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AGOSTO/2021
A Balança Comercial do Estado de Roraima é esta-

belecida a partir do confronto
dos valores obtidos pelas exportações e pelas im-

portações. O saldo da Balança é resultante
da comparação dos valores gerados por essas 

operações. A expectativa é de que se obtenha
um volume maior de bens e serviços exportados e 

que haja menos aquisições de produtos
provenientes de outros países.
Em termos simplificados, pretende-se que a eco-

nomia local seja cada vez mais
autossuficiente e que a aquisição de seus insumos 

necessite menos dos fornecedores
estrangeiros, de forma a consolidar a competitivi-

dade do estado e, consequentemente, do
país.
Este material apresenta o resumo do desempenho 

da Balança Comercial de Roraima
no mês de julho, de acordo com dados mais re-

centes dos órgãos oficiais.
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
O mês de agosto seguiu a tendência dos meses 

anteriores e apresentou saldo
superavitário de US$ 23,57 milhões. Na Tabela 1 

estão expostos os valores apurados no
mês:

Ao confrontarmos a apuração de agosto do corrente 
ano com o do mesmo período

de 2020 verificou-se a ocorrência de um aumento signi-
ficativo de 77,7% no saldo, tendo

em vista que naquele ano Roraima obteve um saldo de 
US$ 13,26 milhões, de acordo com

a Tabela 2:

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Agosto em relação a julho.
As exportações em agosto ficaram em torno de US$ 24 

milhões, valor 13,7% maior
que o registrado no mês anterior. Na Tabela 3 é possível 

verificar as variações entre os
meses de agosto e julho dos montantes da exportação 

roraimense e também os valores no
âmbito nacional.

Agosto/2021 em relação a agosto/2020.
Em agosto, comparado a igual mês do ano anterior, as 

exportações cresceram
67,2%. No cenário nacional, as exportações brasileiras 

fecharam o mês em US$ 27,18
bilhões, uma elevação de 56,2% a mais que agosto de 

2020. É possível verificar essa
análise a partir dos dados da Tabela 4:

Acumulado das exportações.
No acumulado de janeiro/agosto de 2021, em compara-

ção a igual período do ano
anterior, as exportações roraimenses cresceram 67,6% 

e totalizaram um montante
expressivo de US$ 159,26 milhões. O Brasil registrou um 

acumulado de US$ 188,93
bilhões. Acompanhe os valores acumulados na Tabela 5:

Principais produtos exportados e Países de destino.



A Venezuela continua sendo o principal país consumidor 
dos bens produzidos em

Roraima. O valor gerado com as exportações para aque-
le país no mês de agosto foi de US$

23,42 milhões, cerca de 97,5% do valor das exportações 
apurado no referente mês. A

Tabela 7 detalha os valores exportados e a participação 
de cada país no total apurado no

mês:

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Agosto em relação a julho.
As importações roraimenses totalizaram pouco mais de 

US$ 431 mil, o que
representa um decréscimo de 37,6% quando compara-

mos esse valor com o mês de julho
do corrente ano. As importações brasileiras registraram 

um leve aumento de 7,84% e
fecharam o mês com cerca de US$ 19,54 bilhões, de 

acordo com dados da Tabela 8.

Agosto/2021 em relação a agosto/2020.
Em agosto, comparado a igual mês do ano anterior, as 

importações em Roraima
tiveram uma queda significativa de 60,2%. Entretanto, 

as importações brasileiras tiveram
elevação de 68,7% a mais que agosto de 2020, confor-

me verifica-se na Tabela 9:

Acumulado das importações.
No acumulado de janeiro/agosto de 2021, em compara-

ção a igual período do ano
anterior, se verificou que as importações roraimenses 

tiveram queda de 41% e acumularam
pouco mais de US$ 15,69 milhões. O Brasil registrou um 

acumulado de US$ 136,82
bilhões de acordo com o setor de Inteligência e Estatís-

ticas de Comércio Exterior do
Ministério da Economia. Acompanhe os valores na Ta-

bela 10:

Principais produtos importados e Países de origem.

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participa-
ção de cada país no total

apurado no mês:
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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 

- FIER recebeu um encontro técnico voltado para di-

vulgação e coleta de informações sobre incentivos 

ficais administrados pela Superintendência de De-

senvolvimento da Amazônia (SUDAM) - Fundo Cons-

titucional de Financiamentos do Norte e Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia. O encontro ocorreu 

nos dias 2 e 3 de setembro na sede da FIER, localiza-

da no centro de Boa Vista.

Estiveram presentes no encontro técnico repre-

sentantes da Federação da Agricultura e Pecuária 

do Estado de Roraima - FAERR, Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Se-

cretaria Estadual do Planejamento e Desenvolvimen-

to de Roraima - SEPLAN, Federação das Associações 

das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Empreendedores Individuais - FEMICRO e SUDAM. 

Na ocasião, o coordenador do setor de gestão da SU-

DAM, Paulo Contente, explicou sobre os incentivos 

fiscais disponíveis às pessoas jurídicas com interesse 

em investir na região Amazônica. 

O coordenador ainda especificou sobre as hipó-

teses cabíveis de incentivo fiscal, como redução fixa 

do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), 

isenção do IRPJ – programa de inclusão digital, rein-

vestimento de 30% do IRPJ. Informou que as infor-

mações sobre enquadramento e direito à percepção 

dos referidos incentivos estão dispostas no Decreto 

Federal 4.212/02, além dos documentos necessários 

para apresentação de projeto técnico – econômico. 

Conforme o coordenador Paulo Contente, a análise e 

etapas exigidas em legislação para concessão ou não 

dos incentivos pode levar em média quatro meses.

O encontro também teve um espaço reservado 

para o Diretor de Gestão de Fundos, Roger Castro, 

que realizou uma apresentação sobre conceitos e di-

retrizes para financiamentos também visando o de-

senvolvimento e investimento na Amazônia.

O diretor abordou sobre como o Fundo Constitu-

cional de Financiamento do Norte (FNO) representa 

o principal instrumento econômico-financeiro para 

o estímulo das atividades econômicas desenvolvidas 

em bases sustentáveis na região Norte. Segundo o 

diretor, a área de atuação do FNO abrange os sete 

estados que integram a base político-institucional 

da região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Ron-

dônia, Roraima e Tocantins). Os recursos do fundo 

são oriundos de alguns impostos como, por exem-

plo, o IPI (Imposto sobre produtos industrializados).

O diretor Roger Castro ainda passou informações 

sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 

(FDA). O FDA é uma linha de crédito destinada a pro-

jetos de empresas privadas com empreendimentos 

na Amazônia Legal. Esse financiamento tem o objeti-

vo de implantar, ampliar, diversificar ou modernizar 

esses empreendimentos.

Encontro técnico na FIER discute incentivos fiscais 
administrados pela SUDAM

Encontro técnico para divulgação dos incentivos fiscais voltados 
ao desenvolvimento amazônia

Evento ocorreu na sede da FIER nos dias 2 e 3 de setembro
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Com uma programação especial dividida en-
tre palestra, talk show, coquetel e entrega de 
brindes, o Sindicato da Indústria de Confecções 
de Roupas, de Alfaiataria, da Capotaria, de Ta-
peçaria e Similares do Estado de Roraima – SIN-
DICONF comemorou seus 29 anos de existência. 

O evento ocorreu no dia 31 de agosto na sede 
do SENAI/RR, localizado no bairro Asa Branca, 
zona oeste de Boa Vista. 

Participaram do encontro, os associados ao 
Sindicato, Presidente do Sindicato das Indús-
trias do Artesanato, parceiros institucionais, 
empresários industriais, dirigentes do Sistema S 
– Superintendente da FIER/SESI/Diretora SENAI 
e superintendente do IEL/RR, colaboradores do 
Sistema FIER. 

A comemoração iniciou com o pronunciamen-

to da presidente do Sindiconf -  Lizete Pereira 
Carneiro, que ratificou a importância da união 
dos empresários e da defesa dos interesses do 
setor, em prol do seu crescimento. Na sequên-
cia, a superintendente da FIER, Almecir de Frei-
tas Câmara apresentou o tema Associativismo e 
as ações do Sistema FIER e os serviços ofereci-
dos pelo SENAI/RR. 

Na palestra a superintendente abordou sobre 
os benefícios que o Sistema oferece como cur-
sos, consultoria e suporte à gestão, por meio 
das casas FIER, SESI, SENAI e IEL. A ideia central 
foi enfatizar que a união e associação das em-
presas são necessárias para aumentar a compe-
titividade do setor. 

Abordando questões sobre empreendedoris-
mo, inovação e histórias de sucesso e desafios 

SINDICONF comemora 29 anos de existência
 em Roraima 

Celebração ocorreu na sede do SENAI que fica localizada na zona oeste de Boa Vista.
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Superintendente da FIER, Almecir de Freitas Câmara ministra palestra 
sobre o associativismo

em sua trajetória de vida, o empresário funda-
dor da indústria Personal Confecções - Roberto 
Keneddy, abrilhantou o evento, trazendo para 
os participantes, informações sobre o setor e a 
oferta de parcerias que possam vir a fortalecer 
o associativismo patronal. O momento foi con-
duzido pela Superintendente do IEL/RR – Rônia 
Braker.

Durante o encontro, os sócios fundadores re-

ceberam das mãos da presidente Lizete Carnei-
ro, certificado de reconhecimento como uma 
homenagem aos primeiros membros da direto-
ria do Sindiconf. Ao final do encontro, foi ofe-
recido um coquetel de comemoração, entrega 
de brindes e visita ao showroom montado com 
peças do vestuário produzidos pelas indústrias 
de confecções associadas.

Presidente do Sindiconf, Lizete Pereira Carneiro, discursa em evento 
de aniversário de 29 anos do sindicato

Superintendente do IEL, Rônia Barker comandou talk show com o 
empresário Roberto Keneddy

Evento contou com showroom com peças de vestuário montado pelas 
indústrias de confecções associadas
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A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima – FIER representada pelo seu primeiro 
vice-presidente e presidente do SINDIMADEI-
RAS – Oneber de Magalhães Queiroz, juntamen-
te com a Superintendente da FIER Almecir de 
Freitas Câmara, recepcionou encontro técnico 
em que foram discutidos importantes temas 
de interesse do setor de base florestal, focan-
do prioritariamente no destravamento do licen-
ciamento ambiental em áreas consideradas de 
conservação. O encontro ocorreu no dia 1º de 

setembro na sala de reuniões da FIER. 
Estiveram presentes representantes das ins-

tituições: FIER, SINDIMADEIRAS, FEMARH e SE-
PLAN. Durante o encontro, ocorreu um nivela-
mento sobre o entendimento da questão em 
cada uma das instituições presentes.

Os próximos passos serão coordenados pela 
FIER, na busca de entendimento e consenso jun-
to aos órgãos de fiscalização, controle e gover-
nança das questões ambientais em Roraima.

FIER e SINDIMADEIRAS promovem reunião sobre 
pauta ambiental de interesse da indústria

Reunião do setor de base florestal discutiu pauta de interesse da indústria

Além da FIER, participaram representantes do Sindimadeiras, SEPLAN e FEMARH  
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Com intuito de proporcionar reflexão e diálo-
go a respeito do suicídio e saúde mental o SESI-
-RR em parceria com a FIER, IEL e SENAI irá re-
alizar várias ações em setembro que é o mês de 
prevenção ao suicídio. 

No mundo são registrados mais de 1 milhão 
de suicídios e no Brasil cerca de 12 mil todos 
os anos, conhecida como o novo mal do século, 
a depressão é uma das principais preocupações 
da sociedade. A informação sobre as causas e 
tratamentos da doença devem ser abordadas 
em todos os ambientes sociais, no trabalho, na 
escola e em casa.

Pensando nisso, a programação do Setembro 
Amarelo que tem como tema “Educar é preve-
nir”, acontecerá no período de 13 a 30/09 e 
contará com palestras, oficinas e rodas de con-

versas para pais e estudantes do ensino médio 
da escola do SESI, jovens aprendizes do SENAI, 
trabalhadores da indústria, colaboradores do 
Sistema FIER e público geral. Cada dia uma ação 
diferente e um público diferente. 

A programação será de forma on-line e pre-
sencial, envolvendo todas as casas do Sistema 
FIER e abordará os mais diversos temas, como 
“O suicídio como fenômeno sócio histórico a ní-
vel estadual e nacional”, ministrado pela profes-
sora da UFRR Gisele Garcia, entre ostros temas 
e palestrantes. Para participar das palestras e 
oficinas o interessado poderá se inscrever no 
link (https://forms.office.com/r/fD0vqHLbhD)  e 
ficar ligado na programação que será divulgada 
nas nossas redes sociais. 

Setembro Amarelo
Educar é prevenir
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Visando trabalhar assuntos que englobam 
uma educação inclusiva, ocorreu nos dias 24 e 
25 de agosto a segunda edição da Mostra Inclu-
siva na Escola do SESI. O evento ocorreu em par-
ceria com o Centro Estadual de Formação dos 
Profissionais da Educação- Ceforr. 

Voltado para alunos, estagiários, professores, 
além de pais e responsáveis o intuito do evento 
foi promover a visibilidade dos trabalhos peda-
gógicos desenvolvidos com os alunos que pos-
suem deficiência. A meta é também promover a 
participação institucional da Escola do SESI den-
tro do cenário da educação inclusiva.

 No hall de entrada estiveram expostos um 
mural com fotografias e apresentação das ativi-
dades realizadas com os alunos que são acom-
panhados pela sala de recurso multifuncional 
da Escola do SESI. A ideia é retratar habilidades, 
competências e valores trabalhados durante o 
primeiro semestre do ano letivo com o auxílio 

da equipe pedagógica (professores, estagiários, 
assistentes de aluno e cuidadores).

Para a professora da sala de recurso multifun-
cional, Vanessa Santos, reunir todas as esferas 
da educação e expor os resultados de aprendi-
zagem desses estudantes para a comunidade 
escolar é proporcionar momentos de reflexão 
sobre a educação especial. “Essa instrução vem 
desde a base. Devemos entender que as crian-
ças da educação especial possuem suas neces-
sidades, particularidades e elas não conseguem 
desenvolver segregadas. Elas se desenvolvem 
melhor socializando”, afirma. 

Além disso, alunos do ensino fundamental (4º 
ao 9º ano) e ensino médio participaram de uma 
palestra nos períodos matutino e vespertino que 
tratou do tema “Educação Inclusiva: Acolhendo 
alunos com deficiência no âmbito escolar”. Os 
palestrantes foram os professores Edineide Ro-
drigues dos Santos e Adelson Pereira de Souza.

Segunda edição de mostra inclusiva 
debate a temática com pais e alunos na 

Escola do SESI

Mural com fotografias e algumas atividades pedagógi-
cas realizadas com os alunos  com deficiência estiveram 
expostos para a comunidade escolar

Segunda edição da Mostra Inclusiva ocorreu nos dias 24 
e 25 de agosto
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“Quando a gente trabalha o assunto na fai-
xa etária da educação infantil essas crianças 
se tornam mais sensíveis e passam a ter mais 
empatia. Se tornam também um dos melhores 
instrumentos para levar essa sensibilidade para 
os outros estendendo para suas casas. Na ado-
lescência quando eles entendem que é neces-
sário ter uma equidade onde todos possam ter 
o mesmo acesso, o mundo se torna melhor e 
a socialização mais tranquila”, explica ainda a 
professora Vanessa Santos sobre a importância 
de trabalhar o assunto da educação especial 
com as crianças e adolescentes.

Encerrando a programação, no dia 25 ocor-
reu uma roda de conversa voltada aos pais de 
alunos especiais da Escola do SESI envolvendo 
os temas “Como se desenvolver emocionalmen-
te para cuidar do outro?” e “A importância da 
parceria família e escola para o acolhimento do 
aluno especial”. Os palestrantes foram Ana Cris-

tina Lima Drumond e Eliseane Cardoso Moura.
O professor e palestrante Adelson Pereira de 

Souza que trabalhou a temática com os alunos 
adolescentes destaca ainda como fundamen-
tal a falar sobre inclusão. “A inclusão deve ser 
sempre uma tônica considerando a dignidade 
da pessoa humana em todos os aspectos. E a 
função social da escola é essa, fazer essa abor-
dagem cidadã, ética desde a mais tenra idade 
porque você está plantando semente e quanto 
mais cedo se começa a discutir esses temas me-
lhor será o resultado. Se a gente abandonar es-
ses temas e deixar a abordagem somente quan-
do o cidadão for adulto ele já tem conceitos e 
pré-conceitos sólidos. Por isso, a escola do SESI 
tem meus parabéns por dedicar esse assunto 
aos seus alunos e toda a sua comunidade esco-
lar”, explica o palestrante.

Palestrante Adelson Santos debatendo inclusão em palestra 
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No Diagnóstico de Eficiência Energética, é re-
alizada uma inspeção detalhada para identifica-
ção de oportunidades efetivas na otimização do 
uso de energia e redução de desperdícios, pela 
introdução de boas práticas, de melhorias e ade-
quações. Conforme explicado pelo Engenheiro 
Mecânico e Gerente de Serviços em Tecnologia 
e Inovação do SENAI/RR, Marcelo José Chaves, 
as análises deste serviço visam soluções e inter-
venções nos elementos de consumo energéticos 
de uma empresa, como motores, iluminação, 
refrigeração, calor e outros, com o objetivo de 
alcançar o melhor uso das fontes de energia, o 
que resulta em uma economia de 15% ao mês.

“A consultoria de eficiência energética visa a 
redução do consumo energético, propiciando o 
aumento da produtividade e competitividade 
industrial. Através de equipamento específico 
fazemos análises de motores, sistema de ilumi-
nação, climatização, ventilação, todos os siste-
mas geradores de energia. Identificamos a car-
ga alvo dos maiores consumidores de energia e 

fazemos um plano de ação para diminuir esse 
consumo. Em Roraima, estamos conseguindo 
em média uma redução de 15%, o que é bastan-
te significativo”, explicou. 

Conheça os serviços especializados técnicos 
do SENAI para aumentar a eficiência da sua em-
presa

Além do Diagnóstico de Eficiência energética, 
o SENAI oferta os serviços técnicos especializa-
dos em inovação, como os serviços de inspeção 
e os serviços operacionais, sendo eles:

• Inspeção periódica de segurança em 
Compressores;

• Inspeção periódica de segurança em Cal-
deiras;

• Planos de gerenciamento de resíduos só-
lidos; 

• Suporte para medição elétrica; 
• Serviços técnicos para marcenaria; 
• Manutenção de máquinas e equipamen-

tos; 
• Diagnóstico eletrônico em motores auto-

Redução de consumo é o foco do serviço 
de Diagnóstico de Eficiência Energética

As empresas industriais podem solicitar o serviço especializado da equipe 
técnica do SENAI, que visa a redução do consumo de energia e aumento 

de produtividade
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motivos através de scanner. 

Também são realizados Serviços de Consulto-
ria em Tecnologia, que abrangem trabalhos de 
diagnóstico, soluções de problemas e recomen-
dações no campo do processo de produção de 
produtos e da execução de serviços, visando à 
melhoria de qualidade, produtividade e compe-
titividade dos negócios empresariais. São eles:

• Consultoria em lean manufacturing (ma-
nufatura enxuta); 

• Soluções em adequação de layout;
• Implantação do programa 5s; 
• Programa indústria mais produtiva (co-

nectividade); 

• Procedimento operacional padrão; 
• Adequação para atendimento à NR 10;
• Adequação para atendimento à NR 12; 
• Adequação para atendimento à NR 13; 
• Adequação para atendimento à NR 20; 
• PMOC - Plano de manutenção operação e 

controle;
• Inventário de máquinas; 
• Registro de criação de marcas.
Para mais informações, entrar em contato 

pelo whatsapp (95) 2121-5090 ou pelo e-mail 
relcom@rr.senai.br. 

Marcelo José Chaves Engenheiro Mecânico e Gerente de Serviços em Tecnologia e Inova-
ção do SENAI/RR
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O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do 
Governo Federal coordenada pelo Ministério da 
Economia, operacionalizada pela Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e 
executada pelo SENAI e SEBRAE, este serviço 
visa aumentar a produtividade e competitivida-
de das empresas brasileiras, com a promoção de 
melhorias rápidas, de baixo custo e alto impac-
to.

Em Roraima, o programa inicia sua atuação no 
eixo de Melhores Práticas Produtivas, oferecen-
do às microempresas, pequenas e médias em-
presas soluções para melhorar a gestão, inovar 
processos e reduzir desperdícios. Esse é o maior 
programa para aumento da produtividade bra-
sileira baseado no desenvolvimento das capaci-
dades gerenciais.

Seguindo a filosofia Lean Manufacturing em 
empresas que visa uma experiência imersiva e 
colaborativa com objetivo de obter ganhos de 

produtividade, o ‘Brasil Mais’ capacita, orienta 
e acompanha colaboradores das empresas com 
foco em implementação de ações de melhoria 
dos processos das empresas, com expectativa 
nos seguintes resultados:

• Treinamento da cultura Lean;
• Engajamento dos líderes;
• Mapeamento e priorização das ativida-

des;
• Identificação de desperdícios de produ-

ção;
• Aumento da produtividade;
• Transferência de competência para a me-

lhoria contínua.

Como funciona a Mentoria em Melhores Prá-
ticas Produtivas?

Para promover a redução de desperdícios 
como superprodução, tempo de espera, trans-
porte, excesso de processamento, inventário, 
movimento e defeitos, o Brasil Mais oferece 

Programa Brasil Mais: Melhores práticas 
produtivas

SENAI é parceiro do Governo Federal no programa de Mentoria para 
empresas
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gratuitamente aos participantes uma autoava-
liação, que auxilia as empresas a perceberem 
sua maturidade e seus processos produtivos 
e também conteúdos que as empresas podem 
baixar da plataforma, como o manual de melho-
res práticas de produção e vídeos de curtíssima 
duração explicando as 30 melhores práticas.

O participante pode solicitar um atendimento 
assistido e presencial. Na primeira fase do aten-
dimento, a empresa terá acesso ao Mentoria 
Lean, metodologia de baixo custo e de rápida 
implementação, desenvolvida pelo SENAI, que 
contempla:

1) aprendizagem de conceitos básicos por en-
sino à distância;

2) aprendizagem coletiva com teoria, prática, 
envolvendo até 3 colaboradores por empresa e 
potencializada por gameficação dos conteúdos;

3) implementação no chão-de-fábrica das fer-
ramentas de melhoria dos processos produtivos 
aprendidas sob orientação presencial de consul-
tor especializado na empresa. Ao todo, são 64 
horas de aprendizagem e implementação.

Observação - Para a fase de atendimento Men-
toria Lean, a contrapartida financeira da empre-
sa é de R$2400.

Se o participante quiser melhorar ainda mais 
os processos produtivos, poderá fazer uso da 

Mentoria Digital (segundo eixo, ainda não ini-
ciado), metodologia do SENAI, para inserir sua 
empresa no campo da digitalização dos proces-
sos produtivos. Essa mentoria inclui sensoria-
mento, aprendizagem à distância, aperfeiçoa-
mento profissional de colaboradores, inserção 
de sensores na linha de produção, software 
para visualização de dados coletados e orienta-
ção presencial de consultor. Ao todo, são 88h 
de aprendizagem e implementação. Com enga-
jamento, as empresas melhoram a qualidade 
dos produtos, reduzem o tempo de entrega aos 
clientes, e estabelecem um processo de ino-
vação contínuo com consequente aumento da 
produtividade.

Como participar?
As inscrições para o Programa Brasil Mais já 

estão abertas. Para participar, as empresas inte-
ressadas podem fazer a inscrição no site oficial 
do programa (https://brasilmais.economia.gov.
br), inserindo seus dados e preenchendo em 
detalhes todos os formulários, incluindo uma 
autoavaliação. Ao selecionar o eixo, deverá ser 
selecionada a opção Melhores Práticas Produ-
tivas, que é a consultoria realizada pelo SENAI 
Roraima. 

No site do programa, confira o Guia de Boas 
Práticas para empresas, com vídeos, infográfi-
cos e e-books. O guia visa a ajudar as empresas 
a mudarem seus sistemas de produção atuais 
para processos mais alinhados à transformação 
digital da economia.
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Neste mês de setembro o IEL- RR estará com 
vagas abertas para o curso “Liderança para re-
sultados”. O curso com carga horária de 24 ho-
ras, será presencial e tem como objetivo desen-
volver competências que fortaleçam o exercício 
de líderes dentro de diversos segmentos no am-
biente de trabalho.

O Curso será ministrado pela profissional Cris 
Plácida, que tem mais de 20 anos de experiência 
em gestão de pessoas, liderança e desenvolvi-
mento de competências. Profissionais de todos 
os segmentos podem participar. Profissionais 
que estão buscando uma formação sólida para 
ocupar um lugar de liderança são o foco desse 
projeto que tem o objetivo de elevar o nível de 
trabalho dos negócios locais.

Enfrentamos muitas mudanças nos últimos 
anos, dentre elas a valorização das competên-
cias sócio emocionais no ambiente profissional, 
cada vez mais profissionais são demitidos por 
não atenderem a essa exigência. Hoje a compe-
tência técnica não garante sucesso no mercado 
de trabalho, é preciso ser uma pessoa que sabe 
se comunicar e se relacionar com os mais dife-
rentes tipos de pessoas e ambientes. 

Diante desse cenário o curso Liderança para 

Resultados vem para preencher esses requisitos 
e proporcionar aos líderes ou candidatos a lide-
rança o desenvolvimento dessas competências 
através de uma transformação de dentro para 
fora. Durante oito encontros presenciais e mais 
de 54 horas juntos através do ambiente virtual 
esses profissionais chegarão ao autoconheci-
mento.

Esse processo será realizado através de ferra-
mentas, técnicas e vivências que promovem re-
flexões e exercícios práticos para um desenvol-
vimento concreto, respeitando o ritmo e perfil 
de cada profissional que decidir embarcar nesse 
desafio.

Serão oito temas trabalhados com aplicação 
de testes e desafios em dois encontros sema-
nais e presenciais, nos outros dias o curso se-
guirá por meio de um aplicativo que proporcio-
na interação e compartilhamento de conteúdo 
de grande valor, e terão a oportunidade de estu-
dar autores relevantes para o desenvolvimento 
de liderança.

Informações: (95) 98112-2075 (Ligação e 
WhatsApp)

Faça sua inscrição por meio do Link https://
url.gratis/N2vKEi 

LIDERANÇA PARA RESULTADOS
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