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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 me-
nos dos fornecedores estrangeiros, de forma a fortalecer a competitivi-
dade 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

Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo 
superavitário referente às suas relações comerciais com outros paí-
ses, tendo como resultado de suas negociações um montante de US$ 
22.473.001,00. Ao compararmos o valor apresentado na balança do 
mês de novembro deste ano com o mesmo período no ano passado, 
registra-se um aumento de 95,33%, o que significa que em novembro 
deste ano as relações comerciais com outros países se acentuaram.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Novembro em relação a outubro.

As exportações roraimenses totalizaram em novembro de 2017 um 
valor recorde no ano, apresentando um montante de US$ 22.473.001,00 
em negócios fechados com outros países. Quando comparado este re-
sultado com o do mês anterior, registrar-se um aumento de 1059,33% 
no total exportado.

 Novembro/2017 em relação a novembro/2016.

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de no-
vembro deste ano com o mesmo período do ano passado, as exporta-
ções roraimenses tiveram um comportamento positivo, tendo como re-
sultado um aumento de exatos 973,37% em suas relações econômicas 
com outros países.

Principais produtos exportados e Países de destino.

Os produtos que mais foram exportados por Roraima são:

Como constatado anteriormente, as exportações roraimenses apre-
sentaram um aumento de mais de 1000%, quando comparadas com o 
mês anterior, onde obteve-se um valor de mais de 22 milhões de dó-
lares. Este resultado é decorrente das vendas de soja processada para 
Noruega e Holanda, sendo estes países líderes de compra deste item, 
comandando assim mais de 95% do valor total exportado.

O ano de 2017 foi um período de importantes resultados para o se-
tor de grãos, em específico ao setor produtivo do grão de soja, pois foi 
um ano em que se teve uma safra recorde. Esta safra foi possível devido 
ao aumento de área plantada que, conforme a Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), Roraima teve um aumento de 25% em sua 
área de plantio de soja, sendo este resultado o maior dentre os demais 
estados do país. As demais regiões que apresentaram um aumento em 
sua área produtiva significativo foram Piauí (21,5%), Maranhão (20,3%), 
Rondônia (14,4%) e Pará (12,3%). Como resultado da ampliação de área 
plantada, Roraima apresentou um aumento de 25% no total de grãos 
colhidos, quando comparamos com a safra do ano anterior. Na safra de 
2015/2016 o estado produziu 79,2 mil toneladas de soja, enquanto este 
ano o estado colheu 99 mil toneladas de soja.

Outro item que vem ganhando seu espaço durante os resultados 
das exportações roraimenses é a Madeira. Como apresentado nas edi-
ções anteriores da Balança Comercial roraimense, este produto tem se 
destacado como item mais exportado pelo estado, variando entre se-
gundo e quinto mais exportado, possuindo como principal mercado a 
Europa, em específicos países como França, Holanda e Bélgica.

Por fim temos os itens relacionados a Alimentos e Bebidas. Este foi 
mais um mês em que produtos alimentícios estão como os mais expor-
tados, tendo como destino a Guiana e a Venezuela. Como percebido em 
outras edições, a Venezuela é o país que mais demanda destes itens, 
devido à atual crise econômica, política e social que aquela nação vem 
passando.

Para entendermos melhor o destino dos produtos roraimenses, a 
figura a seguir apresenta os países com os quais Roraima manteve re-
lações de venda.

Países de destino das exportações roraimenses

Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SECEX/MDIC

IMPORTAÇÕES

Novembro em relação a outubro.
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As importações roraimenses totalizaram em novembro de 2017 um 
valor de US$ 719.809,00, o que representa um aumento de 16,96%, 
quando comparamos este valor referente às aquisições de produtos 
oriundos de outros países com o mês de outubro deste ano.

Novembro/2017 em relação a novembro/2016.

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em no-
vembro deste ano, com o valor de importações no mesmo período do 
ano de 2016, percebe-se que há uma queda de 33,16% neste tipo de 
transação internacional, o que significa que o estado adquiriu menos 
produtos oriundos do exterior.

Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de novembro o item que teve maior importação foi Borra-

cha e suas obras, que deteve 31,45% do montante total importado de 
produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo relacio-
na os cinco produtos mais importados pelo estado.

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado, 
Escola do SESI, encerrou suas atividades do ano de 2017, com duas gran-
des solenidades de formatura. As turmas do 2° período “A”, “B” e “C” e, 
as do 9° ano, turmas “A” e “B”, se formaram nos últimos dias 13 e 20 de 
dezembro, respectivamente.

 Durante a solenidade de formatura do 2° período, os alunos 
realizaram apresentações musicais. Nesse ano a temática abordada foi 
“Pintando o Sete”, e a mensagem em foco foi a importância da amizade 
e do amor ao próximo, para nos tornarmos cidadãos melhores. Os 73 
formandos interpretaram e dançaram seis músicas infantis.

 Quanto aos alunos do ensino fundamental II, do 9° ano, tur-
mas “A” e “B”, o clima foi de despedida e agradecimento por tudo o que 
viveram e aprenderam no SESI. Durante a solenidade os alunos fizeram 
homenagem aos pais, como forma de agradecimento pela dedicação e 
apoio; aos professores, colaboradores e gestores da instituição, pela pa-
ciência, profissionalismo, amizade e conhecimento compartilhado.

Os pais também fizeram homenagens aos professores e a toda a 
equipe da escola, o reconhecimento pelo trabalho realizado foi unânime 
em seus discursos, nos quais ressaltaram desde os serviços essenciais de 
limpeza da instituição, à metodologia adotada pela escola. O sentimento 
de agradecimento pelo cuidado com seus filhos e pelo compromisso de 
entregar uma educação de qualidade foi expresso em cada fala dos pais.

 A superintendente do SESI, Almecir Câmara, esteve presente 
nas duas solenidades e agradeceu aos pais pela confiança depositada 
na equipe e parceria durante a trajetória de seus filhos na instituição. 
Parabenizou a conquista dos alunos e ressaltou que aquele resultado é 
fruto de um trabalho em equipe e do compromisso assumido em fazer a 
diferença, com um ensino de qualidade.

 O Diretor da escola, Semaias Alexandre, participou das duas 
solenidades e agradeceu aos pais pelo esforço em manter seus filhos na 
escola, pela confiança na equipe, pela participação nos eventos e vida 
escolar dos alunos. Enfatizou que acredita na capacidade de todos em 
superar os desafios que virão pela frente e desejou boa sorte na caminha 
rumo ao sucesso.

O 1º Vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima – FIER, Presidente do Sindicon e Conselheiro do SESI Roraima, Luiz 
Brito, prestigiou a solenidade de formatura do 9º ano e falou para os alu-
nos sobre a importância de valorizar a oportunidade que seus pais estão 
dando para que possam se dedicar aos estudos enquanto são jovens, os 
aconselhou a aproveitarem para obter todo conhecimento agora, pois 
o mercado de trabalho cobrará isso e eles estarão aptos quando a hora 
chegar. Brito Finalizou dizendo que sem estudo não teremos um Brasil 
melhor e parabenizando a equipe do SESI pelo excelente trabalho de-
sempenhado.

 

 

Países fabricantes dos produtos importados por Roraima

Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SE-
CEX/MDIC

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC

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

Formaturas 2017
Um novo ciclo inicia na vida de 115 alunos da Escola 

do SESI 

Apresentação do 2º A 

Foto Oficial do 9 º  turmas A e B

Apresentação do 2º C

Apresentação do 2º B 
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Internos da Fazenda Esperança finalizam Oficina de 
Panetones Especiais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
SENAI/RR finalizou, no último dia 15, uma Oficina de 
Panetones Especiais que foi ministrada aos internos 
da Fazenda Esperança Nossa Senhora de Guadalupe, 
localizada no Município de Iracema, na região Cen-
tro-Sul do Estado, no Km 423 da BR-174, que funcio-
na como um núcleo de reabilitação a dependentes 
químicos e alcoólicos.

A oficina aconteceu na própria fazenda, que pos-
sui uma área de alimentos, com carga horária de 40 
horas, onde foram capacitados cerca de 20 alunos 
que já estão fazendo essas especiarias para arrecada 
recursos financeiros, pois a instituição de acolhimen-
to é mantida com vendas de produtos alimentícios e 
também por meio de doações.

O participante da Oficna, Matuzalém de Souza, de 
30 anos, chegou na Fazenda há cerca de 2 meses e já 
está aprendendo uma nova profissão, “aprendemos 
muitas coisas nesse curto espaço de tempo, trabalha-
mos o pão de natal e o panetone amazonas e no futu-
ro penso em trabalhar nessa área de alimentos, pois 
me identifiquei muito nessa área, além de termos 
uma excelente professora” colocou o participate. 

O curso foi ministrado pela instrutora Maria Apare-
cida Rodrigues, que já trabalha na área de alimentos 
do SENAI há mais de 20 anos, segundo ela cada curso 
é uma experiência diferente, onde ela ensina e apren-
de ao mesmo tempo.

 Os cursos que acontecem fora do SENAI são co-
ordenados pelo Núcleo de Ações Móveis – NAM, que 
em 2017 já realizou 68 cursos, alcançando 1217 ma-
trículas em 20 cursos diferentes, em diferentes locali-
dades, como Rorainópolis, Iracema, São João da Bali-
za, Amajari, entre outros. 

O trabalho do NAM é coordenado pelo técnico Cí-
cero Feitosa, para ele o trabalho realizado pelo SENAI 
com os dependentes é importante para devolvê-los 
novamente a dignidade, o respeito e o trabalho e isso 
também passa pela formação profissional. 

Atualmente a fazenda está acolhendo 40 homens 
de diferentes idades, entre dependentes químicos e 
de álcool. Essa é a capacidade máxima. A terapia dura 
um ano e só depois é que podem receber mais pes-
soas. 
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veira, do Centro Estadual de Educação Profissional – 
CEEP, que esteve sob a orientação da professora Mahe-
dy Araújo, junto à empresa Panificadora Doce Recheio. 

Classificado em segundo lugar ficou o projeto que 
visa “Desenvolvimento de um Gerador Fotovoltaico 
Portátil”, o qual foi desenvolvido pelo bolsista João Da-
nilo Souto Maior Nogueira Neto, da Universidade Fe-
deral de Roraima, com as orientações do professor 
orientador Alexander Fernandes.  A empresa beneficia-
da com o projeto foi a Donsol. E em primeiro lugar, o 
vencedor foi o projeto do Bolsista Guilherme Cerbatto, 
da Universidade Federal de Roraima sobre “Estudo de 
Viabilidade Econômica de Sistema de Gestão Fotovol-
taica” desenvolvido na empresa Arroz Faccio. A profes-
sora orientadora envolvida no projeto foi Suzete Guerra.

 
Além dos projetos classificados também foram pre-

miados o bolsista, o professor orientador e a empresa 
que se destacaram durante os seis meses de desenvolvi-
mento do projeto. Os vencedores foram Tamiris Ohana, 
na categoria Bolsista Destaque; a professora orientadora 
Gioconda Matinez, na categoria Professor Destaque, e na 
categoria Empresa Destaque foi vencedora a Haus Bier.

 

A solenidade de premiação da 8ª Edição do Proje-
to Bolsas de Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR 
aconteceu no dia 15 de dezembro. O Projeto é uma ini-
ciativa do Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR e 
do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de 
Roraima – SEBRAE em parceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial de Roraima – SENAI.

A 8ª edição do BITERR teve início em Junho de 2017. 
Os alunos tiveram seis meses de pesquisa dentro das em-
presas para desenvolverem um projeto que possa otimi-
zar seus processos respeitando as quatro áreas prioritá-
rias dessa edição, que são: Inovação, Gestão, Tecnologia 
e  Empreendedorismo. A iniciativa trata-se de um projeto 
que tem o intuito de estimular alunos de instituições de 
ensino locais públicas ou privadas a desenvolverem pes-
quisas práticas voltadas à melhoria deprodutos, proces-
sos ou serviços oferecidos para iniciativa privada presente 
no estado de Roraima, por meio da concessão de bolsas a 
alunos, sob a coordenação de professores orientadores.

Durante todas as edições foram atendidas mais de 
200 empresas e certificados mais de 204 bolsistas. O 
Início da premiação aconteceu com a divulgação do re-
sultado do terceiro lugar. O projeto escolhido foi “Mato 
no Prato”, desenvolvido pela Bolsista Rannyonara Oli-

BITERR 2017
Solenidade de premiação dos projetos vencedores
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