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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$ 687.555. Ao compararmos o valor apresentado na balança do 
mês de junho deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se um aumento de 
997,56%,  o que significa que em junho deste ano as relações comerciais com outros países se 
acentuaram. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.882.951 US$ 1.195.396 US$ 687.555 

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Junho em relação a Maio. 

As exportações roraimenses totalizaram em junho de 2017 um valor de US$ 1.882.951, 
e registraram um déficit de 0,28% em relação ao mês anterior. 

Exportações 
Junho/2017 
US$ FOB (A) 

Maio/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.882.951  US$ 1.888.317  -0,28% 

Brasil US$ 19.787.907.463  US$ 19.790.282.452  -0,01% 

 

 



 

 

 Junho/2017 em relação a Junho/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de junho deste ano com o 
mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 997,56% como resultado de suas relações 
econômicas com outros países. 

Exportações 
Junho/2017 
US$ FOB (A) 

Junho/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.882.951  US$ 171.558  997,56% 

Brasil US$ 19.787.907.463  US$ 16.738.066.984  18,22% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Arroz US$ 648.831,00 34,46% Venezuela 

Madeira US$ 270.102,00 14,34% 
Países Baixos (Holanda), República 

Tcheca, França e Bélgica 

Açúcares e produtos de 
confeitaria 

US$ 247.259,00 13,13% Venezuela 

Produtos da indústria de 
moagem; 

US$ 160.173,00 8,51% Venezuela 

Ferro fundido, ferro e aço US$ 105.818,00 5,62% Bangladesh 

Assim como ocorrido nos últimos meses, nota-se que dentre os cinco principais 
produtos mais exportados pelo estado em junho deste ano, estão relacionados itens do 
segmento de Alimentos. Vale ressaltar ainda que a Venezuela tem se tornado nossa principal 
parceira no que se refere aos negócios gerados por meio da aquisição de produtos fabricados 
pelo estado. O referido país se posiciona em principal consumidor, comandando 71,33% do 
montante total exportado pelo estado. A tabela a seguir relaciona os países que Roraima vendeu 
seus produtos: 

País Valor (US$ FOB) Participação 

Venezuela US$ 1.343.100,00 71,33% 

Países Baixos 
(Holanda) 

US$ 168.888,00 8,97% 

Guiana US$ 143.771,00 7,64% 

Bangladesh US$ 105.818,00 5,62% 

República Tcheca US$ 46.885,00 2,49% 

França US$ 41.828,00 2,22% 

 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Junho em relação a Maio. 

As importações roraimenses totalizaram em junho de 2017 um valor de US$ 1.195.396, 
o que representa um aumento de 99,69% em aquisição de produtos de outros países, quando 
relacionado ao valor total de produtos adquiridos no mês de maio. 

Importações 
Junho/2017 
US$ FOB (A) 

Maio/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.195.396 US$ 598.633 99,69% 

Brasil US$ 12.592.744.457,00 US$ 12.130.566.266,00 3,81% 

 

 Junho/2017 em relação a Junho/2016. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em junho deste ano, com o 
valor de importações no mesmo período do ano de 2016, percebe-se que há uma queda de 
8,53%. 

Importações 
Junho/2017 
US$ FOB (A) 

Junho/2016 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.195.396  US$ 1.297.333  -8,53% 

Brasil US$ 12.592.744.457 US$ 12.769.486.773  -1,40% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de junho o produto que teve maior importação foram Aparelhos de ar 
condicionado do tipo split-system, que detive aproximadamente 60% 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  

Aparelhos de ar condicionado 
do tipo split-system 

US$ 715.682,00  59,87% 
China, Tailândia, Vietnã, México, 

Taiwan (Formosa) e Malásia 

Borracha e suas obras US$ 112.774,00  9,43% China 

Vidro e suas obras US$ 64.193,00  5,37% Venezuela, China e México 

Plásticos e suas obras US$ 62.816,00  5,25% Venezuela 

Arroz US$ 57.000,00  4,77% Guiana 

No mês de junho os países com os quais Roraima mais adquiriu produtos foram a China, 
essa sendo a maior vendedora de produtos para o estado, que comando 76,92% do montante 
total importado. Em seguida temos a Venezuela (9,49%), Guiana (4,77%), Canadá (3,29%) e 
México (2,23%). 



 

 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

China US$ 919.507 76,92% 

Venezuela US$ 113.450 9,49% 

Guiana US$ 57.000 4,77% 

Canadá US$ 39.360 3,29% 

México US$ 26.701 2,23% 
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Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER 


