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 APRESENTAÇÃO

A Pesquisa de Sondagem Industrial é uma 
pesquisa realizada, nos primeiros dez dias 
uteis de cada mês, tendo como objetivo obter 
dados referentes a percepção do empresário 
industrial sobre a economia de sua empresa 
e também as expectativas e intenções destes 
empresários para os próximos 6 meses.

A pesquisa possui indicadores que variam 
de 0 a 100 pontos. Acima dos 50 pontos in-
dicam comportamento positivo da economia 
frente ao indicador. Abaixo dos 50 pontos, 
consequentemente, indicam uma queda, tan-
to no comportamento econômico da empre-
sa e da economia, quantos nas expectativas e 
intenções do empresário industrial.

INDICADOR DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

A pesquisa mostra que no mês de maio o 
índice de evolução do volume de produção 

registrou 33,9 pontos, sofrendo novamente 
uma queda, que chegou a aproximadamente, 
12 pontos se comparado ao mês de abril de 
2018. Quando comparado ao mês de maio de 
2017 nota-se uma variação negativa de 11,6 
pontos.

      O índice de evolução de produção na-
cional apontou 41,6 pontos. E em compara-
ção com o índice de evolução da produção 
estadual, nota-se que o volume de produção 
da indústria estadual esta abaixo da indústria 
nacional.

   

 INDICADOR DE EMPREGO INDUSTRIAL

O indicador de Evolução do Número de Em-
pregos gerados na indústria estadual, no mês 
de maio de 2018, registrou uma queda de 7,1 
pontos se comparado ao mês anterior, regis-
trando 42,9 pontos, mostrando que há uma 
redução no número de empregos gerados na 
indústria Roraimense. O indicador nacional 
registrou 48,3 pontos, acima do registrado no 
estado, os números mostram que a geração 
de empregos em escala nacional e local estão 
abaixo do ideal. 
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     UCI – Utilização da Capacidade Insta-
lada

A Utilização da Capacidade Instalada é ana-
lisada por dois ângulos, o primeiro mostra a 
variação percentual e os pontos da utilização 
efetiva em relação ao usual. A diferença en-
tre elas é que a primeira demonstra o quan-
to esta sendo utilizada da capacidade total, 
a segunda demonstra em pontos a utilização 
efetiva no período referente à pesquisa em 
relação ao usual para o mesmo período nos 
anos anteriores.

 O nível da UCI, nas indústrias do estado, 
sofreu uma variação negativa de 10 pontos 
percentuais em maio de 2018, registrando 
58%. Se comparado a maio de 2017, registra 
uma queda de 8 pontos percentuais, onde re-

gistrou 66%. O indicador do nível da UCI na-
cional referente ao mês de maio atingiu 63%, 
estando acima do percentual do estado de 
Roraima. 

A UCI efetiva em relação ao usual referente 
ao mês de maio de 2018 alcançou 35,7 pon-
tos, aproximadamente 2 pontos abaixo do re-
gistrado em abril de 2018 e se comparado ao 
mês de maio de 2017 registra uma pequena 
queda de 3 pontos. O indicador nacional da 
UCI efetiva em relação a usual aponta 37,3 
pontos. 

 ESTOQUES

Os indicadores de estoque também pos-
suem duas vertentes, o primeiro é o Estoque 
de Produtos Finais que compara o planejado 
em relação ao desejado e o segundo é o Esto-
que de Produtos Finais que demonstra evolu-
ção de um mês para o outro. 

Para o mês de maio de 2018 o Estoque de 
Produtos Finais (planejado/desejado) e o in-
dicador de evolução do nível de Estoque de 
Produtos Finais registraram 50 e 46,4 pontos, 
respectivamente. Se comparados ao mês an-
terior percebe-se uma variação positiva de 8,3 
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pontos no Estoque de Produtos Finais (plane-
jado/desejado), e uma variação negativa de 
3,6 pontos na evolução do nível de Estoques 
de Produtos Finais. Se comparados ao mesmo 
período de 2017, registram, variações de 2,5 
pontos positivos no indicador de estoques de 
produtos finais planejados em relação ao de-
sejado e aproximadamente 1 ponto negativo 
no índice de evolução dos estoques finais. Em 
parâmetro nacional, o indicador de estoques 
planejado em relação ao desejado registrou 
53,3 pontos, e o indicador de evolução dos 
estoques registrou 54,5 pontos. 

   EXPECTATIVAS

Os Empresários industriais do Estado de 
Roraima têm a expectativa de melhora da 
economia, quanto às expectativas referentes 
à Demanda por produtos e Exportação, tendo 

uma expectativa negativa quanto a Compra 
de matéria-prima e Número de Empregados 
para os próximos seis meses. 

O indicador de intenção de inves¬timento 
evoluiu 10,4 pontos em maio. Com isso o in-
dicador registrou 55,4 pontos. Se compara-
do a maio de 2017 percebe-se uma variação 
positiva de 5,4 pontos, quando foi registrado 
50 pontos nas intenções de investimento do 
empresário local. Ficando acima da media 
nacional, que registrou 50,5 pontos, o indica-
dor mostra que o empresário local teve um 
aumento na intenção de investimento. A ta-
bela e o gráfico baixo demonstram e ilustram 
o comportamento dos indicadores. 

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL DE RORAIMA. Sondagem de 
opinião - CNI/FIERR, Ano 1, Número 1, fevereiro de 2018. Publicação Mensal – Centro In-
ternacional de Negócios – Elaboração: Karen Telles – Coordenadora Técnica; Solange Minotto 
– Líder de Projetos; Willian Tihago – Técnico Operacional; Gabriela Menezes – Estagiária de 

Economia – Fones: (95) 4009-5378 ou 4009-5360; E-mail: cin.fier@sesi.org.br.
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Prêmios voltados para 
desenvolvimento sustentável da

 Amazônia estão com inscrições abertas

Ribeirinhos, comunidades, microempreende-
dores individuais, empresas, universidades e insti-
tuições públicas ou privadas com projetos voltados 
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia já 
podem se inscrever nos Prêmios Professor Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedo-
rismo Consciente 2018. As candidaturas podem ser 
realizadas até 10 de agosto, pelo site www.amazonia.
ibict.br

A iniciativa tem como objetivo incentivar e reco-
nhecer ações em prol da região amazônica e inclui 
duas categorias: uma para iniciativas pioneiras no 
Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica, 
e outra para contemplar trajetórias pioneiras de Per-
sonalidades dedicadas ao Desenvolvimento Susten-
tável da Região Amazônica.

As premiações recebem o apoio do Banco da Ama-
zônia, grupo Bemol/Fogás, Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), por meio do seu Institu-
to Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
das Federações de Indústrias da Região Amazônica, 
Fundações de Amparo à Pesquisa da Amazônia Legal, 
dentre outras instituições.

Propostas – Os projetos podem ser apresentados 
por pessoas de todas as ocupações, de qualquer par-
te do Brasil e do exterior, desde que estejam direta-
mente relacionadas com o desenvolvimento da Re-
gião Amazônica.

Os trabalhos poderão ser apresentados individu-
almente ou em grupo e cada participante poderá se 
candidatar em mais de uma categoria, desde que 
com propostas distintas.

O julgamento será realizado em 18 de outubro e a 
outorga será dia 23 de novembro, na Federação das 
Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), que este ano 
sedia a premiação.

Histórico – Inicialmente, o Prêmio Professor Sa-
muel Benchimol foi instituído em 2004, tendo seu 
lançamento e primeira realização no estado do Ama-
zonas, por meio da Federação das Indústrias do Es-
tado do Amazonas – FIEAM. Ao longo dos seus 14 
anos foram mais de 3.000 (três mil) inscrições e 177 
premiações divididas entre projetos e indicações, ori-
ginadas de quase todos os estados brasileiros, mes-
mo sendo uma premiação voltada para o desenvolvi-
mento sustentável da Amazônia.

Serviço: Inscrições abertas para os Prêmios Pro-
fessor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente 2018. Até dia 10 de 
agosto, pelo site www.amazonia.ibict.br

Projetos pioneiros e personalidades em destaque serão reconhecidas pela 
premiação. Solenidade de outorga será no mês de novembro, 

em Belém.
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Sudam lança aplicativo da 
Ouvidoria do FNO

Os beneficiários do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Norte (FNO) já podem falar com a Ouvido-
ria de qualquer lugar usando apenas o aparelho celular. 
A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
lançou nesta semana o aplicativo “Ouvidoria FNO” que 
facilita o contato com os gestores do Fundo e pode ser 
baixado gratuitamente.

Segundo Luzio Silva Filho, coordenador de Gestão da 
Tecnologia da Informação da Sudam, o aplicativo está 
disponível para o sistema Android e para o IOS. “São as 
plataformas mais usadas atualmente em smartphones. 
Ou seja, os usuários de Iphone e os de outros aparelhos 
podem contar com o serviço”, destaca.

O coordenador informa que para fazer o download, 
basta procurar “Ouvidoria – FNO – SUDAM” no Goo-
gle Play ou na App Store. É necessário fazer identificar 
nome e e-mail e descrever a razão do contato. As for-
mas de interação ofertadas são: “Denúncia”, “Elogio”, 
“Reclamação”, “Sugestão” e a “Solicitação de Informa-
ção”. Todas as interações são automaticamente moni-
toradas pela Controladoria Geral da União (CGU) e obe-
decem a prazos legais para serem respondidas.

Ouvidoria do FNO: um porta-voz dos beneficiários 
na Sudam

Implementada em dezembro de 2017, a Ouvidoria 
do FNO é administrada pela Sudam e é destinada para 
o atendimento das pessoas físicas e jurídicas que tive-
ram contrato de crédito aprovado ou que têm interesse 
no assunto.

Atendimento

Qualquer pessoa pode entrar em contato e há várias 
maneiras disponíveis para isso: presencialmente, por 
telefone, e-mail, carta, pelos canais de atendimento 
digital, monitorados pelo Ministério da Integração e a 
Controladoria Geral da União e até por aplicativo para 
aparelhos celulares. O prazo para atendimento é regido 
pela Lei de Acesso à Informação (LAI), que é de até 20 
dias prorrogáveis por mais 10 dias, mediante justifica-
tiva expressa.

Fundo Constitucional do Norte

Tem o objetivo de contribuir para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social da região, através 
de programas de financiamento aos setores produtivos 
privados. Como instituição de desenvolvimento regio-
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nal, a Sudam é responsável pela definição das diretri-
zes e prioridades de aplicação dos recursos do FNO, de 
acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) e o Plano Regional de Desenvolvimen-
to da Amazônia (PRDA).A Ouvidoria do FNO assegura 
mais transparência, dá mais interatividade aos milhares 
de beneficiários e é uma ferramenta para melhorar a 
gestão do Fundo. Em 2017, foram contratadas 15.450 
operações de crédito, envolvendo recursos financeiros 
no valor de R$ 2.905,9 milhões. Isso expressa um cres-
cimento de 24,5%, em comparação a 2016 (R$ 2.333,9 
milhões).

SERVIÇO:

-Link para download do app no iTunes:

https://itunes.apple.com/br/app/fno-ouvidoria/
id1396104725?mt=8

-Link para download do app na Play Store:

h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=ouvidoria.sudam.com

Canais de comunicação

E-SIC (somente pedido de informação)

Ou

E-Ouv 

Localização

Tv. Antônio Baena, nº 1113, Térreo Bloco C

Marco - Belém–PA

CEP: 66093-082

Horário de Funcionamento

8h às 12h e das 13h às 17h.

Telefone e e-mail

0800-610021 / 4008-5689

ouvidoria@sudam.gov.br
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Colônia de Férias vira opção 
de lazer no mês de julho

  O período de recesso escolar começou e mui-
tos pais buscam alternativas para entreterem seus 
filhos. Pensando nisso, a Unidade de Lazer do SESI 
Roraima está com uma programação especial neste 
mês de julho para a criançada que está em casa, e 
precisa fazer alguma atividade. 
 A Colônia de Férias do SESI 2018 terá duração 
de 15 dias, cheios de muita alegria e diversão para 
crianças com idade entre 5 e 12 anos.  A Colônia ini-
ciou dia 10 e segue até o dia 20 de julho, das 14h às 
18h no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da entida-
de (CCEL).
 Durante os dez dias meninos e meninas irão 
participar de diversas atividades recreativas e espor-
tivas. Na primeira semana foram realizadas brincadei-

ras, circuitos e jogos recreativos como futebol, tênis 
de mesa, pula pula, desenho e atividade na piscina 
do SESI. Tudo sendo acompanhado por profissional 
de Educação Física, pela coordenação da Unidade de 
Lazer do SESI e Gestor do CCEL.
 A Colônia de Férias representa um momento 
de diversão para as crianças no período das férias, 
com uma programação diferenciada, longe de brin-
quedos eletrônicos, televisão, celular e videogames. 
É uma programação de socialização com muitas brin-
cadeiras e algumas surpresas, liderada por uma equi-
pe que está trabalhando para oferecer uma Colônia 
recheada de bons momentos.
 Confira um resumo de como foi essa primeira 
semana da Colônia de Férias do SESI Roraima.
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Projeto do SENAI/RR conquista 
6º lugar em premiação nacional

Os vencedores da Mostra Inova edição 2018 foram divulgados 
na tarde do último domingo (8) na 10º Olimpíada do Conheci-
mento, em Brasília. O produto Bio Sustein: Plantando o Futu-
ro, ganhou em primeiro lugar. O projeto pertence ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Sertãozinho 
(SP) e trouxe como inovação um tubete biodegradável. A ideia é 
usar o produto substituindo o plástico que envolve as raízes das 
mudas. O tubete é feito de sobras de cana de açúcar e manga, 
comuns na região.
Pelo voto popular, o produto vencedor foi a Luva-Guia, desen-

Projeto Caroçaí concorreu com outros 310 na fase eliminatória e foi o único 
representante da Região Norte

 Equipe de Sertãozinho (SP) levou o primeiro lugar na categoria Produtos Inovadores com o 
Bio Sustein, um suporte biodegradável para plantação de mudas

Estudantes responsáveis por apresentar a Luva-Guia aos visitantes da OC2018, que ajuda 
cegos a identificarem obstáculos próximos

volvida pelo estudante Vinicius Bail, 17 anos, do SENAI do Para-
ná. O equipamento vibra quando o cego se aproxima de algum 
obstáculo. Ele comenta que o processo começou com luva que 
vibrava graças a um motor de joystick de video-game. Depois, 
ele aprimorou usando um sistema de vibração como o de ce-
lular e, além da luva, há também a pulseira, como opção mais 
leve. O produto ainda tem integração com um aplicativo de ce-
lular, que avisa se a bateria está acabando e ajuda na localização 
do cego por um sistema de GPS.
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PROCESSOS - Na categoria processos, o projeto vencedor 
foi o Sistema de Vídeo Inspeção Robotizada para Redes 
com TIL radial, condominial ou Curva de 90 graus vertical. 
A ideia, desenvolvida no SENAI de Goiás, propõe o uso de 
um robô para fazer a inspeção na tubulação de redes de 
água, esgoto ou gás. O equipamento é capaz de registrar 
fotos, fazer filmagens e analisar as redes para detecção e 
seleção de anomalias, com emissão de laudos de resolu-
ção dos problemas de forma precisa e ágil.
Pelo voto popular, a escolha foi do projeto Safity 
Total, da Paraíba. Trata-se de um sistema de moni-
toramento que auxilia no processo de gestão de 
equipamentos de proteção individual, com foco na 
construção civil. A ideia é reduzir o número de in-
denizações pagas pelas empresas pelo não uso dos 
equipamentos de segurança. 

PRÊMIOS - De acordo com Mônica Mariano, coorde-
nadora da Mostra Inova, os projetos apresentados 
vieram com maturidade maior do que em edições 
anteriores e muitos já estão prontos para serem co-
mercializados em escala. Ela comenta que foram 310 
inscritos para a seleção de 50.
As equipes vencedoras na avaliação técnica pelas ca-
tegorias produtos e processos inovadores ganharam 
viagem de três dias de duração para Recife (PE). No 
caso da vitória por produto, a escola vai levar tam-
bém uma impressora 3D multifuncional. Os ganha-
dores pelo voto popular levaram como prêmio um 
curso presencial no valor de até R$ 2 mil. 

Projeto CAROÇAI do SENAI/RR
Dos 310 projetos inscritos por alunos de todo Brasil 
para participar da Mostra Inova SENAI 2018, 50 fo-
ram selecionados para a etapa nacional. De Roraima, 
na categoria Produto Inovador, foi escolhido o Proje-
to Caroçaí, que consiste em uma farinha que é feita a 
partir do caroço de açaí e que pode ser utilizada para 
fabricar diversos tipos de iguarias. 
Esse Projeto surgiu da pesquisa das alunas do SENAI 
Ana Paula Oliveira da Silva e Conceição Silva, que 
orientadas pela instrutora da área de alimentos, Elia-
na Lima, criaram uma farinha, a partir do caroço do 
açaí, para produção de pães, bolos e biscoitos. Essa 
foi uma demanda que surgiu devido à necessidade 

de uma empresa do Estado do Amapá que não sabia 
o que fazer com os resíduos gerados da utilização da 
polpa do açaí.
A equipe do SENAI/RR Roraima alcançou o 6º lugar, 
na etapa nacional, que é um excelente resultado, 
ficando a frente de estados que são referências em 
ideias inovadoras. Para o interlocutor Handerson 
Oliveira a Olimpíada do Conhecimento é sempre um 
grande evento, cheio de oportunidades e novas tec-
nologias “é um evento que todos deveriam participar 
em algum momento da sua visa profissional, e poder 
fazer história, representando o SENAI/RR, é mais gra-
tificante ainda, pois alcançar o  6º lugar, concorrendo 
coma mais de 300 projetos mostra que temos poten-
cial para ir muito mais além”. 

“Participar da Olimpíada do Conhecimento  foi uma 
experiência maravilhosa, desde os preparativos até 
o dia de voltar pra casa. Todo conhecimento adqui-
rido que ninguém pode tirar, além de amizades que 
nem imaginava cultivar, contato com pessoas que 
só agregaram mais conhecimento na minha vida e 
principalmente, mostrar meu potencial para pessoas 
de vários estados do Brasil é algo indescritível. Com 
certeza levarei essa experiência que o SENAI/RR me 
proporcionou para a vida toda e espero voltar a par-
ticipar um dia”, afirmou Conceição Silva.
“Participar do Inova foi uma experiência inesquecí-
vel, ainda mais representando a região norte do Bra-
sil com um produto de qualidade que é o Caroçai. 
Alcançar essa colocação é algo que sempre vou me 
orgulhar, além de todo conhecimento adquirido e do 
apoio incondicional do SENAI/RR”, disse Ana Paula 
Oliveira da Silva.
“Participar da Olimpíada do Conhecimento com o 
produto Caroçaí no Inova SENAI foi uma experiência 
única, que nos enche de orgulho por ser o único re-
presentante da região norte. Voltamos com mais co-
nhecimento e experiência que será utilizada para in-
centivar outros alunos a participar, porque sim, somo 
capazes de está entre os melhores, somos o resultado 
da confiança e da força de cada Senaiano”,declarou  
Eliana Lima – Instrutora da párea de alimentos do 
SENAI.
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Equipe Caroçaí durante entrevista Da esquerda para a direita Ana Paula, Eliana Lima e Conceição Silva

Equipe Caroçaí apresenta seu produto para o presidente da CNI, Robson BragaEquipe Caroçaí com o diretor regional do SENAI RR, Arnaldo Mendes


