
 

 

 FEVEREIRO/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$ 1.007.289. Ao se comparar o saldo da 
balança do mês de janeiro deste ano com o mesmo período do ano passado, registra-se um 
aumento de 205,88%, o que significa que se vendeu mais produtos no mercado exterior do que se 
adquiriu. 

Exportação Importação Saldo 

US$ 1.498.160  US$ 490.871  US$ 1.007.289  

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As exportações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2017 um valor de US$ 1.498.160, 
e registraram um aumento de 525,18% em relação ao mês anterior. 

Exportações 
Fevereiro/2017 

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

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.498.160  US$ 239.636  525,18% 

Brasil US$ 15.471.950.276  US$ 14.909.093.264  3,78% 

 

 



 

 

 Fevereiro/2017 em relação a Fevereiro/2016. 

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de fevereiro deste 
ano com o mesmo período do ano passado, as exportações roraimenses tiveram um 
comportamento positivo, tendo como resultado um aumento de 669,09% em suas 
exportações. 

Exportações 
Fevereiro/2017 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 1.498.160  US$ 194.796  669,09% 

Brasil US$ 15.471.950.276  US$ 13.342.876.253  15,96% 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram: 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países Compradores  

Cereais US$ 506.520,00  33,81% Venezuela 
Açúcares US$ 411.482,00  27,47% Venezuela 

Madeira US$ 282.619,00  18,86% 
Países Baixos 

(Holanda), França, 
China e Bélgica. 

Sêmeas, farelos e outros resíduos, 
de leguminosas. 

US$ 69.356,00  4,63% Guiana 

Ferro fundido US$ 50.413,00  3,36% Bangladesh 

Preparações alimentícias diversas US$ 43.708,00  2,92% Venezuela 

Sabões, produtos de conservação e 
limpeza. 

US$ 28.393,00  1,90% Venezuela e Guiana 

Transações especiais US$ 24.995,00  1,67% 
Provisão de Navios e 

Aeronaves 

Produtos da indústria de moagem; 
malte; amidos e féculas; inulina; 

glúten de trigo. 
US$ 22.763,00  1,52% Venezuela 

Carnes de galos/galinhas congelada US$ 20.076,00  1,34% Guiana 
Águas minerais e refrigerantes US$ 17.728,00  1,18% Guiana 

Os países os quais Roraima manteve relações econômicas no mês de fevereiro foram 
Venezuela, a qual comandou 67,80% desta relação, Holanda que demandou de 8,65% dos 
produtos do estado, Guiana que adquiriu 8,30% dos produtos roraimenses, França obteve 
cerca de 5% dos produtos produzidos no estado, Bangladesh e China adquiriram cerca de 4% 
dos produtos, cada país, e Bélgica demandou cerca de 2% da produção local. O item de 
Provisão de Navios e Aeronaves, que é o ato de abastecer as aeronaves, demandou de quase 
2%. A figura abaixo destaca estes países. 



 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As importações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2017 um valor de US$ 
647.799,00, o que representa uma queda de 24,22% em relação ao mês de janeiro. 

Importações 
Fevereiro/2017 

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

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 490.871  US$ 647.799  -24,22% 

Brasil US$ 10.912.390.327,00  US$ 12.189.464.214,00  -10,48% 

 Fevereiro/2017 em relação a Fevereiro/2016. 

As importações roraimenses ocorridas no mês de fevereiro de 2017, quando comparadas 
com o mesmo período no ano anterior, apresentam uma queda de 156,96%. 

Importações 
Fevereiro/2017 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2016 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 490.871  US$ 1.261.345  -156,96% 

Brasil US$ 10.912.390.327  US$ 10.301.097.607  5,60% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 



 

 

No mês de fevereiro os produtos que tiveram maior importação foram Aparelhos 
de ar condicionado do tipo split-system que detiveram de 53,81% 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  

Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system 
US$ 264.144,00  53,81% 

China, Filipinas, 
Taiwan e Vietña. 

Borracha e suas obras US$ 60.707,00  12,37% China 

Partes e acessórios de motocicletas US$ 45.606,00  9,29% China 

Arroz US$ 38.000,00  7,74% Guiana 

Plásticos e suas obras US$ 28.945,00  5,90% Venezuela 
Máquinas, aparelhos, materiais elétricos, e suas 
partes para a área de informática 

US$ 26.427,00  5,38% 
China e Estados 

Unidos 

Farinha de trigo US$ 19.680,00  4,01% Canadá 

Vidro e suas obras US$ 6.485,00  1,32% China 

Artigos de couro US$ 800,00  0,16% China 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, 
de cinematografia. 

US$ 77,00  0,02% China 

Os países os quais Roraima adquiriu seus produtos no mês de fevereiro foram 
China (80,74%); Guiana (7,74%); Venezuela (5,90%); Canadá (4,01%); Filipinas (1,18%); 
Taiwan (0,22%); Vietnã (0,19%); e Estados Unidos (0,02%). A figura abaixo destaca estes 
países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

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


