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Muitos consultores empresariais costumam u�lizar palavras 
de incen�vo com os  empreendedores, afirmando que “crises 
também oferecem oportunidades”. É verdade que esse é um 
jargão comum entre os profissionais de assessoria e gestão, 
mas quando gerenciamos nosso próprio negócio e sen�mos a 
realidade em nosso fluxo de caixa, somos levados à falta de 
confiança no que ainda está por vir.

A carga tributária afeta sobretudo a capacidade produ�va e as 
a�vidades comerciais, elevando o grau de pessimismo quanto 
às expecta�vas de crescimento empresarial.No atual cenário 
em que empresas encerram suas a�vidades, imóveis não 
encontram locatários e as alterna�vas de geração de renda 
estão cada vez mais restritas.  Leia na íntegra.

News

Prefeitos são premiados em Rondônia
O Sebrae em Rondônia realizou, no úl�mo dia 30 de março, 
a entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor aos 
administradores públicos municipais. A cerimônia 
aconteceu no auditório do Senac e contou com a presença 
de representantes de 21 municípios par�cipantes.

O prêmio acontece desde 2007 em todo o país com o 
propósito de reconhecer a capacidade administra�va dos 
gestores em implantar projetos de es�mulo ao surgimento 
e desenvolvimento de pequenos negócios e também à 
modernização da gestão pública. Leia na íntegra.

A crise chegou para os empresários em Rondônia, 
como permanecer no mercado?

Sebrae lança programa "Vencendo a crise com inovação" para ajudar 
pequenos empresários a superar o período de recessão



Empreendedora é exemplo em gestão
de pequeno negócio
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Promotores de eventos na capital se
reúnem para discu�r agenda conjunta

No auditório do 
Audiocine do 
Sesc Esplanada 
no dia 29/3, em 
Porto Velho, o 
Sebrae em 
Rondônia reuniu 
promotores de 
eventos públicos 
e privados, de 

Cooperação técnica para sala do
empreendedor em Pimenta Bueno

No dia 2 de março, a 
prefeitura municipal de 
Pimenta Bueno assinou um 
termo de cooperação 
técnica com o Sebrae para 
a implantação da sala do 
empreendedor, que será 
um espaço des�nado ao 
atendimento dos 
empreendedores na oferta 
de serviços no município e 
na formalização de MEI’s.
Leia na íntegra.

entretenimento, culturais, entre outros. A reunião 
possibilitou conhecer a atual realidade do setor para 
promover a integração de quem organiza um evento.
Leia na íntegra.

Para compe�r, o empresário precisa se
atualizar. Como inovar?

Quando o gestor de 
pequenos negócios tem 
sua empresa consolidada 
no mercado, ele precisa 
buscar a evolução em suas 
a�vidades. Depois de 
regularmente inscrito com 

Novo programa de TV informa como
fazer bons negócios

seu CNPJ, consegue isso com a implantação da cultura de 
inovação. Muitos empreendedores não se entusiasmam 
com essa necessidade, porque pensam que, para inovar, 
precisam u�lizar determinada tecnologia e não terão 
recursos. Leia na íntegra.

Os gestores de pequenos negócios possuem poucas 
oportunidades para se informar quando comparados aos 
dirigentes de grandes empresas, que dispõem de melhor 
acesso à informação e fontes mais seguras. 
Os grandes empreendimentos conseguem obter detalhes 
sobre legislação e mercado de forma célere.
Leia na íntegra.

Casal transforma padaria informal em 
uma indústria de sucesso 

Em 2006, Everaldo 
Benigno Pereira e 
Luciane Freitas 
resolveram ser 
donos do próprio 
negócio e 
decidiram montar 
uma padaria em 
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A empreendedora 
Fábia Márcia Alencar 
Ximenes trabalhou 
mais de 11 anos em um 
estabelecimento 
comercial no ramo de 
ó�ca e chegando de 
Manaus decidiu que era a hora de abrir um negócio. Ao 
procurar o Sebrae, par�cipou do Programa Próprio e ao 
final buscou um negócio que já fosse de seu domínio. 
Depois de uma análise criteriosa, entendeu que seria 
impra�cável abrir uma devido ao alto inves�mento 
necessário. Leia na íntegra.

Monte Negro, cidade a 55 km de Ariquemes, onde moram 
e trabalhavam como empregados.
Eles não sabiam que 10 anos depois, o que era apenas um 
sonho se transformaria em uma das principais padarias da 
cidade. Leia na íntegra.


