,00 18,58% 

 Março/2017 em relação a Março/2016. 

As importações roraimenses ocorridas no mês de março de 2017, quando comparadas com 
o mesmo período no ano anterior, apresentam um aumento de 67,59%. 

Importações 
Março/2017 
US$ FOB (A) 

Março/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 675.906  US$ 219.060  67,59% 

Brasil US$ 12.940.186.099 US$ 11.560.617.619 10,66% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de março os produtos que tiveram maior importação foram Aparelhos 
de ar condicionado do tipo split-system, acessórios automotivos, máquinas digitais para 
processamento de dados, pneus de borracha, aros e raios para bicicletas, chapas de 
vidro, acessórios de informática, fones de ouvido, motores elétricos que detiveram 
cerca de 64,23% dentre os produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela 
abaixo relaciona os produtos importados, bem como seus países de origem. 

Produto  Valor (US$ FOB)  
 

Participação  
 Países 

produtores  

Ar condicionado Split, acessórios automotivos, 

máquinas digitais para processamento de dados, 

pneus novos de borracha, aros e raios para 

bicicletas, chapas de vidro, acessórios de 

informática, fones de ouvido, motores elétricos. 

US$ 434.132,00  64,23% China 

Arroz descascado US$ 95.000,00  14,06% Guiana 

Farinha de trigo US$ 59.040,00  8,73% Canadá 

Vidro US$ 32.719,00  4,84% México 

Medicamentos US$ 21.671,00  3,21% Alemanha 

Discos magnéticos US$ 15.025,00  2,22% Tailândia 

Pasta de Papel US$ 13.792,00  2,04% Venezuela 

Placas mãe de processamento de dados US$ 1.660,00  0,25% Vietnã 

Discos magnéticos US$ 1.264,00  0,19% Filipinas 

Placas de Memória US$ 1.240,00  0,18% Taiwan 

Bombas de combustíveis e lubrificantes US$ 363,00 0,05% Estados Unidos 



 

 

Os países os quais Roraima adquiriu seus produtos no mês de fevereiro foram 
China (64,23%); Guiana (14,06%); Canadá (8,73%); México (4,84%); Alemanha (3,21%); 
Tailândia (2,22%); Venezuela (2,04%); Vietnã (0,25); Filipinas (0,19); Taiwan (0,18); e 
Estados Unidos (0,05%).  

 

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 


