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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 maneira 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:



DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Total exportado

As exportações realizadas em outubro do corrente ano apresentaram o melhor resultado
dentre os demais meses, obtendo assim um valor de US$ 31.940.471,00. O presente resultado foi
0,85% maior do que as exportações de outubro de 2019, onde se exportou US$ 31.672.569,00, e
3476,86% maior do que o mesmo período no ano de 2018, quando o estado obteve um valor de
US$ 892.976,00 em suas exportações. O gráfico a seguir apresenta o comportamento das
exportações ao decorrer dos anos de 2019 e 2020.

Tipos de bens exportados
No que se refere aos tipos de bens exportados, há uma divisão entre Bens de Consumo
(BC), Bens Intermediários (BI), e Bens de Capital (BK). Bens de consumo são aqueles itens que
foram exportados para o consumidor final, como por exemplo alimentos, produtos de limpeza e
de higiene. Os Bens Intermediários referem-se aos itens que são fabricados e destinados à
produção de outros bens, não estando estes itens disponíveis para o consumidor final, sendo
exemplo disto os insumos para a fabricação de outros itens. Já os Bens de Capital são produtos
que provocam o surgimento de novos bens, tais como máquinas e equipamentos. O gráfico a
seguir apresenta o valor de cada bem que foi exportado pelo estado em outubro.

Segundo o gráfico apresentado acima, os bens intermediários representaram maior parte
das exportações roraimenses, resultando assim em 53,37% do total exportado. Já os demais
indicadores, neste caso Bens de Consumo, Bens de Capital, Combustíveis e Lubrificantes
representaram, respectivamente, 46,35%, 0,27% e 0,01% dos produtos destinados a outros
países.

Acumulado do ano.
O valor referente ao acumulado das exportações no decorrer de 2020 é de US$
155.632.016,00, o que, quando comparado com o montante do mesmo período de 2019,
representa um aumento de 48,07%.
Exportações
Roraima
Brasil

Jan-Out/2020
US$ FOB (A)
US$ 155.632.016,00
US$ 174.146.960.332,00

Jan-Out/2019
US$ FOB (B)
US$ 105.107.391
US$ 189.143.790.079

Variação
% (A/B)
48,07%
-7,93%

Principais produtos exportados
Produto
Soja
Açúcar
Preparações alimentícias à base de carne
Margarina
Café

Valor (US$ FOB)
US$ 14.768.075,00
US$ 2.540.694,00
US$ 2.490.267,00
US$ 2.325.759,00
US$ 1.808.234,00

Participação
46,24%
7,95%
7,80%
7,28%
5,66%

Países de destino das Exportações Roraimenses



IMPORTAÇÕES
Total Importado

As importações realizadas em outubro do corrente ano apresentaram o segundo menor
resultado do ano, obtendo assim um valor de US$ $934.382,00. Entretanto, o presente resultado
foi 85,40% maior do que as importações de outubro de 2019, onde se importou US$ 503.978,00,
e 99,77% maior do que o mesmo período no ano de 2018, quando o estado obteve um valor de
US$ 467.726,00 em suas importações. O gráfico a seguir apresenta o comportamento das
importações ao decorrer dos anos de 2019 e 2020.

Tipos de bens importados
No que se refere aos tipos de bens importados, há também uma divisão entre Bens de
Consumo (BC), Bens Intermediários (BI), e Bens de Capital (BK), onde o gráfico a seguir apresenta
o valor de cada bem que foi importado pelo estado em outubro.

Segundo o gráfico apresentado acima, os bens intermediários representaram maior parte
das importações roraimenses, resultando assim em 87,67% do total importado. Já os demais
indicadores, Bens de Consumo e Bens de Capital, representaram, respectivamente, 10,48% e
6,85% dos produtos adquiridos de outros países.

Acumulado do ano
O valor referente ao acumulado das importações no decorrer de 2020 é de US$
28.698.862,00, o que, quando comparado com o montante do mesmo período de 2019,
representa um aumento de 297,81%.
Importações
Roraima
Brasil

Jan-Out/2020
Jan-Out/2019
Variação
US$ FOB (A)
US$ FOB (B)
% (A/B)
US$ 28.698.862,00
US$ 7.214.147
297,81%
US$ 126.719.006.154,00 US$ 150.619.745.572 -15,87%

Principais produtos importados
Produto
Tubos e perfis ocos de ferro ou aço
Construções e suas partes de ferro fundido
Aparelhos elétricos para telefonia
Torneiras, válvulas
Partes e acessórios de veículos

Valor (US$ FOB)
US$ 420.059,00
US$ 163.486,00
US$ 90.505,00
US$ 64.692,00
US$ 56.023,00

Participação
44,96%
17,50%
9,69%
6,92%
6,00%

Países de origem das Importações Roraimenses



SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

A Balança Comercial de Roraima resultou no maior saldo do ano, com um valor
superavitário de US$ 31.006.089,00. Ao se comparar este valor com o obtido no mesmo período
do ano de 2019, identifica-se que há uma queda de 0,52%, onde a quantia obtida foi de US$
31.168.591,00. O gráfico a seguir apresenta o comportamento do saldo no decorrer do ano.

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

