
 

 

 Setembro/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$ 1.267.797,00. Ao compararmos o valor apresentado na 
balança do mês de setembro deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se um 
aumento de 77,56%,  o que significa que em setembro deste ano as relações comerciais com 
outros países se acentuaram. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.788.184,00   US$ 520.387,00  US$ 1.267.797,00  

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As exportações roraimenses totalizaram em setembro de 2017 um valor de US$ 
1.788.184. Quando comparado este resultado com o do mês anterior, registrar-se um déficit de 
13,49% no total exportado. 

Exportações 
Setembro/2017 

US$ FOB (A) 
Agosto/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.788.184  US$ 2.066.972  -13,49% 

Brasil US$ 18.665.812.316  US$ 19.471.589.257  -4,14% 

 



 

 

 

 Setembro/2017 em relação a setembro/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de setembro deste ano com 
o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de 185,92% em suas relações econômicas com 
outros países. 

Exportações 
Setembro/2017 

US$ FOB (A) 
Setembro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.788.184  US$ 625.416  185,92% 

Brasil US$ 18.665.812.316  US$ 15.800.119.615  18,14% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto 
 Valor (US$ 

FOB)  
 Participação  

 Países 
Compradores  

Açúcares de cana ou de beterraba e 
sacarose quimicamente pura, no estado 

sólido 
US$ 955.926 53,46% Venezuela 

Arroz US$ 268.799 15,03% Venezuela 

Algodão, não cardado nem penteado US$ 209.050 11,69% Venezuela 

Madeira US$ 143.332 8,02% 
França e Países 

Baixos (Holanda) 

Farinhas de cereais, exceto de trigo ou 
de mistura de trigo com centeio 

US$ 88.228 4,93% Venezuela 

Preparações alimentícias não 
especificadas nem compreendidas 

noutras posições 
US$ 29.043 1,62% Venezuela 

Carnes e miudezas comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas, das aves da 

posição 0105 
US$ 28.751 1,61% Guiana 

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 86,74% do montante total exportado pelo estado. A figura a seguir demonstra os 
países que Roraima vendeu seus produtos: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As importações roraimenses totalizaram em setembro de 2017 um valor de US$ 
520.387, o que representa uma queda de 42,50% em aquisição de produtos oriundos de outros 
países, quando relacionado ao valor total de produtos adquiridos no mês de agosto. 

Importações 
Setembro/2017 

US$ FOB (A) 
Agosto/2017 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 520.387  US$ 905.086  -42,50% 

Brasil US$ 13.487.858.599,00  US$ 13.876.129.179,00  -2,80% 

 
 
 
 
 

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

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 Setembro/2017 em relação a setembro/2016. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em setembro deste ano, 
com o valor de importações no mesmo período do ano de 2016, percebe-se que há um 
aumento de 34,48% neste tipo de transação internacional. 

Importações 
Setembro/2017 

US$ FOB (A) 
Setembro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 520.387  US$ 340.945  34,48% 

Brasil US$ 13.487.858.599  US$ 11.987.439.087  11,12% 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de setembro o item que teve maior importação foi pneumáticos novos de 
borracha, que deteve 27,73% 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  

Pneumáticos novos de borracha US$ 144.317 27,73% Índia e China 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos US$ 123.150 23,67% China 

Plásticos e suas obras US$ 86.995 16,72% Venezuela 

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com 
centeio 

US$ 39.360 7,56% Canadá 

Partes e acessórios dos veículos das 
posições 8711 a 8713 

US$ 39.002 7,49% China 

Vidros e Suas Obras US$ 30.011 5,77% 
China, México e 

Bulgária 

Arroz US$ 19.000 3,65% Guiana 

Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de 
celulose e mantas de fibras de celulose, 
cortados em forma própria; outras obras de 
pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) 
de celulose ou de mantas de fibras de 
celulose 

US$ 13.736 2,64% Venezuela 

Máquinas automáticas para processamento 
de dados e suas unidades 

US$ 11.961 2,30% China e Tailândia 

No mês de setembro os países dos quais Roraima mais adquiriu produtos foram a China, 
essa sendo a maior vendedora de produtos para o estado, que comandou cerca de 65% do 
montante total importado. 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  


