
 

 

 JUNHO/2020 

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$ 8.438.264,00. Ao se comparar este valor com o 

obtido no mesmo período do ano de 2019, identificou-se que houve uma queda de 7,37% no 

saldo, período este em que o montante obtido foi de US$ 9.109.475,00. O gráfico a seguir 

apresenta o comportamento do saldo no decorrer do ano, onde é possível notar que, com exceção 

do mês de fevereiro, nos demais meses as exportações superaram as importações, resultando 

assim em um valor positivo para a economia roraimense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Junho em relação a maio. 

As exportações roraimenses resultaram em junho um valor total de US$ 14.897.017,00, 

correspondendo assim a um aumento de 25,49% em relação ao mês anterior, quando se obteve 

um valor de US$ 11.871.544,00. 

 

Exportações 
Junho/2020 
US$ FOB (A) 

Maio/2020 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 14.897.017,00 US$ 11.871.544,00 25,49% 

Brasil US$ 17.912.295.025,00 US$ 17.665.015.414,00  1,40% 

 Junho/2020 em relação a junho/2019. 

O volume de exportações registradas no mês em questão, apresentou um aumento de 
56,59% do que o resultado obtido no mesmo período do ano de 2019, como pode-se analisar na 
tabela abaixo. 

 

Exportações 
Junho/2020 
US$ FOB (A) 

Junho/2019 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 14.897.017,00 US$ 9.513.320,00  56,59% 

Brasil US$ 17.912.295.025,00  US$ 18.406.010.533,00  -2,68% 

 

 Principais produtos exportados 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  

Óleo de soja US$ 2.687.804,00 18,04% 

Açúcar US$ 2.637.547,00 17,71% 

Preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, 
amidos, féculas ou extratos de malte 

US$ 1.825.933,00 12,26% 

Preparações alimentícias à base de carne US$ 1.270.364,00 8,53% 

Margarina US$ 1.230.993,00 8,26% 

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas 
e biscoitos, mesmo adicionados de cacau 

US$ 640.271,00 4,30% 

Arroz US$ 621.429,00 4,17% 

Preparações alimentícias em geral US$ 619.514,00 4,16% 

Café US$ 585.038,00 3,93% 

Molhos preparados, temperos compostos e mostarda 
preparada 

US$ 286.748,00 1,92% 

 

 

 

 



 

 

 Principais Países de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Junho em relação a maio. 

As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 6.458.753,00, o que 
representa um aumento de 123,37%, quando comparamos este valor com o do mês de maio do 
corrente ano. 

Importações 
Junho/2020 
US$ FOB (A) 

Maio/2020 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 6.458.753,00 US$ 2.891.465,00 123,37% 

Brasil US$ 10.449.019.543,00  US$ 13.392.522.835,00  -21,98% 

 

 Junho/2020 em relação a junho/2019. 

Conforme tabela abaixo, o valor das importações efetuadas em junho de 2020 foi maior 
do que o registrado em 2019, apresentando assim um crescimento de 1499,31% em relação ao 
ano anterior. 

Importações 
Junho/2020 
US$ FOB (A) 

Junho/2019 
 US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 6.458.753,00 US$ 403.845,00 1499,31% 

Brasil US$ 10.449.019.543,00 US$ 13.028.629.358,00 -19,80% 



 

 

 Principais produtos importados. 
 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  

Contêineres US$ 5.647.887,00 87,45% 

Tubos de ferro ou aço US$ 312.136,00 4,83% 

Pneumáticos de borracha US$ 127.052,00 1,97% 

Máquinas e aparelhos de ar condicionado US$ 101.681,00 1,57% 

Acessórios para tubos de ferro fundido, ferro ou aço US$ 80.688,00 1,25% 

Acessórios para veículos US$ 54.607,00 0,85% 

Aparelhos elétricos para telefonia US$ 40.820,00 0,63% 

Vidro US$ 37.972,00 0,59% 

Outros papéis, cartões, pasta de celulose e mantas 
de fibras de celulose, cortados em forma própria 

US$ 23.571,00 0,36% 

Aparelhos emissores para radiotelefonia, 
radiodifusão ou televisão, câmaras de televisão, 

câmaras de vídeo 
US$ 8.642,00 0,13% 

 
 

 Principais Países de origem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC 

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


