
 

 

 Novembro/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$ 22.473.001,00. Ao compararmos o valor apresentado na 
balança do mês de novembro deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se um 
aumento de 95,33%,  o que significa que em novembro deste ano as relações comerciais com 
outros países se acentuaram.  

Exportação Importação Saldo 

US$ 22.473.001,00 US$ 719.809,00 US$ 21.753.192,00 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Novembro em relação a outubro. 

As exportações roraimenses totalizaram em novembro de 2017 um valor recorde no 
ano, apresentando um montante de US$ 22.473.001,00 em negócios fechados com outros 
países. Quando comparado este resultado com o do mês anterior, registrar-se um aumento de 
1059,33% no total exportado. 

Exportações 
Novembro/2017 

US$ FOB (A) 
Outubro/2017 

US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 22.473.001,00 US$ 1.938.442,00 1059,33% 

Brasil US$ 16.687.750.003,00 US$ 18.874.014.460,00 -11,58% 

 
 



 

 

 Novembro/2017 em relação a novembro/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de novembro deste ano com 
o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um comportamento 
positivo, tendo como resultado um aumento de exatos 973,37% em suas relações econômicas 
com outros países. 

Exportações 
Novembro/2017 

US$ FOB (A) 
Novembro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 22.473.001,00 US$ 2.093.688,00 973,37% 

Brasil US$ 16.687.750.003,00 US$ 16.215.928.363,00 2,83% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  Destino 

Soja triturada US$ 21.414.271,00 95,29% Holanda e Noruega 

Açúcar US$ 670.084,00 2,98% Venezuela 

Madeira US$ 209.637,00 0,93% 
Holanda, França, 

Espanha e Bélgica 

Sêmeas, farelos e outros 
resíduos, de leguminosas 

US$ 66.294,00 0,29% Guiana 

Águas minerais e Refrigerantes US$ 34.319,00 0,15% Guiana 

Outras preparações para 
elaboração de bebidas 

US$ 29.328,00 0,13% Venezuela 

Arroz US$ 18.802,00 0,08% Venezuela 

Farinha de milho US$ 14.762,00 0,07% Venezuela 

Óleo de soja US$ 8.530,00 0,04% Guiana 

Consumo de bordo US$ 6.974,00 0,03% 
Provisão de Navios 

e Aeronaves 

Como constatado anteriormente, as exportações roraimenses apresentaram um 
aumento de mais de 1000%, quando comparadas com o mês anterior, onde obteve-se um valor 
de mais de 22 milhões de dólares. Este resultado é decorrente das vendas de soja processada 
para Noruega e Holanda, sendo estes países líderes de compra deste item, comandando assim 
mais de 95% do valor total exportado. 

O ano de 2017 foi um período de importantes resultados para o setor de grãos, em 
específico ao setor produtivo do grão de soja, pois foi um ano em que se teve uma safra 
recorde. Esta safra foi possível devido ao aumento de área plantada que, conforme a Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB), Roraima teve um aumento de 25% em sua área de plantio 
de soja, sendo este resultado o maior dentre os demais estados do país. As demais regiões que 
apresentaram um aumento em sua área produtiva significativo foram Piauí (21,5%), Maranhão 
(20,3%), Rondônia (14,4%) e Pará (12,3%). 



 

 

Como resultado da ampliação de área plantada, Roraima apresentou um aumento de 
25% no total de grãos colhidos, quando comparamos com a safra do ano anterior. Na safra de 
2015/2016 o estado produziu 79,2 mil toneladas de soja, enquanto este ano o estado colheu 99 
mil toneladas de soja. 

Outro item que vem ganhando seu espaço durante os resultados das exportações 
roraimenses é a Madeira. Como apresentado nas edições anteriores da Balança Comercial 
roraimense, este produto tem se destacado como item mais exportado pelo estado, variando 
entre segundo e quinto mais exportado, possuindo como principal mercado a Europa, em 
específicos países como França, Holanda e Bélgica. 

Por fim temos os itens relacionados a Alimentos e Bebidas. Este foi mais um mês em que 
produtos alimentícios estão como os mais exportados, tendo como destino a Guiana e a 
Venezuela. Como percebido em outras edições, a Venezuela é o país que mais demanda destes 
itens, devido à atual crise econômica, política e social que aquela nação vem passando.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Países de destino das exportações roraimenses 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Novembro em relação a outubro. 

As importações roraimenses totalizaram em novembro de 2017 um valor de US$ 
719.809,00, o que representa um aumento de 16,96%, quando comparamos este valor 
referente às aquisições de produtos oriundos de outros países com o mês de outubro deste ano. 

Importações 
Novembro/2017 

US$ FOB (A) 
Outubro/2017 

US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 719.809,00 US$ 615.448,00 16,96% 

Brasil US$ 13.142.002.932,00 US$ 13.676.328.947,00 -3,91% 

 
 Novembro/2017 em relação a novembro/2016. 

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em novembro deste ano, 
com o valor de importações no mesmo período do ano de 2016, percebe-se que há uma queda 
de 33,16% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado adquiriu menos 
produtos oriundos do exterior. 

Importações 
Novembro/2017 

US$ FOB (A) 
Novembro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Brasil US$ 719.809,00 US$ 1.076.988,00 -33,16% 

Roraima US$ 13.142.002.932,00 US$ 11.462.652.908,00 12,78% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 

No mês de novembro o item que teve maior importação foi Borracha e suas obras, que 
deteve 31,45% do montante total importado de produtos adquiridos do mercado internacional. 
A tabela abaixo relaciona os cinco produtos mais importados pelo estado.  

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  Origem 

Borracha e suas obras US$ 226.376,00 31,45% China, México, Tailândia, Índia 

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 

US$ 167.707,00 23,30% 
China, Alemanha, Taiwan, 

Indonésia e Malásia 

Plásticos e suas obras US$ 69.271,00 9,62% Venezuela 

Partes e acessórios de motocicletas 
(inclusive ciclomotores) 

US$ 49.552,00 6,88% 
China 

Máquinas, aparelhos e materiais de 
informática 

US$ 41.275,00 5,73% China e Vietnã 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima 


