
 

 

 ABRIL/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$ 700.826,00. Ao se comparar o saldo da 
balança do mês de abril deste ano com o mesmo período do ano passado, registra-se um aumento 
de 200,29%, o que significa que se vendeu mais produtos no mercado exterior do que se adquiriu. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.036.769 US$ 335.943 US$ 700.826 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Abril em relação a Março. 

As exportações roraimenses totalizaram em abril de 2017 um valor de US$ 1.036.769, e 
registraram um déficit de -39,09% em relação ao mês anterior. 

Exportações 
Abril/2017 

US$ FOB (A) 
Março/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.036.769 US$ 1.702.085 -39,09% 

Brasil US$ 17.685.950.966 US$ 20.084.995.771 -11,91% 

 

 

 



 

 

 Abril/2017 em relação a Abril/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de abril deste ano 
com o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um 
comportamento positivo, tendo como resultado um aumento de 200,29% em suas 
exportações. 

Exportações 
Abril/2017 

US$ FOB (A) 
Abril/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.036.769 US$ 345.257 200,29% 

Brasil US$ 17.685.950.966 US$ 15.371.763.216 15,05% 

 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, margarina, produtos de 

higiene. 
US$ 785.999,00 75,81% Venezuela 

Madeira US$ 107.680,00  10,39% 
Venezuela, Bélgica e 

Guiana. 
Sêmeas, farelos e outros resíduos de 

leguminosas, água, frango 
congelado, óleo de soja, arroz, 

massas alimentícias, produtos de 
limpeza, polpas de frutas. 

US$ 139.041,00  13,41% Guiana 

Consumo de bordo - combustível e 
lubrificante para aeronaves 

US$ 4.049,00 0,39% 
Provisão de Navios e 

Aeronaves 

Os países com os quais Roraima manteve relações econômicas no mês de abril foram 
Venezuela, a qual comandou 82,02% desta relação, Guiana que adquiriu 13,41% dos produtos 
roraimenses e Bélgica obteve cerca de 4,18%. O item de Provisão de Navios e Aeronaves, que 
é o ato de abastecer as aeronaves, demandou aproximadamente 0,39%. 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Abril em relação a Março. 

As importações roraimenses totalizaram em abril de 2017 um valor de US$ 335.946,00, o 
que representa um déficit de -50,30% em relação ao mês de fevereiro. 

 



 

 

Importações 
Abril/2017 

US$ FOB (A) 
Março/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 335.943  US$ 675.906 -50,30% 

Brasil US$ 10.716.862.968,00 US$ 12.941.623.277,00 -17,19% 

 Abril/2017 em relação a Abril/2016. 

As importações roraimenses ocorridas no mês de abril de 2017, quando comparadas com o 
mesmo período no ano anterior, apresentam um aumento de 42,87%. 

Importações 
Abril/2017 

US$ FOB (A) 
Abril/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 335.943  US$ 191.921 42,87% 

Brasil US$ 10.716.862.968 US$ 10.509.741.662 1,93% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de abril os produtos que tiveram maior importação foram Sacos para 
embalagem de lâminas de polietileno, bolsas e cartuchos de polimeros de etileno, outros 

polimeros de propileno, que detiveram cerca de 31,58% 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  

Sacos para embalagem de lâminas de 
polietileno, bolsas e cartuchos de 

polimeros de etileno, outros polimeros de 
propileno. 

 $ 106.100,00 31,58% Venezuela 

Arroz $ 60.000,00 17,86% Guiana 

Farinha de Trigo $ 39.360,00 11,72% Canadá 

Ladrilhos e placas  $ 6.139,00 1,83% Índia 

Placas mãe, placas de microprocessamento $ 5.123,00 1,52% Vietnã 

Impressora $ 3.088,00 0,92% Brasil 

Amortecedores para tratores e veículos 
automóveis 

$ 1.450,00 0,43% Estados Unidos 

Produtos Medicinais $ 19.495,00 5,80% Alemanha 

Discos Rígidos $ 6.085,00 1,81% 
China, Tailândia e 

Malásia 

Ferro ou aço $ 9.953,00 2,96% 
Venezuela e 

China 

Aviões e outros veículos aéreos $ 3.272,00 0,97% China  



 

 

Máquinas digitais, monitores, máquinas de 
jogos, aparelhos elétricos, retificadores, 

teclados, mouses, fones de ouvido, placas 
de memória. 

$ 82.017,00 24,41% China 

Os países os quais Roraima adquiriu seus produtos no mês de abril foram China 
(24,89%); Guiana (17,86%); Canadá (11,72%); Alemanha (5,80%); Tailândia (0,29%); 
Venezuela (34,51%); Vietnã (1,52%); Malásia (0,22%); Estados Unidos (0,43%); Índia 
(1,83%) e Brasil (0,92%).  

 

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

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


