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SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

DESEMPENHO DAS
EXPORTAÇÕES

Fevereiro em relação a janeiro.

Fevereiro/2020 em relação
a fevereiro/2019.

Principais produtos exportados e
Países de destino.

 A Balança Comercial do Estado de Roraima 
é definida a partir da comparação entre o mon-
tante 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 autossuficien-
te e que a compra de seus insumos dependa me-
nos dos fornecedores estrangeiros, de forma a 
fortalecer a competitividade do Estado e do país.
 Segue abaixo, um resumo do compor-
tamento da Balança Comercial de Roraima, de 
acordo com dados mais recentes dos órgãos ofi-
ciais:

 As exportações roraimenses totalizaram 
US$ 9.950.611,00, o que corresponde a um au-
mento de 33,36% do total exportado em relação 
ao mês anterior.

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

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

 A Balança Comercial de Roraima apre-
sentou 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 defi-
citário devido a importação do item Contêineres, 
incluindo os de transporte de fluidos, especial-
mente 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.

Índice de confiança do empresário industrial de Roraima
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Pesquisa do perfil Sócio Econômico da Indústria do
Estado de Roraima e resultados do COMPEM são

discutidos durante reuniões 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima, re-
tomou os trabalhos junto aos conselhos Temáticos com 
a primeira reunião ordinária de 2020. Os membros do 
CTRSRT (Conselho Temático de Responsabilidade Social 
e Relações Trabalhistas) e COMPI (do Conselho Temático 
de Micro e Pequena Empresa, Economia e Política Indus-
trial), reuniram-se no dia 10 de março, uma seguida da 
outra, respectivamente. 

As atividades iniciaram com as boas-vindas dos Presi-
dentes, João Tavares (COMPI), Manoel Idalino (CTRSRT) 
e vice-presidente Joaquim Sousa (CTRSRT), os quais ini-
ciaram a reunião no exercício da presidência e, também, 
com a apresentação dos conselheiros presentes e dando 
boas-vindas aos novos integrantes ao colegiado, repre-
sentantes de instituições convidadas. 

A coordenadora técnica da FIER, Karen Telles, encami-
nhou as apresentações a partir dos assuntos administrati-
vos, como a criação e constituição do conselho temático; 

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.

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

A importação de Contêineres, incluindo os de trans-
porte de fluidos, especialmente concebidos e equipa-

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC

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

A ilustração abaixo consolida os percentuais de impor-
tação (acima) por países de origem.

IMPORTAÇÕES
Fevereiro em relação a janeiro.

Fevereiro/2020 em relação a
fevereiro/2019.

Principais produtos importados e Países 
de origem.

dos 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.

as atribuições dos conselheiros; apresentação e aprova-
ção do Plano de Ação, alterações do regimento interno 
e calendário anual das reuniões com temas pré-deter-
minados, mas que podem ser escolhidos, realocados e 
alterados de acordo com a necessidade dos membros do 
conselho.

A Pesquisa do perfil Sócio Econômico da Indústria 
do Estado de Roraima foi a temática em comum entre 
os conselhos. No estudo foram divulgadas as empresas 
ativas do estado, painel de exportação, índices munici-
pais, caracterização da força de trabalho e matéria-prima 
oriunda da agricultura e pecuária. Diante da importância 
do estudo, foi sugerida a divulgação dos dados no site 
da FIER, como forma de comunicar e expor os dados aos 
possíveis investidores e à comunidade externa.

Como de praxe, nas reuniões do COMPI, o assessor 
contábil e jurídico da FIER, Maclisson Chagas, apresenta 
um resumo do que foi tratado na Reunião do Conselho 
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Temático de Micro e Pequena Empresa – COMPEM. Des-
sa vez o balanço foi referente ao encontro que aconteceu 
em novembro de 2019, em Brasília. 

O assessor falou sobre a escolha do Governo Federal em 
manter a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empre-
sa e sinalizou como algo positivo. Também explicou sobre 
a reforma tributária, quais as especificidades das PEC’s 
45/2019 e 110/2019, que serão apresentadas no Congres-

so a partir da primeira quinzena de maio, e o porquê de 
avaliar a aprovação sem muitas mudanças significativas. A 
medida provisória do contrato de trabalho Verde e Ama-
relo também foi discutida e analisada entre o colegiado. 

Os presidentes finalizaram suas respectivas reuniões 
agradecendo a todos pelo envolvimento, participação e 
desejando um excelente ano de trabalho em prol do setor 
empresarial. 

Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas

Conselho Temático de Micro e Pequena Empresa Economia e Política Industrial
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Empreendedorismo
Alunos vivenciam a experiência de venda e negócios na Indústria de Talentos 2020

O SESI/RR tem trabalhado fortemente em suas unida-
des o slogan “Pelo Futuro do Trabalho”. E com uma pro-
posta bastante inovadora e cheia de desafios, os alunos 
da escola do SESI (Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado), se sobressaíram em mais 
uma Indústria de Talentos, mostrando aos familiares e 
visitantes, tudo o que aprenderam sobre negócios, ven-
das, lucros e atendimento ao cliente. 

Em sua 15ª edição o evento proporcionou aos mais 
de 900 alunos do maternal ao 1° ano do Ensino Médio, 
transformar os conhecimentos teóricos vistos em sala 
de aula, em um laboratório prático de empreendedo-
rismo.

Foi com a visão empreendedora, habilidades de pla-
nejamento, negociação, criatividade, liderança, organi-
zação e espírito de equipe, que eles criaram e colocaram 
em funcionamento as 39 miniempresas ou empresas 
experimentais no último sábado (14). O vento reuniu 
mais de mil pessoas entre familiares, visitantes, alunos 
e gestores da escola.

O objetivo foi estimular nos alunos o senso empreen-
dedor, por meio da diversidade de produções, visando 
sensibilizar a todos da importância do empreendedoris-
mo e sustentabilidade na vida das pessoas.

Os projetos apresentados tiveram uma diversidade 
no segmento dos produtos, desde porta-retratos, cai-
xotes de madeira, minijardins, mudas de plantas, bre-
chó de roupas, bolo fitness e entre outros, tudo feito 

de maneira artesanal, utilizando produtos recicláveis, 
ingredientes orgânicos e reaproveitando muitas coisas 
que, na maioria das vezes, são jogadas fora.

A gerente executiva de Educação e diretora da Escola, 
Gardênia Cavalcante, destacou o evento como uma das 
melhores edições, em termos de participação tanto dos 
alunos, comunidade escolar, quanto familiares e amigos 
que a cada ano têm incentivado os ao estudo, pesquisa 
e abraçado os projetos interdisciplinares da Escola.

 “A nossa Indústria de Talentos desse ano foi magní-
fica. Tivemos muitos visitantes externos, fora da nossa 
comunidade escolar, que não conhecia esse projeto. Ti-
vemos uma adesão 100% dos pais, que foi de grande 
importância, pois sem eles e sem essa parceria família 
e escola, esse evento não aconteceria de forma eficaz.

Então foi um momento em que tudo se consolidou 
foi gratificante todo o empenho da equipe para reali-
zar esse momento de empreendedorismo. Temos trazi-
do para este evento a ideia de construir uma empresa, 
desde a abertura até a definição do segmento/ramo em 
que atuaria, ou seja, quais produtos iriam ofertar na 
Indústria de Talentos. Foram definidos nome fantasia, 
logomarca, a escolha dos produtos, e feito um levanta-
mento prévio dos custos para saber o lucro obtido com 
as vendas. Esse conceito de empreendedor e educa-
ção financeira trabalhado na escola proporcionou aos 
nossos alunos mudanças de hábitos e estimulou nossas 
crianças a serem empreendedoras”, concluiu.

Alunas empenhadas com suas vendas Visitantes aproveitaram os diversos produtos da Indústria de Talentos
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Confira como foi o evento



6Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 397 - 20.03.2020



7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 397 - 20.03.2020



8Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 397 - 20.03.2020


