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APRESENTAÇÃO
O Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI é um 

indicador de propagação que varia de 0 a 100. Acima de 50 pon-
tos indica que o empresário está confiante e que essa confiança 
está bem disseminada. É um questionário que acompanha as 
Pesquisas da Sondagem Industrial e da Sondagem da Indústria 
da Construção, que contem seis perguntas que abordam as pers-
pectivas e o sentimento atual do empresário quanto ao quadro 
da economia no país, no estado e na sua empresa.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Diante dos dados apresentados na tabela acima, identificou-
-se que o ICEI do mês de setembro deste ano obteve 53,5 pontos 
que, ao compararmos este resultado com o mês anterior, apre-
sentando uma leve variação positiva, o índice mostra com essa 
pequena variação que o empresário tem uma boa perspectiva 
em relação há uma possível melhora na economia.

Comparando os resultados de setembro deste ano, com o 
mesmo período em 2017, percebe-se que as expectativas e sen-
timentos dos empresários locais tiveram uma variação negativa 
de menos de um ponto. Ao se comparar o índice de confiança 
do empresário industrial de Roraima com o índice nacional, per-
cebe-se que há uma pequena variação positiva, indicando assim 
que a confiança do empresário roraimense segue a tendência 
nacional.

O Indicador de Condições da Economia do estado apresentou 
uma variação de menos de um ponto em relação ao mês anterior, 
registrando 40,9 pontos, mostrando que na visão do empresário 
as condições econômicas do estado se mantem inalteradas. Em 
relação ao mesmo período referente ao ano anterior o indicador 
aponta uma queda de 2,9 pontos. Se comparado com o Indicador 
de Condições da Economia nacional verifica-se que a percepção 
do empresário local esta abaixo aproximadamente 6 pontos do 
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apontado sobre o empresário nacional.
Diante dos dados apresentados na tabela acima, identificou-

-se que o ICEI do mês de setembro deste ano obteve 53,5 pontos 
que, ao compararmos este resultado com o mês anterior, apre-
sentando uma leve variação positiva, o índice mostra com essa 
pequena variação que o empresário tem uma boa perspectiva 
em relação há uma possível melhora na economia.

Comparando os resultados de setembro deste ano, com o 
mesmo período em 2017, percebe-se que as expectativas e sen-
timentos dos empresários locais tiveram uma variação negativa 
de menos de um ponto. Ao se comparar o índice de confiança 
do empresário industrial de Roraima com o índice nacional, per-
cebe-se que há uma pequena variação positiva, indicando assim 
que a confiança do empresário roraimense segue a tendência 
nacional.

O Indicador de Condições da Economia do estado apresentou 
uma variação de menos de um ponto em relação ao mês anterior, 
registrando 40,9 pontos, mostrando que na visão do empresário 
as condições econômicas do estado se mantem inalteradas. Em 
relação ao mesmo período referente ao ano anterior o indicador 
aponta uma queda de 2,9 pontos. Se comparado com o Indicador 
de Condições da Economia nacional verifica-se que a percepção 
do empresário local esta abaixo aproximadamente 6 pontos do 
apontado sobre o empresário nacional.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL DE 
RORAIMA. Sondagem de opinião - CNI/FIERR, Ano 1, Número 
8, setembro de 2018. Publicação Mensal – Centro Interna-
cional de Negócios – Elaboração: Karen Telles – Coordena-
dora 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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APRESENTAÇÃO
A Pesquisa de Sondagem Industrial é uma pesquisa realizada, 

nos primeiros dez dias uteis de cada mês, tendo como objeti-
vo 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 indicam comportamento positivo da econo-
mia frente ao indicador. Abaixo dos 50 pontos, consequentemen-
te, indicam uma queda, tanto no comportamento econômico da 
empresa e da economia, quantos nas expectativas e intenções do 
empresário industrial.

INDICADOR DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
A pesquisa mostra que no mês de agosto o índice de evolu-

ção do volume de produção registrou 50 pontos, se mantendo 
inalterado frente ao mês de julho. Quando comparado ao mês 
de agosto de 2017, nota-se uma variação positiva de 4,5 pontos.

O índice de evolução de produção nacional apontou 54,1 
pontos. Em comparação com o índice de evolução da produção 
estadual, nota-se que o volume de produção da indústria estadu-
al está relativamente abaixo da média nacional. 

INDICADOR DE EMPREGO INDUSTRIAL
O indicador de Evolução do Número de Empregos gerados 

na indústria estadual, no mês de agosto de 2018, registrou um 
decrescimento de 3,1 pontos na evolução do índice ao mês an-
terior, chegando a 46,9 pontos neste mês. O indicador nacional 
registrou 49,1 pontos, estando acima do registrado no estado, 
porém estes números mostram que a geração de empregos em 
escala nacional esta abaixo do ideal. 
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UCI – Utilização da Capacidade Instalada
A Utilização da Capacidade Instalada é analisada por dois ân-

gulos, o primeiro mostra a variação percentual e os pontos da uti-
lização efetiva em relação ao usual. A diferença entre elas é que a 
primeira demonstra o quanto esta sendo utilizada da capacidade 
total, a segunda demonstra em pontos a utilização efetiva no pe-
ríodo referente à pesquisa em relação ao usual para o mesmo 
período nos anos anteriores.

 O nível da UCI (%), nas indústrias do estado, sofreu uma va-
riação positiva de 3 pontos percentuais, quando comparado ao 
mês de julho, registrando 63 pontos. Se comparado o resultado 
de agosto com o mesmo período no ano de 2017, o índice aponta 
um aumento de 7 pontos percentuais. O indicador do nível da 
UCI nacional referente ao mês de agosto também registrou uma 
evolução frente ao mês de julho, atingindo 69 pontos, ficando as-
sim 6 pontos percentuais acima do índice apresentado no estado 
de Roraima.

A UCI efetiva em relação ao usual referente ao mês de agos-
to de 2018 alcançou 46,9 pontos, apontando um aumento de 4 
pontos frente a julho de 2018. Comparando o resultado de agos-
to no mesmo período do ano de 2017 registra um aumento de 
8,3 pontos.
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ESTOQUES
Os indicadores de estoque também possuem duas 

vertentes, o primeiro é o Estoque de Produtos Finais que 
compara o planejado em relação ao desejado e o segundo 
é o Estoque de Produtos Finais que demonstra evolução 
de um mês para o outro. 

Para o mês de agosto de 2018 o Estoque de Produtos 
Finais (planejado/desejado) registrou 45 pontos, o que 
mostra uma inalterabilidade quando comparado com o 
mês anterior. Se comparado ao mesmo período de 2017 
o indicador demonstra uma queda de 5 pontos, quando 
registrou 50 pontos.

O indicador de evolução do nível de Estoque de Pro-
dutos Finais neste mês apontou uma queda de 6 pontos 
quando comparado ao mês anterior, marcando 50 pontos. 
Quando comparado a agosto de 2017 nota-se uma evolu-
ção de 3,6 pontos. 

Em parâmetro nacional, o indicador de estoques pla-
nejado em relação ao desejado registrou 51,2 pontos, e o 
indicador de evolução dos estoques registrou 50,9 pontos. 
Estando, assim, os dois indicadores acima do registrado 
em Roraima, o que mostra que há uma melhora lenta nes-
te parâmetro na economia nacional.

EXPECTATIVAS
Referente aos indicadores de Demanda por Produtos, 

Número de Empregados, Compras de Matéria-Prima e 
Quantidade Exportada os empresários industriais do es-

tado apresentaram expectativa negativa para os próximos 
seis meses.

Quando comparamos os indicadores de expectativas, 
com os do mês anterior, temos o seguinte comportamen-
to: a) Demanda por Produtos: Variação negativa de apro-
ximadamente 14,3 pontos; b) Número de Empregados: 
Queda de 13,3 pontos; c) Compras de matéria-prima: 
Queda de 7,1 pontos; d) Quantidade exportada: Variação 
negativa de 29,2 pontos.

No indicador de Intenção de Investimentos foi regis-
trada um aumento de 4,2 pontos quando comparado ao 
mês anterior, registrando 50 pontos no mês de agosto de 
2018. Tendo pequena variação quando comparado frente 
ao indicador nacional, que registrou 50,8 pontos, mostran-
do com isso que o sentimento do empresário local esta de 
acordo com a percepção do empresário nacional.

SONDAGEM INDUSTRIAL DE RORAIMA. Sondagem de 
opinião - CNI/FIERR, Ano 1, Número 8, agosto de 2018. Publi-
cação Mensal – Centro Internacional de Negócios – Elabora-
ção: Karen Telles – Coordenadora Técnica; Solange Minotto 
– Líder de Projetos; Willian Tihago – Técnico Operacional; Ga-
briela Menezes – Estagiária de Economia – Fones: (95) 4009-
5378 ou 4009-5360; E-mail: cin.fier@sesi.org.br.
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Escola do SESI realiza Aula Inaugural de 
Jovens e Adultos nesta quinta-feira (04)

 A Escola do SESI (Centro de educação do Traba-
lhador João de Mendonça Furtado), irá realizar nesta 
quinta-feira, 04, às 19h, no auditório, uma Aula Inau-
gural para os novos alunos da modalidade de Jovens e 
Adultos (EJA), que irão ingressar nas turmas dos 7º e 8º 
Anos e no Ensino Médio.
 Estes alunos são trabalhadores industriais, de-
pendentes e a comunidade que ainda não concluíram 
a educação básica e que, agora, com essa oportunida-
de dada pelo SESI Roraima, irão retornar aos estudos.
	 O	objetivo	da	ação	é	oferecer	a	essas	pessoas	
a oportunidade de concluir a escolarização do Ensino 
Fundamental	e	Ensino	Médio,	de	forma	mais	flexível,	
com encontros na escola três vezes por semana, em 
ambiente online, por meio da plataforma de Educação 
a Distância – EaD.
 A aula inaugural terá dois momentos. No pri-
meiro, os alunos irão conhecer as empresas industriais 
Cerâmica	 Nova	 Aliança,	 Coema	 Paisagismo,	 Gráfica	
Real, Indústria Vitória e Renovo Engenharia, que por 
meio da parceria com o SESI, aderiram ao Programa da 
Nova EJA e foram responsáveis por “apadrinhar” os no-
vos	alunos.	Participarão	de	um	momento	especial	com	
a Superintende do SESI Roraima e, logo em seguida, 
os alunos conhecerão a metodologia, os planos de tra-
balho que serão apresentados pelo pedagogo Gelson 
Peixoto.
 No segundo momento, os professores do 7º e 
8º	Ano	conduzirão	os	novos	alunos	para	assistirem	as	
aulas	em	suas	respectivas	salas.	Já	os	alunos	do	Ensi-
no Médio iniciarão o Processo de “Reconhecimento de 

Saberes”, que é um diferencial e um novo método de 
avaliação	e	diagnóstico	das	competências	que	os	alu-
nos possuem, ou seja, eles farão testes e responderão 
questionários	que	permitirão	a	 identificação	do	nível	
de conhecimento em cada disciplina.
	 Para	a	Diretora	em	exercício	da	Escola	do	SESI,	
Gardênia	 Cavalcante,	 “é	 extremamente	 importante	
essa oportunidade dada aos trabalhadores industriais 
e a comunidade, que tem interesse em concluir a es-
colarização.	 Enquanto	 instituição	 esperamos	 atender	
esses alunos, oferecer uma educação completa dando 
condições para que esses trabalhadores tenham uma 
base	educacional	 fortalecida,	 garantindo	uma	educa-
ção de qualidade”, preparando-os cada vez mais para o 
mundo do trabalho”, declarou.  
 A EJA - A Educação de Jovens e Adultos é uma 
das	 modalidades	 da	 Educação	 Básica,	 é	 destinada	 a	
quem tem 15 anos ou mais e não conseguiu estudar 
ou concluir os estudos na idade própria, nos Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. As metodologias são 
adequadas	à	faixa	etária	e	às	experiências	de	vida	dos	
alunos,	enquanto	os	materiais	didáticos	e	seus	conteú-
dos estão em sintonia com o segmento da indústria em 
que os alunos trabalhadores atuam.
 De acordo com o Portal SESI Educação, a EJA 
está presente nos 27 Departamentos Regionais do 
SESI, e já atendeu mais de um milhão de alunos traba-
lhadores. Este é um resultado da adesão de empresas, 
secretarias estaduais e municipais de educação, pre-
feituras, sindicatos, igrejas e associações comunitárias 
que se preocupam com a formação de cidadãos.

Aula Inaugural será realizada, às 19h, no auditório.
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 Imagina aprender e brincar ao mesmo tempo, 
e	 ainda,	 utilizar	 a	 tecnologia	 com	 foco	 em	estudos	
de programação de robôs. Essa é proposta da Escola 
do SESI (Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça	Furtado),	com	as	Oficinas	de	Robótica.
 Toda a programação será realizada duran-
te quatro sábados, 06 e 20 de outubro e 03 e 17 de 
novembro, das 14h30 às 20h, no espaço cultural, no 
Pátio	Roraima	Shopping.		
	 As	Oficinas	são	para	crianças	e	adolescentes	
de 9 a 16 anos. As inscrições são gratuitas e serão fei-
tas na hora. Cada turma será composta por 12 alunos 
e terá duração de 1h30 de orientação.
	 O	 objetivo	 de	 acordo	 com	 a	 diretora	 em	
exercício	da	Escola	do	 SESI,	Gardênia	Cavalcante,	 é	
proporcionar a comunidade local o conhecimento e 
importância da construção e programação de robôs. 
Além	de	mostrar,	na	prática,	os	benefícios	intrínsecos	
à	atividade	como	a	socialização,	por	meio	do	traba-
lho em equipe, melhoria na desenvoltura, resolução 
de problemas e pensamento lógico.
 “Essa será a primeira vez que, o SESI Educa-
ção,	fará	uma	oficina	prática	de	programação	e	cons-
trução de robôs, por meio da metodologia da Edu-
cação	Tecnológica	-	Robótica.	Entendemos	que	essa	
é uma ferramenta imprescindível na construção do 

SESI no Shopping
Robótica mais acessível de graça para a garotada 

aprender e se divertir
saber, que se aplica no nosso dia a dia. É algo inova-
dor que desperta interesse tanto dos alunos quanto 
dois pais que acompanham o crescimento e desen-
volvimento	destes.	A	nossa	expectativa	é	que,	a	co-
munidade, conheça o diferencial da escola SESI, bem 
como, disseminem essa cultura tecnológica em nos-
so Estado”, ressaltou.
	 Ainda	 de	 acordo	 com	Gardênia,	 “a	 robótica	
é uma tendência mundial no mundo do trabalho, é 
imprescindível que as crianças tenham contato com 
essa realidade, o quanto antes, pois isso fará diferen-
ça	em	seu	futuro	profissional.	Vale	ressaltar	que,	aqui	
no Estado, o SESI é pioneiro na implantação da Edu-
cação Tecnológica”, concluiu. 
	 As	oficinas	 serão	ministradas	pelo	professor	
da disciplina de Educação Tecnológica do ensino fun-
damental	(6º	ao	9°	ano),	Kitty	Sullivan	de	Melo	Go-
mes,	o	qual	irá	falar	da	metodologia	utilizada	pela	Es-
cola, e ensinará as etapas da construção e montagem 
dos	robôs.	Ao	final,	as	equipes	participarão	de	uma	
“competição”,	como	forma	de	estímulo	e	reconheci-
mento do que aprenderam. 
	 Os	pais	e	visitantes	que	estiverem	interessa-
dos em saber mais, sobre a Educação do SESI, pode-
rão	conhecer	e	tirar	dúvidas	com	a	equipe	de	docen-
tes que estrão no local realizando atendimento. 
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SENAI lança técnicos presenciais e 
semipresenciai

Estão sendo ofertadas 120 vagas na modalidade de Ensino a Distância e 
20 na modalidade presencial.

 O SENAI/RR inicia, a partir de outubro, as au-
las de quatro cursos técnicos nas modalidades de 
Educação a Distância (EaD) e presencial. Os cursos em 
EaD terão as aulas uma vez por semana, no Centro 
de Formação Profissional Prof. Alexandre Figueira Ro-
drigues, localizado no bairro Asa Branca. Estão sendo 
disponibilizadas 140 vagas e as inscrições seguem até 
o fechamento das turmas. Trabalhadores da indústria 
e conveniados com Sindicatos possuem desconto na 
mensalidade.

 Os cursos técnicos ofertados pelo SENAI são 
direcionados a quem já concluiu o Ensino Médio ou 
que esteja matriculado no terceiro ano do ensino mé-
dio e frequentando a escola. A formação é ideal para 
quem pretende investir em uma nova profissão ou 
quer se especializar em uma área de atuação.

 O curso de Técnico em Confeitaria, único que 
é presencial, será realizado no turno da noite, com 
carga horária de 800 horas, na fase escolar.

 Técnico em Confeitaria
- Organiza o processo de trabalho e a matéria-prima 
utilizada nas produções de confeitaria, incluindo: de-
senho, preparação, decoração e montagem de servi-
ços;
- Produz doces, biscoitos, bolos, tortas, sobremesas, 
salgados e canapés, considerando ingredientes e pe-
culiaridades regionais;
- Utiliza técnicas que garantem a qualidade higiênico-
-sanitária e a conformidade com a legislação dos ali-
mentos e de suas embalagens.

 Técnico em Manutenção e Suporte em Infor-
mática
- Realiza manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos de informática;
- Identifica as arquiteturas de rede e analisa meios fí-
sicos, dispositivos e padrões de comunicação;
- Avalia a necessidade de substituição ou mesmo atu-
alização tecnológica dos componentes de redes.

Técnico em Rede de Computadores 
- Esse profissional instala e configura dispositivos de 
comunicação digital e programas de computadores 
em equipamentos de rede;

- Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de 
computadores; 
- Configura acessos de usuários, serviços de rede, tais 
como firewall, servidores web, correio eletrônico, ser-
vidores de notícias, além de implementar recursos de 
segurança em redes de computadores.

 Técnico em Segurança no Trabalho
- Atua na elaboração e implementação da política de 
saúde e segurança do trabalho nas instituições;
- Orienta quanto ao uso de Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Co-
letiva (EPC);
- Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas 
de prevenção e controle.

 Os cursos têm, em média, 1 ano e 6 meses 
de duração e diferentes valores de investimento, que 
variam de R$ 185,00 a R$ 200,00, que podem ser con-
feridos diretamente no edital, disponível no site insti-
tucional www.rr.senai.br  

 As matrículas serão realizadas exclusivamente 
no SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa 
Branca, no horário de 7h30 às 12h e 13h30 às 18h e 
cada candidato só poderá se inscrever para um único 
curso. No ato da matrícula os candidatos devem apre-
sentar os documentos obrigatórios abaixo relaciona-
dos, originais e cópias:

- Comprovante de escolaridade; 
- Diploma do ensino médio ou declaração de que esta 
cursando o terceiro ano;
- Certificado de Reservista para maiores de 18 anos;
- CPF, carteira de identidade - RG, comprovante de re-
sidência;
- Título de eleitor;
- Certidão de nascimento ou casamento
- Uma foto 3x4;
- RG e CPF do responsável, para candidatos menor de 
18 anos ;
Para os candidatos com deficiência, apresentar laudo 
médico;
 Pagamento da primeira parcela do curso.
 Os Cursos Técnicos são uma ótima forma de 
impulsionar a carreira, pois otimizam o tempo de 
estudo e favorecem o retorno do investimento com 
mais rapidez.
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