
 

 

 JANEIRO/2018 

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 deficitário 
referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado um montante de 
US$ 1.817.173. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de janeiro de 2018 
com o mesmo período no ano de 2017, registra-se um aumento de 77,54%.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 913.764  US$ 2.730.937 US$ - 1.817.173 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As exportações roraimenses totalizaram em janeiro de 2018 um montante de US$ 
913.764,00 em negócios fechados com outros países. Quando comparado este resultado com o 
do mês anterior, registrar-se uma queda de 24,74% no total exportado. 

Exportações 
Janeiro/2018 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 913.764  US$ 1.124.203 -24,74% 

Brasil US$ 16.967.793.791 US$ 17.595.284.030 -3,57% 

 Janeiro/2018 em relação a janeiro/2017. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de janeiro de 2018 com o 
mesmo período no ano de 2017, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 281,31% em suas relações econômicas com 
outros países. 
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Exportações 
Janeiro/2018 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 913.764  US$ 239.636 281,31% 

Brasil US$ 16.967.793.791 US$ 14.908.251.418 13,81% 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Arroz US$ 421.776,00  46,16% Venezuela 

Açúcar US$ 263.698,00  28,86% Venezuela 

Sêmeas, farelos e outros resíduos de 
leguminosas   

US$ 66.979,00  7,33% Guiana 

Farinha de Milho  US$ 47.683,00  5,22% Venezuela 

Outros desperdícios e resíduos de 
ferro ou aço 

 US$ 52.069,00  5,70% Bangladesh e Taiwan 

Misturas Betuminosas  US$ 35.471,00  3,88% Guiana 

Consumo de bordo US$ 11.963,00  1,31% 
Provisão de Navios e 

aeronaves 

Águas Minerais e Refrigerantes US$ 8.876,00  0,97% Guiana 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Janeiro em relação a dezembro. 

As importações roraimenses totalizaram em janeiro de 2018 um valor de US$ 
2.730.937,00, o que representa um aumento de 152,30%, quando comparamos este valor 
referente às aquisições de produtos oriundos de outros países com o mês anterior. 

Importações 
Janeiro/2018 
US$ FOB (A) 

Dezembro/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 2.730.937  US$ 1.082.422 152,30% 

Brasil US$ 14.199.351.887  US$ 12.597.512.127 12,72% 

 
 Janeiro/2018 em relação a janeiro/2017. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em janeiro de 2018, com o 
valor de importações no mesmo período no ano de 2017, percebe-se que há um aumento de 
aproximadamente 322% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado 
adquiriu mais produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Janeiro/2018 
US$ FOB (A) 

Janeiro/2017 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 2.730.937  US$ 647.799 321,57% 

Brasil US$ 14.199.351.887  US$ 12.197.812.220 16,41% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de dezembro o item que teve maior importação foi aparelhos de ar 
condicionado, que deteve quase 48,41% do montante total importado de produtos adquiridos 
do mercado internacional. A tabela abaixo relaciona os cinco produtos mais importados pelo 
estado.  

A figura a seguir mostra os países produtores dos itens que Roraima importou no mês 
de novembro: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Aparelhos de Ar Condicionado do tipo 
split-system 

US$ 1.322.009,00  48,41% China 

Aviões e outros veículos aereos US$ 944.540,00  34,59% Estados Unidos 
Outros pneumáticos novos, de 

borracha, dos tipos utilizados em 
ônibus ou caminhões 

US$ 159.965,00  5,86% China 

Partes e acessórios de motocicletas  US$ 49.645,00  1,82% China 

Farinha de trigo US$ 39.360,00  1,44% Canadá 
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Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima 


