
 
 

 

 

SALDO DA BALANÇA - JANEIRO/2016 
  

Abrindo o ano de 2016, no mês de janeiro a Balança Comercial do estado apresentou déficit, diferentemente 

do observado em dezembro de 2015, registrando um resultado negativo no valor de US$ 268.642. Em 

comparação com o mesmo período de 2015, janeiro de 2016 também apresentou valor negativo de US$ 

486.181. 

 

  

EXPORTAÇÕES - JANEIRO/2016 
 

As exportações roraimenses registraram redução de 60,54% no mês de janeiro de 2016 em relação a 

dezembro de 2015, totalizando US$ 282.955. Mesmo com a alta na cotação do dólar favorecendo as vendas 

externas, os dados nacionais também tiveram desempenho negativo, sendo que o Brasil apresentou queda de 

33,00% em suas exportações neste mesmo período de comparação. 
 

 
 

Em relação a janeiro de 2015, houve redução nas exportações brasileiras (-17,94%) como também nas de 

Roraima, com um decréscimo de 46,35% diferentemente de meses anteriores, sendo mais um sinal da 

desaceleração econômica enfrentada pelo país.  

 

 

 
  

 

 

Saldo do mês (US$ FOB)

Exportação Importação Saldo

111.655$                     380.297$                           -268.642 $                         

Exportações
Janeiro/2016

US$ FOB (A)

Dezembro/2015

 US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 11.245.551.696$            16.783.231.319$             -33,00%

Roraima 111.655$                           282.955$                           -60,54%

Exportações
Janeiro/2016

US$ FOB (A)

Janeiro/2015 

US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 11.245.551.696$        13.704.044.559$             -17,94%

Roraima 111.655$                      163.406$                           -46,35%



 
 

 

 

Em referência aos produtos mais exportados em janeiro de 2016, Soja aparece como principal produto 

correspondendo a 33,63% do total exportado pelo estado, seguido por Madeira e Consumo de bordo, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

 
 

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Guiana e China, como visualizado a seguir: 

 

 

IMPORTAÇÕES - JANEIRO/2016 
 
Diferentemente da tendência nacional, que apresentou queda de 2,09%, as importações de Roraima 

apresentaram aumento (82,77%) quando comparadas com dezembro de 2015, registrando um volume de US$ 

380.297. As importações de janeiro de 2016, quando comparadas com janeiro de 2015, apresentaram queda 

de 41,46%. As importações brasileiras também obtiveram queda de 38,84% no acumulado. 

 

 

 

Produto Valor Participação

Soja 37.552$                          33,63%

Madeira 37.028$                          33,16%

Consumo de bordo 20.924$                          18,74%

Água Mineral 16.149$                          14,46%

Principais Produtos Exportados (US$ FOB)

País Valor Participação

Guiana 53.701R$                          48,10%

China 37.028R$                          33,16%

Provisão Navios e Aeronaves 20.925R$                          18,74%

Principais Países (US$ FOB)

Importações
Janeiro/2016

US$ FOB (A)

Dezembro/2015

 US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 10.322.950.647$            10.543.233.761 -2,09%

Roraima 380.297$                           208.070$                           82,77%

Importações
Janeiro/2016

US$ FOB (A)

Janeiro/2015 

US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 10.322.950.647$        16.878.002.142$             -38,84%

Roraima 380.297$                      649.587$                           -41,46%



 
 

 

 

Em janeiro de 2016, o item Aparelhos de ar condicionado tipo “Split” vem em primeiro lugar na pauta de 

compras internacionais, seguido por Partes e acessório de motocicleta. Na sequência, aparecem Outras 

câmaras de ar de borracha. 

 

No quadro dos países de onde mais se importou em janeiro de 2016, China aparece na primeira posição com 

90,09%, seguido por Venezuela e Espanha como os três principais países de origem dos produtos importados 

por Roraima neste mês.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Produto Valor Participação

Aparelhos de ar condic. "split system" 236.707R$                    62,24%

Partes e acessórios de motocicleta 69.373R$                      18,24%

Outras Câmaras de ar de borracha 18.479R$                      4,86%

Mármore, travertino e alabastro 10.786R$                      2,84%

Principais Produtos Importados (US$ FOB)

País Valor Participação

China 342.597R$                       90,09%

Venezuela 18.631R$                          4,90%

Espanha 10.786R$                          2,84%

Coreia do Sul 8.283R$                            2,18%

Principais Países de origem (US$ FOB)


