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Parceria CNI-Caixa firma acordo para levar 
crédito para micro e pequenas empresas

As micro e pequenas indústrias atendidas pelo Núcleo 
de Acesso ao Crédito (NAC) da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), terão acesso facilitado ao crédi-
to junto à Caixa Econômica Federal (CAIXA). O Acordo de 
cooperação técnica firmado entre as duas entidades pre-
vê o enquadramento das empresas direcionadas ao ban-
co pelos NACs estaduais em uma faixa especial de taxa de 
juros que pode chegar até 28% menos que a taxa balcão, 
atendimento diferenciado, possibilidade de carência e até 
60 meses para pagamento. O dinheiro pode ser usado tan-
to para capital de giro, como para aquisição de máquinas 
e equipamentos. 

Além das condições especiais, as indústrias contarão 
com o apoio de profissionais especializados do NAC para 
orientação financeira, a fim de identificar a melhor alter-
nativa de crédito ofertada. Entre os benefícios do acordo 
entre CNI e CAIXA, destacam-se 3 linhas de crédito espe-
ciais: 

• Capital de giro pós-fixada, destinada a empresas 
com faturamento anual fiscal superior a R$ 360 mil, com 
juros a partir de 0,83% ao mês mais TR, prazo de até 60 
meses e carência automática de 3 meses;

• Capital de giro pré-fixada, voltada a MPEs com ju-
ros a partir de 1,19% ao mês, prazo de 48 meses e carência 
automática de 3 meses.

• BDC – Bens de Consumo Duráveis com taxa pós-
-fixada, com juros a partir de 0,92% ao mês, prazo de até 
60 meses e até 06 meses de carência.

O pacote de benefícios inclui ainda o Cartão Empresarial 
com isenção da 1ª anuidade para empresas com domicílio 
bancário de recebíveis na CAIXA e 6 meses de isenção de 
100% ou 12 meses de isenção de 50% para adesão na ces-
ta de serviços para novos correntistas ou correntistas sem 
cesta.

Essas condições estão sujeitas à análise de risco de cré-
dito, disponibilidade de recurso, bem como são válidas 
para empresas que tenham 12 ou mais meses de fatura-
mento e garantias compatíveis com as exigidas, que va-
riam de acordo com a linha de crédito.

“Em um momento de demanda retraída e fluxo de caixa 
comprometido em função da crise gerada pela pandemia 
do novo coronavírus, oferecer crédito com condições dife-
renciadas é, sem sombra de dúvidas, fundamental para a 
preservação de empregos e para a sobrevivência de diver-
sas micro e pequenas empresas”, afirmou o gerente exe-
cutivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves.

O primeiro passo para acessar o pacote de vantagens 
é acessar o link da parceria e fazer o cadastro.

Além das vantagens exclusivas da parceria entre CNI e 
CAIXA, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, 
as condições vigentes para o público MPE inclui outras 
medidas de apoio que podem ser acessadas no portal do 
banco.

Entre as novidades, destaque para a possibilidade de sus-
pender o pagamento das parcelas de diversas operações 
de crédito, capital de giro com garantia do FAMPE (parceria 
com o SEBRAE) e o GiroCaixa FGI com apoio do Fundo Ga-
rantidor para Investimentos (FGI), conforme PEAC - Progra-
ma Emergencial de Acesso a Crédito, instituído pela Medida 
Provisória nª 975/2020 de 01 de junho de 2020.

Para ajudar o empresário a escolher qual a melhor op-
ção, a CNI, por meio da Rede NAC fez uma série de cartilhas 
que estão disponíveis gratuitamente no www.nac.cni.com.
br/publicacoes/. Para um atendimento personalizado por 
profissionais preparados para ajudar na escolha do melhor 
financiamento a ser contratado entre no canal do NAC no 
portal da CNI, ou faça contato com o NAC Roraima no e-mail 
nac@fier.org.br ou telefone: (95) 99128-3921.

https://app.pipefy.com/public/form/kCfKUS0Q
http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/Paginas/default.aspx
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://nac.cni.com.br/publicacoes/
https://nac.cni.com.br/publicacoes/
https://nac.cni.com.br/
mailto:nac@fier.org.br


FIER participou de Seminário on-line sobre 
internacionalização de empresas da região norte

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), 
por meio de seu Centro Internacional de Negócios (CIN), 
se uniu aos demais CINs do Norte do Brasil para realizar o 
Webinário O Norte é o Mundo, no período de 25 a 27 de 
agosto, com o objetivo de discutir o panorama das expor-
tações e divulgar as oportunidades de negócios no merca-
do internacional para a região.

No primeiro dia de programação (25), que teve como 
tema “Parceria na Internacionalização de sua Empresa”, 
ocorreu uma palestra, ministrada pelo coordenador geral 
de Programas de Apoio à Exportação do Ministério da Eco-
nomia, Victor Maselli, que falou sobre o Plano Nacional da 
Cultura Exportadora (PNCE) e suas ações na Região Norte.

Logo após foi a vez da apresentação do Caso de Suces-
so da Empresa roraimense Indústria Vitória, que em 2018 
participou da nova metodologia de atendimento do Plano 
Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), executada pela 
FIER como parte das ações do Comitê Estadual.

Através deste atendimento, foi feito um diagnóstico e 
um Plano de Ação de Internacionalização para a empresa,  
visando expandir a sua atuação para o mercado interna-
cional e adequar os seus processos para novos produtos 

O empresário roraimense Rodrigo Xaud iniciou sua par-
ticipação falando da Indústria Vitória e como conheceu 
o PNCE, além de agradecer pela dedicação da equipe do 
CIN/RR pelo trabalho desenvolvido em sua empresa.

“O diagnóstico que eles fazem inicialmente é primordial 
para sabermos onde estamos falhando e o que precisamos 
ajustar. A metodologia utilizada é fantástica, fora de série. 
Quando a gente pega o mecanismo de trabalho do plano, 
ele é extremamente simples e fácil de trabalhar, não tem 
um custo e realmente ele é preciso para atuar sobre os 
problemas que temos, não se perde tempo mexendo no 
que está funcionando, o objetivo é corrigir as falhas e se 
adequar aos mercados”, declarou.

O empresário continuou sua fala ressaltando a eficá-
cia do plano e falando da importância de outras empre-
sas aderirem. “É um trabalho realmente diferenciado, até 
para a gente como empresa já exportadora, eu não espe-
rava, sendo bem sincero, esse retorno tão significativo. Até 
então, era um programa novo, então nós tínhamos receio 
quanto à eficácia, mas quando foi apresentado, quando 
colocamos em prática, surpreendeu. O plano não é ape-
nas teoria, ele realmente funciona e ele deve ser indicado, 
inclusive é uma parceria que gostaríamos de estender ain-
da mais, porque o resultado é absurdo. Nós tivemos um 
retorno expressivo e, com certeza, eu indico para outras 
empresas, sejam elas já exportadoras ou que estejam no 
início do processo, ou ainda aquelas que estão apenas 
pensando um exportar no futuro. Eu acredito que esse é 
o primeiro passo, procurar esse parceiro que vale muito a 
pena”, afirmou.
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Logo depois, o diretor executivo do Sistema FIEPA, Iva-
nildo Conti, relembrou um pouco dos 22 anos de trajetória 
do CIN/PA, agradeceu aos 10 anos de parceria do Sebrae/
PA, na pessoa do seu superintendente, Rubens Magno e 
falou da importância dos Centros Internacionais de Negó-
cios no processo de internacionalização das empresas no 
contexto atual.

“Com essa globalização, cada vez mais os empresários 
têm que procurar novos mercados para atingir os seus 
objetivos, e isso sim tem contribuído realmente para as 
pequenas, micros e médias indústrias do estado do Pará, 
através da ajuda do CIN, que tem por objetivo também fa-
zer palestras, cursos, além de mostrar aos micros e peque-
nos empresários principalmente, já que os grandes têm 
sua estrutura formada, como se deve entrar no mercado 
internacional. Não é muito fácil, existem muitas exigências 
dos mercados, principalmente nos grandes mercados e os 
micros e pequenos, se não forem bem assessorados, aca-
bam parando no início de suas atividades, tendo inclusive 
prejuízo, como já vimos empresas do passado que tenta-
ram entrar no mercado internacional e por falta de uma 
assessoria tiveram sérios prejuízos”, pontuou. 

 Conti finalizou reforçando o papel do CIN no pro-
cesso de exportação. “Então o CIN está aqui para isso, con-
tribuir com as empresas, assessorando, mostrando quais 
são as atividades que eles devem desenvolver, as precau-
ções que tem que ter com o mercado em relação ao seu 
produto, à embalagem, a preço, à pontualidade das entre-
gas, enfim, o mercado internacional é muito mais exigente 
do o mercado nacional e é por isso que estamos aqui, cada 
vez mais entusiasmados em assessorar essas empresas, 
porque sabemos que, só assim, eles irão desenvolver mais 
ainda seus negócios”, encerrou.

O superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, que 
estava presente na abertura do webinário, agradeceu a 
parceria com o CIN/PA e falou sobre o comprometimento 
que vê no trabalho realizado pela equipe, assim como os 
benefícios alcançados pela iniciativa.

“O Sebrae nesses dez anos de parceria junto com o CIN, 
que já atuava nesse segmento 12 anos antes, então 22 
anos de maneira geral, certamente, juntos,  levaram mui-
tos conhecimentos amazônicos para os europeus, para os 
americanos, para os asiáticos e isso na verdade alargou 
muito as fronteiras da gente e é legal falar sobre isso, por-
que isso é negócio, são experiências e principalmente, são 
riquezas que a gente consegue exportar, mas, primeira-
mente,  fazer com que essa riqueza gere algo dentro do 
nosso país, dentro do nosso Estado”, afirmou.

Magno continuou sua fala fazendo um pedido para que 
os empresários procurem as instituições para que possam 
ter a melhor orientação possível e obter resultados satisfa-

tórios com a internacionalização de suas empresas.
“Você que é empresário, por favor, não deixe de pro-

curar o CIN, não deixe de procurar o Sebrae, porque nós 
estamos prontos como o Ivanildo falou, nós estamos pre-
parados para ajudar você a mitigar a possibilidade de ter 
qualquer tipo de erro, qualquer tipo de barreira que você 
possa vir a ter, se você nos procurar é muito mais fácil de 
conseguir transporte junto com você. Isso nós fizemos 
com várias delegações, levamos empresários aqui do esta-
do preparados tanto pelo CIN, como pelo Sebrae. Levamos 
esses empresários a terem experiências fora do Brasil, ex-
portamos os seus produtos, trouxemos muitos profissio-
nais de fora para compartilhar conhecimento, para prepa-
rar todo esse nosso material e esse nosso empresariado 
para terem experiências com essas pessoas internacionais 
e, assim, levarem, além das nossas fronteiras do Brasil, os 
nossos produtos”, finalizou.

O webinário foi uma iniciativa promovida pelo Centro 
Internacional de Negócios do Pará (CIN/FIEPA), em come-
moração aos seus 22 anos, juntamente com o SEBRAE e a 
Rede CIN dos estados do norte do país. 

A FIER, que também coordena em Roraima o Plano Na-
cional da Cultura Exportadora, apoiou e participou da ini-
ciativa, indicando o case de sucesso com a metodologia de 
atendimento realizada junto a Indústria Vitória, para con-
tribuir com o seu processo de internacionalização, além de 
mobilizar empresas e parceiros para que participassem da 
programação.  

Confira como foi a programação do Webinário O Nor-
te é o Mundo nos dias 26 e 27:

Dia 26 - Tema: Mercado Internacional 
Palestrantes: Empresário Maurício Amorim, diretor da 

Be Brasil, empresa comercial exportadora; e Fabrício Silva, 
especialista em comércio exterior e fundador da Comex In 
The House. 

Case paraense no mercado internacional: Laboratório 
São Lucas, apresentado pela Giselle Amaral, representante 
da empresa.

Workshop: Certificações internacionais para Biocosmé-
ticos via Portugal

Dia 27 - Tema: A Retomada das Feiras Internacionais – 
Orientação, Preparação e Conquista, no contexto das ex-
portações. 

Palestrante: Malu Savieri, representante da Messe Düs-
selddorf, no Brasil

Case de sucesso: Grupo de Trabalho do Cacau e Choco-
late e o Governo do Pará, apresentado pela Paula Soares, 
da Apex-Brasil, que também falou sobre a internacionaliza-
ção do cacau e chocolate, por meio do PROCACAU. 

Workshop: Tendência e Oportunidade do mercado In-
ternacional para o Cacau e Chocolate.
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A Escola do SESI está alcançando ótimo engaja-
mento mensal com os alunos, obtendo uma média 
de 95% de participação nas aulas a distância e remo-
tas. Isso se deve ao comprometimento que a institui-
ção assumiu em entregar um serviço de qualidade, 
mesmo em um cenário de pandemia.

De acordo com a gerente executiva de educa-
ção do SESI/RR, Gardênia Cavalcante a gestão está 
constantemente em busca de realizar melhorias no 
serviço, a meta é a excelência. “Nossa equipe de 
profissionais tem um compromisso com a educação 
de nossos alunos e, independente das dificuldades, 
estão se aprimorando, cada vez mais, para que o 
aprendizado seja efetivo”, declarou. 

Para alcançar esse objetivo também são primor-
diais o acompanhamento e o relacionamento com 
os alunos e com a família que, no contexto atual está 
bem mais próxima da vida escolar de seus filhos, por 
isso a reunião de pais e mestres, um momento im-
portante de feedback e alinhamento de expetativas 
entre escola e família foi realizada de forma remota, 
por meio da plataforma teans.

Com início no final de julho e encerramento em 
agosto, a rodada de reuniões online com os pais e 
responsáveis de alunos dos segmentos de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e do Novo Ensino mé-
dio Técnico Integrado SESI SENAI teve como pauta a 
avaliação dos primeiros meses do Ensino a Distância 

Reunião de pais e mestres online

com Aulas Remotas, o alinhamento da dinâmica de 
aulas do segundo semestre, além de contar com a 
participação do treinador e facilitador de treinamen-
tos e vivências com foco no desenvolvimento huma-
no, Bruno Simoni, direto da Bahia, que conduziu um 
momento de reflexão sobre como passar por essa 
situação inesperada causada pelo novo Coronavírus. 

Outra ação de suma importância que acontece 
anualmente de forma presencial é a formação de 
professores que, dessa vez, aconteceu pelas telas de 
computadores e celulares. A capacitação ocorreu no 
dia 13 de agosto com a SOMOS Educação. O tema 
abordado foi: “A importância da saúde mental em 
tempos de distanciamento social”. O facilitador foi 
o psicólogo João Galbiatti, que contou com a partici-
param de 62 professores em sua palestra. 

Por fim, nos dias 19 e 20, aconteceu o Conselho 
de Aprendizagem da Escola do SES/RR. A iniciativa 
tem a função de acompanhar e monitorar o desem-
penho dos alunos nas aulas remotas, promovendo 
o alinhamento das informações entre os professo-
res de cada turma para mensurar a participação e, 
assim, garantir uma aprendizagem de forma asser-
tiva, bem como o apoio às famílias para o desenvol-
vimento intelectual, emocional e efetivo dos alunos, 
maximizando o potencial, o bem-estar e a eficácia 
de todos os envolvidos e a melhoria contínua da 
qualidade do ensino. 

Escola do SESI Roraima realiza ações para superar 
o momento de distanciamento social e garantir o 

aprendizado efetivo de seus alunos
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Com o retorno gradual das atividades 

econômicas, o SESI Roraima identificou a 

necessidade de reforçar todas as medidas 

preventivas que já vem sendo tomadas desde 

o início da pandemia, com o objetivo de 

oferecer segurança no ambiente laboral e 

para os seus clientes.

Após a primeira fase da retomada, na 

qual diversas medidas foram providenciadas 

como entrega de viseiras (Face Shield) para 

colaboradores, disponibilização de dispenser’s 

com álcool 70%, aferição de temperatura 

na entrada, respeito ao distanciamento 

mínimo em todos os atendimentos, dentre 

outras ações, no mês de agosto, o SESI/RR 

continua promovendo iniciativas para evitar 

a proliferação do novo Coronavírus.

 Nos dias 6, 7 e 10 de agosto o SESI/RR, por 

meio do PSQV (Programa SESI de Qualidade de 

Vida), realizou testes rápidos para Covid-19 

em seus colaboradores e estagiários, 

totalizando 154 pessoas beneficiadas. No 

dia 1º de setembro será realizada mais uma 

testagem para os que não puderam participar 

nos três dias citados acima.

A instituição realizou uma rodada de 

palestras, nos dias 13, 15, 17, 19 e 28 de 

agosto, sobre o protocolo de instruções de 

retorno gradual das atividades do Regional 

em tempos de Covid-19, no auditório da 

Escola, respeitando o distanciamento mínimo 

de segurança. O momento foi conduzido pelo 

enfermeiro do SESI/RR, José Leôncio e contou 

com a participação de 231 colaboradores 

e estagiários das unidades de Educação, 

Saúde e Segurança na Indústria, e das áreas 

SESI Roraima segue promovendo ações 
preventivas e de combate à Covid-19

Aplicação de teste rápido nos colaboradores
Enfermeiro José Leôncio durante palestra

231 colaboradores assistiram a palestra divididos em nove turmas
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meio: Gerência Executiva Financeira (GFIN), 

Gerência Executiva Administrativa (GEAD) e 

Superintendência.

Além da palestra o SESI/RR também 

disponibilizou dois cursos online sobre o 

assunto para que as informações sejam 

fixadas e massificadas entre a força de 

trabalho. A intenção é continuar com esse 

trabalho de conscientização enquanto 

for necessário, para que os cuidados e 

prevenção estejam sempre em evidência 

e não caiam no esquecimento com o 

retorno gradual da rotina laboral e social 

das pessoas.
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Capacitação da Brigada de Incêndio
do SENAI/RR

No período de 10 a 17 de agosto foi realizado, pelo 
SESI/RR, a capacitação de Brigada de Incêndio com os 
colaboradores do SENAI/RR, visando atender a Nor-
ma Regulamentadora (NR-23) do MTE, que tem como 

objetivo contribuir para prevenção de acidentes nas 
dependências da instituição e prevenção de vidas, 
com a proteção também da instituição contra incên-
dio, por meio das técnicas de combate.
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Programa Estagiário Extraordinário

O Instituto Euvaldo Lodi prestigia seus estagiá-
rios atuantes em todo Brasil, oferecendo, gratuita-
mente, o acesso ao programa “Estagiário Extraordi-
nário” com oito módulos. Trata-se de um conteúdo 
online, que estará disponível até o dia 10 de outu-
bro, no canal do IEL Nacional, no Youtube.

O material segue o formato de trilhas de apren-
dizagem, com vídeos, exercícios práticos, materiais 
complementares e uma seleção de livros especiali-
zados. Informações e conhecimentos importantes 
para o estagiário ingressar no mercado de trabalho. 

Dicas para jovens profissionais que buscam desen-
volver uma atuação mais profissional dentro das 
organizações.

O objetivo do programa é explorar as principais 
características, desafios e habilidades, contribuin-
do para uma carreira profissional promissora den-
tro das organizações.

E quais são as principais características, desafios 
e habilidades para o estagiário iniciar uma carreira 
promissora? Saiba na Série Estagiário Extraordiná-
rio.
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Os módulos abordam as seguintes temáticas:
1) Afinal o que é propósito?
2) Diferentes gerações e relações no trabalho
3) O mundo do futuro
4) Inteligência Emocional
5) Comunicação 
6) Netwoking 
7) Responsabilidade

8) Auto liderança

Um presente para alavancar a carreira profissio-

nal. Para participar basta acessar o link https://www.

youtube.com/playlist?list=PLbSPzJS-hoN04zL6x-

QuQpFhSLOxTiT1TW e aproveitar todo o conteúdo 

disponível. Seja um Estagiário Extraordinário, faça a 

diferença.
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