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FIER divulga o saldo anual da balança comercial
roraimense 2018

A Balança Comercial do Estado de Roraima é 
definida a partir da comparação entre o montan-
te gerado pelas exportações e importações. 

O saldo é registrado a partir da diferença en-
tre 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 eco-
nomia local seja cada vez mais autossuficiente e 
que a compra de seus insumos dependa menos 
dos fornecedores estrangeiros, de forma a forta-
lecer a competitividade do Estado e do país.

Segue abaixo um resumo do comportamen-
to da Balança Comercial de Roraima do ano de 
2018, de acordo com dados mais recentes dos 
órgãos oficiais.

SALDO

Ao analisarmos as relações econômicas de Ro-
raima com outros países, o ano de 2018 foi carac-
terizado por um comportamento positivo, onde 
Roraima exportou mais produtos do que impor-
tou, com exceção dos meses de janeiro, maio, ju-
nho e dezembro de 2018, o qual o saldo mensal 
da balança apresentou um comportamento nega-
tivo, o que significa que o estado comprou mais 
do que exportou.

No ano de 2018 o saldo anual da balança co-
mercial roraimense apresentou um valor de US$ 

6.399.250,00. Ao compararmos este resultado 
ao do ano de 2017, identificou-se que, mesmo 
ambos os períodos demonstrarem um saldo po-

sitivo, houve uma queda de aproximadamente 
416%, em que o período de 2017 apresentou um 
valor total de US$ 33.008.393,00.

Esta queda de aproximados 416%, identificada 
no comparativo 2017-2018, decorre basicamente 
do mês de novembro de 2017, onde foi identifi-
cada uma alta movimentação em suas exporta-
ções devido a colheita e comercialização do grão 
de soja produzido no estado, que no ano de 2018 
não apareceu com uma força expressiva nas ex-
portações de Roraima.

O gráfico a seguir melhor demonstra o com-
portamento do saldo da balança comercial.
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 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

  Desempenho em 2018

O gráfico abaixo demonstra o comportamento 

das exportações e das importações feitas por Ro-

raima durante todo o ano de 2018. Nota-se que 

nos meses de janeiro, maio, junho e dezembro do 

referido ano as exportações foram menores que 

as importações, o que resultou em um saldo ne-

gativo naqueles meses.

Referente às importações, os dados mos-

tram que as mesmas não apresentaram grandes 

variações durante o ano de 2018, uma vez que 

o estado importa insumos para sua produção, 

ou produtos que não são encontrados com certa 

facilidade no mercado nacional, como é o caso 

de itens de informática.

Produtos mais exportados em 2018

No período analisado, os produtos que mais 
foram exportados são:

Países de destino da produção roraimense.

Países de destino da produção roraimense.

Os países para os quais Roraima exportou 
seus produtos em 2018 foram:

Produtos mais importados.

No período analisado, os produtos que mais 
foram importados são:

Países de origem das importações roraimen-

ses.

Na figura a seguir estão relacionados os países 

com os quais Roraima importou seus produtos 

durante o ano de 2018.

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de 

Roraima – CIN/FIER
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Encontro com Contadores abordará o e-social
no próximo dia 17

 Contadores dos segmentos industriais, em-
presários, líderes sindicais, diretores e dirigentes do 
Sistema Indústria, poderão participar do Encontro 
com Contadores, agora, em nova data, no dia 17 de 
janeiro de 2019, das 19h às 21h, no auditório da FIER, 
localizado na Av. Benjamin Constant, 876 – Centro.
 O evento é uma realização da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo - PDA, em parceria com 
a Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER e sindicatos patronais. 
 Neste ano será realizada a palestra “e-social: 
sistema de escrituração fiscal digital das obrigações 
fiscais previdenciárias e trabalhistas”, que será minis-
trada pelo consultor da CNI, Vicente Sevilha, que é es-
pecialista na criação de negócios de alto crescimento 
e autor do livro “Assim nasce uma empresa”. O Encon-
tro contará também com a explanação e apresenta-
ção da plataforma de gestão de programas e serviços 
voltados à saúde e segurança na indústria, chamada 
de SESI Viva+.
 O evento tem como objetivos promover apro-
ximação com os contadores do estado; apresentar o 

Sistema de Representação da Indústria e o Sistema In-
dústria; sensibilizar os contadores sobre a importân-
cia de promover o adequado enquadramento sindical 
das indústrias; estimular o associativismo, sensibilizar 
os contadores quanto aos benefícios de seus clientes 
industriais participarem dos sindicatos; promover aos 
contadores informações sobre assuntos técnicos de 
interesse, contribuindo para seu aperfeiçoamento 
profissional.
 O encontro com Contadores conta com o 
apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Es-
tado de Roraima – CRC e do Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e Pesquisas do estado 
de Roraima – Sescon.
 As inscrições são gratuitas e as vagas são limi-
tadas. Os interessados podem se inscrever pelo link: 
(Inscrição Encontro com Contadores). Mais informa-
ções sobre o curso podem ser obtidas no Centro de 
Promoção do Associativismo Sindical – CPAS, localiza-
do na sede da FIER. Os telefones para contato são (95) 
4009-5351/5352/5354 ou pelo e-mail (cpas@fier.org.
br).

Enconto com Contadores de 2017
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SESI Roraima oferece diversas atividades que 
auxiliam na saúde e qualidade de vida

 Quando o assunto é a qualidade de vida, o 
SESI Roraima é uma ótima escolha. Afinal, a institui-
ção possui um Centro de Cultura Esporte e Lazer – 
CCEL que oferece diversas opções de lazer que aten-
de aos trabalhadores da indústria, seus dependentes 
e a comunidade em geral com diferentes atividades, 
que ajudam a manter a saúde. 
 As atividades como Ginástica, Natação, Hidro-
ginástica são ótimas alternativas para manter a forma 
e prevenir doenças, de forma divertida e manter uma 
vida saudável.
 As aulas são ministradas por profissionais qua-
lificados, que recebem capacitações e treinamentos 
permanentes e trabalham com aulas planejadas para 
atender as necessidades de cada aluno, identificadas 
durante uma detalhada avaliação. 
 Ao se inscrever em qualquer uma das ativida-
des o aluno ganha duas avaliações físicas gratuitas, o 
que permite acompanhar sua evolução.
 Outro benefício oferecido pelo SESI é a flexi-
bilidade de horário. As diferentes modalidades acon-
tecem em horários simultâneos, o que permite, por 
exemplo, que toda a família participe das atividades. 
 Para facilitar a escolha, o SESI oferece uma 
aula experimental em cada atividade, dessa forma a 
pessoa pode avaliar qual se identifica mais. Os alunos 
podem contar ainda com uma ótima estrutura e equi-
pamentos modernos. 
 Os interessados em praticar uma das ativida-
des físicas, podem fazer a inscrição na secretaria do 
CCEL-SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 
3710 – Aeroporto, em horário comercial. Mais infor-

mações pelo telefone 4009-1844. 
 Conheça um pouco mais de cada atividade 

 Ginástica 

 A Ginástica (localizada, aeróbica e alongamen-
to) é uma das atividades mais requisitadas. Consiste 
em sessões estruturadas de exercícios com repeti-
ções, auxiliando o condicionamento físico como um 
todo. As aulas acontecem de segunda a sexta, a partir 
das 17h até às 20h.
	 Natação	para	Bebês	e	Hidroginástica
 A Natação e a Hidroginástica são indicadas 
para crianças, jovens e adultos (a natação, por exem-
plo, atende bebês a partir dos 6 meses de idade), e 
proporcionam momentos de descontração e bem-
-estar. São indicadas para quem possui uma rotina de 
trabalho pesada, por proporcionar melhorias da ca-
pacidade aeróbica e cardiorrespiratória, resistência, 
força muscular e a flexibilidade. As aulas acontecem 
de segunda a sexta, a partir das 06h às 10h da manhã 
e das 17h às 20h.

 Jogos	e	Recreação

 Crianças e adolescentes de 06 a 12 anos são 
candidatas perfeitas para participarem das atividades 
esportivas e recreativas do SESI, que acontecem nos 
espaços do CCEL, como quadra de esportes, campo 
de futebol, quadra de areia e piscina. As crianças se 
envolvem nas brincadeiras educativas, atividades na 
piscina, brincam de pula pula, tênis de mesa, totó en-
tre outras. As inscrições para os Jogos e Recreação do 
SESI são permanentes e as atividades acontecem de 
segunda a sexta-feira, das 14 às 18h.

Atividades de jogos e recreação

Hidroginástica
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Estão abertas as inscrições para a primeira
turma de 2019 do Programa de Desenvolvimento 

Profissional – PDP

Aproveite as férias e venha se capacitar com o IEL

 O Curso tem como objetivo direcionar e 

orientar esforços para capacitar os Jovens com 

conhecimentos atualizados, possibilitando assim, 

ingresso no mercado de trabalho em áreas admi-

nistrativas, contábil, departamento de pessoal, 

recursos humanos, empreendedorismo e atendi-

mento ao cliente, contribuindo para a qualifica-

ção e aumento da competitividade dos produtos 

e serviços oferecidos pelas empresas Roraimen-

ses.

	 Público	Alvo	Jovens: Adultos; Estudantes 

de nível Médio e Superior; Micro e Pequenas Em-

presas e Comunidade em Geral. 

 Metodologia: Curso modulado, presen-

cial, teórico e prático, participativo, com análises 

e debates, exibição de vídeos técnicos, dinâmicas 

motivacionais, elaboração de um plano de negó-

cio e visão empreendedora.
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Estágio 2019
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