
 
 

 

 

SALDO DA BALANÇA - SETEMBRO/2016 
  

Em setembro a Balança Comercial do estado apresentou superávit, como o observado em agosto, registrando 

um resultado positivo no valor de US$ 284.471. Este resultado, porém, apresenta-se negativo em comparação 

com o mesmo período de 2015, quando apresentou déficit de US$ 68.574. 

 

 
 

EXPORTAÇÕES - SETEMBRO/2016 
 

As exportações roraimenses registraram queda de 22,79% no mês de setembro de 2016 em relação a agosto, 

totalizando US$ 625.416. A atual situação na Venezuela devido à crise econômica impulsionou as vendas de 

produtos básicos roraimenses causando impacto positivo nas exportações do estado. 
 

 
 

Em relação a setembro de 2015, houve queda nas exportações brasileiras (2,14%) e nas de Roraima (59,09%), 

diferentemente de meses anteriores. O dado nacional reflete sinais dos movimentos de recuperação da 

atividade econômica industrial, que vinha sofrendo fortemente nos últimos meses como consequência da 

crise na economia brasileira.  
 

 
 

De janeiro a setembro de 2016, as exportações roraimenses alcançaram o valor acumulado de US$ 5.182.319, 

o que significa uma queda de 67,35% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a variação 

nacional apresentou queda de 3,55%. 

 

Exportação Importação Saldo

625.416$                     340.945$                      284.471$                      

Exportações
Setembro/2016

US$ FOB (A)

Agosto/2016

US$ FOB (A)

Variação

 % (A/B)

Brasil 15.801.938.635$        16.986.729.982$        -6,97%

Roraima 625.416$                      810.004$                      -22,79%

Exportações
Setembro/2016

US$ FOB (A)

Setembro/2015

 US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 15.801.938.635$        16.148.183.035$             -2,14%

Roraima 625.416$                      255.853$                           59,09%

Exportações
Jan-Set/2016

US$ FOB (A)

Jan-Set/2015

US$ FOB (A)

Variação

 % (A/B)

Brasil 139.366.442.856$      144.495.741.895$      -3,55%

Roraima 5.182.319$                   8.672.796$                   -67,35%



 
 

 

 

Em referência aos produtos mais exportados em setembro de 2016, Arroz aparece como principal produto 

correspondendo a 42,57% do total exportado pelo estado, seguido por Madeira e Carne de galo/galinha, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

 

 

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Venezuela, Países Baixos e Guiana, como 

visualizado a seguir: 

 

 

IMPORTAÇÕES - SETEMBRO/2016 
 

Da mesma forma que os dados nacionais, que apresentaram queda de 6,31%, as importações de Roraima 

também tiveram uma diminuição de 51,89% quando comparadas com agosto de 2016, registrando um 

volume de US$ 708.650.  

 

 

As importações roraimenses de setembro de 2016, quando comparadas com o mesmo mês de 2015, 

apresentaram aumento de 4,84%, diferentemente dos dados nacionais, que apresentaram queda de 9,20%. 

Produto Valor (US$ FOB) Participação

Arroz 266.219$                       42,57%

Madeira 120.524$                       19,27%

Carne de galo/galinha 63.341$                          10,13%

Consumo de bordo 51.342$                          8,21%

Principais Produtos Exportados (US$ FOB)

País Valor (US$ FOB) Participação

Venezuela 406.315$                      64,97%

Países Baixos 75.357$                         12,05%

Guiana 72.017$                         11,52%

Provisão de aeron. 51.342$                         8,21%

Principais Países (US$ FOB)

Importações
Setembro/2016

US$ FOB (A)

Agosto/2016

US$ FOB (A)

Variação

 % (A/B)

Brasil 11.987.122.202$        12.794.392.709$        -6,31%

Roraima 340.945$                      708.650$                      -51,89%



 
 

 

 

 

No acumulado, os dados nacionais e estaduais mostram queda. As importações de Roraima caíram 40,25% e 

as brasileiras tiveram queda de 23,14%. 

 

Em setembro de 2016, o item Cordas e cabos de alumínio vem em primeiro lugar na pauta de compras 

internacionais, seguido por Arroz descascado e Partes de acessórios de motocicleta.  Na sequência, 

aparecem Máquinas digitais para processamento de dados.  

 

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

80,35%, seguido por Guiana, Venezuela e Chipre como os principais países de origem dos produtos 

importados por Roraima neste mês.  

 

 
Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC  

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

Importações
Setembro/2016

US$ FOB (A)

Setembro/2015

 US$ FOB (B)

Variação

 % (A/B)

Brasil 11.987.122.202$        13.202.278.142$             -9,20%

Roraima 340.945$                      324.427$                           4,84%

Importações
Jan-Set/2016

US$ FOB (A)

Jan-Set/2015

US$ FOB (A)

Variação

 % (A/B)

Brasil 103.185.541.185$      134.244.058.675$      -23,14%

Roraima 5.182.319$                   8.672.796$                   -40,25%

Produto Valor (US$ FOB) Participação

Cordas e cabos de alumínio 65.648$                          19,25%

Arroz descascado 54.420$                          15,96%

Partes de acessórios de 

motocicleta
40.928$                          12,00%

Máquinas digitais para 

processamento de dados
30.130$                          8,84%

Principais Produtos Importados (US$ FOB)

País Valor (US$ FOB) Participação

China 273.933$                      80,35%

Guiana 54.420$                         15,96%

Venezuela 4.989$                           1,46%

Chipre 2.469$                           0,72%

Principais Países de origem (US$ FOB)


