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Conselhos Temáticos da FIER

A quarta reunião do Conselho Temá-
tico de Responsabilidade Social e Rela-
ções Trabalhistas abriu espaço para dis-
cutir a ética e a transparência na gestão 
pública. A apresentação “Observatório 
Social – Pela transparência e qualidade 
na aplicação dos recursos públicos foi 
realizada pela Auditora Fiscal, Ana Paula 
Freitas Gomes.

O Observatório Social - OS é uma or-
ganização instituída e mantida pela so-
ciedade civil, hoje existente em mais de 
100 municípios brasileiros, distribuídos 
em quinze Estados, que tem por objetivo 
promover a conscientização da socieda-
de para a cidadania fiscal e propor aos 
governos locais a adequada e transpa-
rente gestão dos recursos públicos, por 
meio de ações de participação e controle 
social. 

Os conselheiros puderam conhecer o 
histórico do OS; os parceiros da iniciati-
va, como o Conselho Federal de Contabi-
lidade – Sistema CFC/CRC e o Observató-
rio Social do Brasil, que tem o objetivo 
de Auxiliar nas articulações e ações para 
a Constituição do Observatório Social no 
Estado de Roraima. Bem como o passo a 
passo para criação da organização, des-
de a constituição aos custos de implan-
tação.

Também foram apresentados os pro-
gramas de trabalho em que atuam, como 
o “Qualidade na Aplicação dos Recur-
sos Públicos”, que monitora os proces-
sos sistemáticos do três poderes, sendo 
no Executivo os de licitações, recursos 
humanos e receitas do município; no 

Legislativo os de Licitações, recursos 
humanos e diárias e, no Judiciário, os 
processos judiciais abertos contra ges-
tores públicos e os processos judiciais 
abertos contra órgãos públicos.

O programa “Semeando a Cidadania 
Fiscal”, voltado para a comunidade esco-
lar, que promove Concurso de Redação, 
Concurso de Monografia, Feirão do Im-
posto, Festival de Música, Pesquisa Anu-
al sobre Cidadania Fiscal, dentre outras 
ações regionais. Programa “Dinamizando 
a Cidadania Fiscal”, que busca a poten-
cialização dos Conselhos Municipais: 
educação, saúde, segurança, assistência 
social, entre outros e o aumento da com-
petitividade nas licitações pela inserção 
de micro e pequenas empresas.

E ainda o programa “Semana de Pres-
tação de Contas Quadrimestral”, no qual 
é realizada para a sociedade a prestação 

de contas do OS local e a apresentação 
do sistema de monitoramento dos ve-
readores e, também articulada com os 
eleitos audiências públicas de prestação 
de contas do município, dos deputados 
estaduais e dos deputados federais.

Ao final de sua apresentação a Audi-
tora fiscal fez o convite para que os pre-
sentes que tivessem interesse pela cau-
sa entrassem em contato para se tornar 
uma entidade fundadora ou mantenedo-
ra do Observatório Social do Município 
de Boa Vista pelo telefone 99971-6129.

A reunião foi encerrada com um ba-
lanço dos resultados da Feira das Indús-
trias de Roraima 2015 – FEIND, da qual 
participaram 60 empresas, 12 sindicatos, 
18 setores da indústria e por onde circu-
laram 34 mil visitantes, com alta apro-
vação do público e volumen de negocios 
imediatos e futuros.

CTRSRT
Conselheiros conhecem o trabalho do Observatório Social
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Auditora Fiscal, Ana Paula; Presidente do CTRSRT, Isabel Itikawa e a Vice-Presidente do CTRSRT, Lisete Pereira



INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - Ano VI, Número 02 - Julho de 2015 2

COMPI discute inovação e desafios para superar a crise
O conselho Temático da Micro e 

Pequena Empresa, Economia e Política 
Industrial – COMPI realizou sua quarta 
reunião de 2015 no dia 15 de setem-
bro.

O pirmeiro assunto abordado no 
encontro foi “A crise econômica, pers-
pectivas e competitividade”, a apre-
sentação foi realizada pela Consultora 
de Economia e Comercio Exterior da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, Elisiane Beltrame Man-
grich.

Tendo como referências fontes 
como, Instituto Brasileiro de Geografia 
e estatística – IBGE, Confederação Na-
cional da Indústria – CNI, Boletim Focus 
– Banco Central do Brasil e LCA – Solu-
ções Estratégicas em economia, foram 
pontuados os aspectos econômicos de 
Roraima, aspectos macroeconômicos 
brasileiros na economia regional, eco-
nomia brasileira, e as perspectivas eco-
nômicas.

Os conselheiros receberam dicas 
para se manter ou tornar competitivo 
em meio a crise e, dessa forma,  ter boa 
colocação no mercado. 

Competitividade é a capacidade de 
produzir produtos e serviços de quali-
dade superior e custos mais reduzidos 
que o da concorrência. Quanto maior a 
competitividade, melhor pode ser o seu 
desenvolvimento, o que poderá garantir 
lucro em longo prazo.

Foram destacadas quatro premis-
sas consideradas importantes para que 
uma empresa possa se tornar competi-
tiva, produto de qualidade, baixo custo, 
satisfação do cliente e, a capacidade de 
mudança e adaptação diante da crise.

Para tanto, é necessário minimizar 
os custos e tornar a produção mais efi-
ciente, realizando o controle da mate-
ria-prima e diversificação do fornecedor 
de insumos; monitorando a mão de 
obra para acompanhar o tempo gasto 
nas atividades e reduzir os gastos indi-
retos, evitando assim os desperdícios.

Outra forma de manter-se antraen-
te para o mercado é implantando um 
Sistema de Inteligência Competitiva, 
que realiza análises e alertas para tra-
çar cenários; possibilita antecipação aos 
acontecimentos; estimula a atitude pró-
-ativa e, no caso das micro e pequenas 
empresas, adverte para a importância 
de atuarem juntas, em sindicatos, por 
exemplo.     

Um destaque vai para a ética nas re-
lações com clientes, fornecedores, força 

de trabalho e sociedade. Este é um ele-
mento esencial para a competitividade, 
pois há cada vez menos espaços para 
ações desleais no mundo empresarial.

Em seguida, Andréia Bentes, do Nú-
cleo de Inovação do Sistema Indústria 
de Roraima, apresentou dicas de como 
a inovação pode contribuir para aumen-
tar a competitividade e discorreu sobre 
o trabalho desenvolvido pelo Sistema 
Indústria.

O Núcleo de inovação faz parte de 
uma rede de 25 núcleos estaduais de 
inovação e tem como parceiros o Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas – SEBRAE, Financiadora 
de Estudos e Projetos – FINEP, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – CNPq e Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES.   

Sua missão é aumentar a inovação e 
a competitividade da indústria estabe-
lecida nos estados e sua visão é ser o 
Sistema de referência para a implemen-
tação de iniciativas privadas e públicas 
para fortalecer a inovação nos estados 
brasileiros.

O núcleo trabalha com quatro fren-
tes para garantir um cenário de desen-
volvimento para as empresas, o “Forta-
lecimento da Inovação Empresarial”, a 
“Sustentabilidade do Sistema”, o “forta-
lecimento do Sistema”, e “Conhecimen-
tos e Competências”.

O Inova Indústria funciona da se-
guinte forma: As empresas interessadas 
entram em contato com o Núcleo de 
Inovação e participam de uma entrevis-
ta para que seja realizado um levanta-

mento de suas necessidades e expec-
tativas e posterior indicação de qual ou 
quais serviços do sistema são mais indi-
cados, sinalizando dessa forma onde a 
empresa deve inovar.

Algumas empresas já implantaram 
práticas eficientes de inovação em pro-
cessos e produtos, tais como a Sorve-
teria Caramelo inovou em marketing e 
produtos; a Brasferro em processos; a 
Green Máquinas, Polpa de Frutas Passa-
rinho e a Sorveteria Saci, em layout or-
ganizacional e, a Fazenda Samaúma em 
processos e layout organizacional. 

Também foram apresentados dois 
casos de sucesso, o primeiro da Sorvete-
ria Caramelo, que acreditou na inovação 
de produto e lançou o picolé com sabor 
buriti e com isso conquistou uma fatia 
significativa do mercado, assim como 
investiu em maquinário para melhorar 
sua produção e entregar produtos de 
qualidade para o consumidor.

O segundo caso de sucesso, é do Ar-
roz Itikawa, com o produto Arroz Orien-
tal, classificada para a segunda fase do 
Prêmio Nacional de Inovação, entre 37 
empresas locais inscritas. Vale destacar 
o aumento significativo, de 65%, do nú-
mero de inscrições da região norte no 
prêmio após o início da atuação do Nú-
cleo de inovação em Roraima.

Ao final foi realizado um balanço dos 
resultados da Feira das Indústrias de Ro-
raima 2015 – FEIND, da qual participa-
ram 60 empresas, 12 sindicatos, 18 se-
tores da indústria e por onde circularam 
34 mil visitantes, com alta aprovação do 
público e volumes de negócios imedia-
tos e futuros.

Foto: ASCOM FIER

Foto 01: Consultora de Economia e Comércio Exterior da FIER, Elisiane Beltrame; Foto 02: Conselheiros do COMPI 
durante palestra

Foto 01
Foto 02
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4ª Reunião do CTMAR  discute sustentabilidade e competitividade

CTMAR realiza 5ª e última reunião ordinária e faz balanço dos 
trabalhos realizados em 2015

Durante a reunião realizada no dia 8 de 
setembro, o membro do Conselho e inte-
grante da Assessoria de Responsabilidade 
Corporativa, Jefferson Haron, apresentou o 
status de implantação das  ações do proje-
to em parceria com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, desenvolvido junto ao 
setor madeireiro, com o objetivo de melho-
rar a competitividade das MPES e contribuir 
para a difusão de uma cultura empresarial 
comprometida com o Desenvolvimento Sus-
tentável.

Entre as ações do Projeto estão a adap-
tação de metodologias para MPE´s; implan-
tação de medidas de responsabilidade social 
no trabalho; alinhamento, capacitação e 
mobilização do projeto, parceiros e equipe 
técnica; monitoramento, sistematização da 
informação e disseminação dos resultados 
do Projeto.

Por meio desta ação, as indústrias ma-
deireiras filiadas ao SINDIMADEIRAS, im-
plantadas no sul do Estado, passaram por 
etapas de diagnóstico, planejamento e as-
sessoria para melhorar a sua gestão e pro-
cessos produtivos, em conformidade com as 
legislações ambiental, trabalhista e outras 
normativas. O foco principal é garantir a ati-
vidade industrial em bases sustentáveis.

O Conselho Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Infraestrutura e Energia 
– CTMAR, realizou na tarde de quinta-feira, 
18 de novembro, a 5ª e última reunião or-
dinária de 2015, no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, 
presidida pelo presidente do Conselho, João 
da Silva.

Como item da pauta, o diretor de Moni-
toramento e Controle Ambiental da Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Roraima – FEMARH, Mazenaldo 
Costa de Souza, apresentou o Prêmio Estadu-
al “Empresa Amiga do Meio Ambiente”, que 
visa reconhecer as empresas roraimenses 
que contribuem para a implementação de 
ações inovadoras na adoção de boas práticas 
sustentados no tripé: responsabilidade am-
biental, social e econômica;

As inscrições são gratuitas e são realiza-
das, através do e-mail (eafemarh@hotmail.
com), até dia 11 de dezembro.

A iniciativa foi parabenizada pelos mem-
bros do Conselho, e apoiada pela FIER, os 
quais se comprometeram a incentivar a par-
ticipação das empresas industriais no prêmio, 
bem como apoiar a divulgação nos principais 
veículos de comunicação do Estado.

Ainda na reunião foi feita a apresenta-
ção de guias lançadas pela   Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, contendo orien-
tações para que empresas reduzam emissão 
de gases tóxicos como efeito estufa.

De acordo com a CNI as publicações no 
guia são destinadas a princípio, a gestores 
de áreas de meio ambiente das organiza-
ções.  Nelas, há orientações para medição 
das emissões de gases de efeito estufa, ava-
liação de riscos e oportunidades, implemen-

Em seguida, foi apresentado um breve re-
lato sobre a 19ª Reunião do Conselho Regio-
nal de Meio Ambiente COEMA Centro –Oeste 
e Norte, realizada no dia 23 de outubro, como 
também a visita técnica feita no dia anterior, 
na empresa industrial Arroz Itikawa e na su-
bestação de energia da Eletrobras Distribui-
ção Roraima, ambas no Distrito Industrial.

Na sequência foi feito um banco geral dos 
trabalhos realizados durante o ano de 2015 

tação de ações e envolvimento de funcioná-
rios, acionistas clientes e fornecedores nas 
estratégias de redução das emissões.

Ao final foi realizado um balanço dos re-
sultados da Feira das Indústrias de Roraima 
2015 – FEIND, da qual participaram  60 em-
presas, 12 sindicatos, 18 setores da indústria 
e por onde circulou  34 mil visitantes e por 
onde circularam 34 mil visitantes, com alta 
aprovação do público e volumen de nego-
cios imediatos e futuros.

nas cinco reuniões ordinárias do CTMAR, e 
apresentadas propostas para o Plano de Ação 
para 2016.

No encerramento foi feita a votação para 
nova Presidência do Conselho de Meio Am-
biente Recursos Naturais, Infraestrutura e 
Energia  - CTMAR. O resultado foi divulgado na 
hora e ficou da seguinte forma: Com 10 Vo-
tos, João da Silva, permanece como Presiden-
te, Luiz Brito com 7 votos, Vice-Presidente.
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Jefferson Haron da Assessoria de Responsabilidae Corporativa durante a apresentação do Projeto

Membros do Conselho durante a 5ª Reunião Orinária.
Foto: ASCOM FIER


