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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:



SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

A Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário no mês analisado,
tendo como resultado um montante de US$ 14.579.176,00. Ao se comparar este valor com o
obtido no mesmo período do ano de 2019, identifica-se que há um aumento de 37,83% no saldo,
período este em que o montante obtido foi de US$ 10.577.403,00. O gráfico a seguir apresenta o
comportamento do saldo no decorrer do ano, em que julho foi o mês em que o resultado do saldo
foi o maior, em relação aos demais meses.



DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
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 percentual de cada bem que foi exportado pelo estado em julho.

Julho em relação a junho.
As exportações roraimenses resultaram em julho um valor total de US$ 15.392.326,00,
correspondendo assim a um aumento de 3,32% em relação ao mês anterior, quando se obteve
um valor de US$ 14.897.017,00.

Exportações
Roraima
Brasil

Julho/2020
US$ FOB (A)
US$ 15.392.326,00
US$ 19.566.309.458,00

Junho/2020
US$ FOB (B)
US$ 14.897.017,00
US$ 17.609.301.439,00

Variação
% (A/B)
3,32%
11,11%

Comparando o resultado do mês em questão, com o do mesmo período do ano de 2019,
identificou-se que o volume de exportações registradas apresentou um aumento de 30,21%,
quando se obteve um valor de US$ 11.820.776,00.

Principais produtos exportados
Produto
Açúcar
Preparações alimentícias de farinhas,
grumos, sêmolas, amidos, féculas ou
extratos de malte
Óleo de soja
Margarina
Preparações alimentícias à base de
carnes
Café
Produtos de padaria, pastelaria ou da
indústria de bolachas e biscoitos
Sabões
Arroz

Valor (US$ FOB)
US$ 3.804.245,00

Participação
24,72%

Países
Venezuela e Guiana

US$ 2.746.192,00

17,84%

Venezuela e Guiana

US$ 1.814.964,00
US$ 1.728.796,00

11,79%
11,23%

Venezuela e Guiana
Venezuela e Guiana

US$ 1.494.823,00

9,71%

Venezuela e Guiana

US$ 680.690,00

4,42%

Venezuela e Guiana

US$ 465.832,00

3,03%

Venezuela e Guiana

US$ 371.041,00
US$ 330.512,00

2,41%
2,15%

Venezuela e Guiana
Venezuela e Guiana

Principais Países de destino.



IMPORTAÇÕES
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 percentual de cada bem que foi importado pelo estado em julho.

Julho em relação a junho.
As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 813.150,00, o que
representa uma queda de 87,41%, quando comparamos este valor com o do mês de junho do
corrente ano.
Importações
Roraima
Brasil

Julho/2020
US$ FOB (A)
US$ 813.150,00
US$ 11.505.970.733,00

Junho/2020
US$ FOB (B)
US$ 6.458.753,00
US$ 10.448.509.335,00

Variação
% (A/B)
-87,41%
10,12%

Julho/2020 em relação a julho/2019.
Conforme tabela abaixo, o valor das importações efetuadas em julho de 2020 foi menor
do que o registrado em 2019, apresentando assim um decréscimo de 52,91% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Importações
Roraima
Brasil

Julho/2020
US$ FOB (A)
US$ 813.150,00
US$ 11.505.970.733,00

Julho/2019
US$ FOB (B)
US$ 1.243.373,00
US$ 17.759.476.963,00

Variação
% (A/B)
-52,91%
-54,35%

Principais produtos importados.
Produto
Construções e suas partes de ferro
fundido
Máquinas e aparelhos de ar
condicionado
Aparelhos elétricos para telefonia
Tubos e perfis ocos, sem costura, de
ferro ou aço
Motores e geradores elétricos
Pneumáticos novos, de borracha
Reboques e semirreboques para
quaisquer veículos
Vidro
Aparelhos elétricos de sinalização
acústica ou visual
Serviços de mesa e outros artigos de
uso doméstico, de higiene ou de
toucador de plástico

Valor (US$ FOB)

Participação

Países

US$ 203.147,00

24,98%

Argentina

US$ 185.400,00

22,80%

China

US$ 129.401,00

15,91%

US$ 69.325,00

8,53%

US$ 63.023,00
US$ 61.535,00

7,75%
7,57%

China
Japão, Itália,
Alemanha e África
do Sul
China
Vietnã e Mianmar

US$ 33.430,00

4,11%

China

US$ 17.450,00

2,15%

México

US$ 15.812,00

1,94%

China

US$ 12.964,00

1,59%

Hong Kong

Principais Países de origem.

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

