
 

 

 NOVEMBRO/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: 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Total exportado  

As exportações realizadas em novembro do corrente ano apresentaram o segundo melhor 

resultado dentre os demais meses, obtendo um valor de US$ 27.093.786,00. Contudo, este 

resultado foi 3,72% menor do que as exportações realizadas no mesmo período de 2019, onde se 

exportou US$ 28.140.611,00. O gráfico a seguir apresenta o comportamento das exportações ao 

decorrer dos anos de 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembro em relação a outubro 

Comparando o resultado com o do mês de anterior, identificou-se uma queda de 15,17% 
no valor exportado, quando naquele mês o resultado foi um montante de US$ 31.940.471,00.  

 



 

 

 Acumulado do ano. 

O valor referente ao acumulado das exportações no decorrer de 2020 é de 
182.730.474,00, o que, quando comparado com o montante do mesmo período de 2019, 
representa um aumento de 37,14%.  

Ressalta-se que o resultado do acumulado estadual está acima do percentual nacional. 
Entre os anos de 2019 e 2020, as exportações em âmbito nacional apresentaram uma queda 
percentual de 7,41. 

 

Exportações 
Jan-Nov/2020 
US$ FOB (A) 

Jan-Nov/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 182.730.474  US$ 133.248.002  37,14% 

 
 

 Principais produtos exportados 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  

Soja US$ 12.003.677,00  44,30% 

Açúcar US$ 2.596.650,00  9,58% 

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

US$ 2.528.472,00  9,33% 

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria 
de bolachas e biscoitos 

US$ 1.755.924,00  6,48% 

Margarina US$ 1.169.120,00  4,32% 

Café US$ 1.060.653,00  3,91% 

Preparações alimentícias não especificadas US$ 752.922,00  2,78% 

Arroz US$ 653.524,00  2,41% 

 

 Países de destino das Exportações Roraimenses 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Venezuela US$ 14.025.273,00 51,77% 

Rússia US$ 12.003.677,00 44,30% 

Guiana US$ 1.043.458,00 3,85% 

Bangladesh US$ 21.378,00 0,08% 

 

 

 

 

 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Total Importado 

As importações realizadas no mês analisado apresentaram o um valor de US$ 

2.263.234,00, resultado este 232,38% maior do que as importações realizadas no mesmo período 

de 2019, onde se importou US$ 680.925,00. O gráfico a seguir apresenta o comportamento das 

importações ao decorrer dos anos de 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembro em relação a outubro 

Comparando o resultado com o do mês de anterior, identificou-se um aumento de 
142,22% no valor importado, quando naquele mês o resultado foi um montante de US$ 
934.382,00. Esse resultado se dá, devido a uma crescente demanda por produtos destinados à 
Construção Civil, e para a Reparação de Veículos. 

 

 Acumulado do ano 

O valor referente ao acumulado das importações no decorrer de 2020 é de US$ 
30.962.096, o que, quando comparado com o montante do mesmo período de 2019, representa 
um aumento de 292,17%.  

 

Importações 
Jan-Nov/2020 
US$ FOB (A) 

Jan-Nov/2019 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 30.962.096  US$ 7.895.072  292,17% 

 



 

 

 Principais produtos importados 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação  

Construções e suas partes de ferro fundido US$ 716.823,00  31,67% 

Tubos e perfis ocos de ferro ou aço US$ 651.097,00  28,77% 

Torneiras e válvulas para canalizações US$ 318.660,00  14,08% 

Pneumáticos novos, de borracha US$ 166.512,00  7,36% 

Peças de reposição veicular US$ 104.959,00  4,64% 

Vidro US$ 70.834,00  3,13% 

Dispositivos semicondutores US$ 42.120,00  1,86% 

 

 Países de origem das Importações Roraimenses 

País  Valor (US$ FOB)   Participação  

Argentina US$ 1.058.556,00 46,77% 

Itália US$ 409.049,00 18,07% 

China US$ 399.883,00 17,67% 

Japão US$ 224.520,00 9,92% 

Malásia US$ 79.886,00 3,53% 

Países Baixos (Holanda) US$ 22.901,00 1,01% 

México US$ 20.089,00 0,89% 

Bélgica US$ 15.235,00 0,67% 

Romênia US$ 14.915,00 0,66% 

Venezuela US$ 5.200,00 0,23% 

Alemanha US$ 5.094,00 0,23% 

França US$ 4.026,00 0,18% 

Vietnã US$ 1.980,00 0,09% 

Tailândia US$ 1.900,00 0,08% 

 

 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

O saldo da balança roraimense apresentou o segundo melhor resultado do ano, com um 

valor superavitário de US$ 24.830.552,00. Ao se comparar este valor com o obtido no mesmo 

período do ano de 2019, identifica-se que há uma queda de 10,59%, onde a quantia obtida foi de 

US$ 27.459.686,00. 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 

 


