
 

 

 FEVEREIRO/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 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 

A Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo deficitário em fevereiro deste ano, 

tendo como resultado um montante de US$ - 511.34,00. Ressalta-se que este valor negativo não 

era registrado desde o mês de dezembro de 2018.  

Isto ocorre porque as importações do mês analisado superaram as exportações efetuadas 

pelo estado. Ao se comparar este resultado com o que foi registrado no mesmo período do ano 

de 2019, identificamos uma queda de 1040,39% no saldo da Balança. 

Destaca-se que o saldo deste mês foi deficitário devido a importação do item Contêineres, 

incluindo os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários 

meios de transporte, o qual teve o montante de US$ 9.442.265,00, representando assim 90,25% 

do total importado. 

 

Exportação Importação Saldo 

US$ 9.950.611  US$ 10.461.951  US$ - 511.340  

 

 DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As exportações roraimenses totalizaram US$ 9.950.611,00, o que corresponde a um 

aumento de 33,36% do total exportado em relação ao mês anterior. 

 

Exportações 
Fevereiro/2020 

US$ FOB (A) 
Janeiro/2020 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 9.950.611  US$ 7.461.413  33,36% 

Brasil US$ 16.354.710.401  US$ 14.501.823.978  12,78% 

 

 



 

 

 Fevereiro/2020 em relação a fevereiro/2019. 

O volume de exportações registradas no mês analisado ficou 98,52% maior do que o 
resultado obtido em fevereiro do ano passado.  

 

Exportações 
Fevereiro/2020 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2019 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 9.950.611  US$ 5.012.363  98,52% 

Brasil US$ 16.354.710.401  US$ 15.737.375.000  3,92% 

 

 Principais produtos exportados e Países de destino. 

Produto Valor (US$ FOB) Participação Países Compradores 

Açúcar US$ 2.978.248,00 29,93% Venezuela e Guiana 

Óleo de Soja US$ 1.520.570,00 15,28% Venezuela e Guiana 

Arroz US$ 1.467.874,00 14,75% Venezuela e Guiana 

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

extratos de malte 
US$ 1.095.202,00 11,01% Venezuela e Guiana 

Margarina US$ 1.057.895,00 10,63% Venezuela e Guiana 

Preparações para lavagem US$ 228.301,00 2,29% Venezuela e Guiana 

Madeira US$ 214.144,00 2,15% 
Alemanha, Bélgica, 

Holanda e China 

 
A ilustração abaixo consolida os percentuais de exportação (acima) por países de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 IMPORTAÇÕES 

 Fevereiro em relação a janeiro. 

As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 10.461.951,00, o 
que representa um aumento de 1555,99%, quando comparamos este valor com o mês de janeiro 
de 2020. 

Importações 
Fevereiro/2020 

US$ FOB (A) 
Janeiro/2020 
US$ FOB (B) 

Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 10.461.951  US$ 631.764  1555,99% 

Brasil US$ 13.259.128.426,00  US$ 16.175.487.660,00  -18,03% 

 

 Fevereiro/2020 em relação a fevereiro/2019. 

Já a comparação do valor das importações efetuadas neste mês, com o do mesmo período 
no ano passado, registra um aumento de 5034,57%. 

Importações 
Fevereiro/2020 

US$ FOB (A) 
Fevereiro/2019 

 US$ FOB (B) 
Variação 
 % (A/B) 

Roraima US$ 10.461.951  US$ 203.755  5034,57% 

Brasil US$ 13.259.128.426  US$ 12.621.762.837  4,81% 

 

 Principais produtos importados e Países de origem. 
A importação de Contêineres, incluindo os de transporte de fluidos, especialmente 

concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte representou 90,25% do total 
importado. Abaixo, segue a relação dos 07 principais produtos importados pelo nosso Estado. 

Produto  Valor (US$ FOB)   Participação   Países produtores  

Contêineres, incluindo os de transporte de 
fluidos, especialmente concebidos e equipados 

para um ou vários meios de transporte 
US$ 9.442.265,00 90,25% China 

Pneumáticos novos US$ 301.735,00 2,88% China 

Máquinas e aparelhos de ar condicionado US$ 194.178,00 1,86% China 

Tubos e perfis ocos de ferro ou aço US$ 163.913,00 1,57% Argentina 

Azeite de oliva US$ 72.249,00 0,69% Portugal 

tecidos de malha US$ 71.667,00 0,69% Hong Kong 

Construções e suas partes US$ 66.058,00 0,63% Eslováquia 

A ilustração abaixo consolida os percentuais de importação (acima) por países de origem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


