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MOBILIZAÇÃO

WORKSHOP DO CONSELHO   
DELIBERATIVO DO SEBRAE 
EM RONDÔNIA

SEBRAE ATENDE SOLICITAÇÃO

Guilherme Afif Domingues, presidente do 
Sebrae Nacional, pediu especial atenção 

da diretoria executiva do Sebrae em Rondônia 
para mobilizar as lideranças empresariais e 
solicitar apoio dos senadores rondonienses na 
aprovação do Projeto de Lei Complementar 
(PLC) nº 125/15, tratado por “crescer sem 
medo”. Na terça-feira (15), o PLC foi item 
principal da pauta de plenário do Senado e 
chegou a ter seu relatório lido pela senadora 
Marta Suplicy. O pedido teve como justificativa 
a necessidade de ajustes colocada pela Receita 
Federal do Brasil.  Leia na íntegra.

NOdia 20 de junho, os conselhei-
ros do Sebrae em Rondônia, 

tendo à frente seu presidente Marcelo 
Thomé, participaram da abertura do 
Workshop de Planejamento Estratégi-
co para os anos 2017 e 2018. O Sebrae 
Nacional foi representado pelo ana-
lista da unidade de gestão estratégica 
Kleysson Luiz Nunes Musso e contou 
ainda com o apoio do analista Mario 
Lúcio de Ávila, também do Sebrae Na-
cional. Leia na íntegra.

SEBRAE REALIZA ENCON-
TRO ESTADUAL DE AGENTES         
LOCAIS DE INOVAÇÃO (ALI)

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

O encontro, que contou com a presença 
de ALIs de todo o estado, visa a melhor 
capacitação de profissionais que diaria-
mente atendem em nove polos, num total 
de 1.200 empresas de Rondônia.
Leia na íntegra.

TALK SHOW APRESENTOU PA-
PEL DO COOPERATIVISMO NO 
MEIO RURAL

Empresários e empreendedores que que-
rem abrir um negócio ficam indecisos na 
hora de tomar decisões porque descon-
hecem áreas de interesse importantes 
para o sucesso de suas iniciativas. A falta 
de informação tem sido a causa de várias 
situações de hesitação por parte das pes-
soas realizadoras. Leia na íntegra.

Aproveite que está neste ambiente 
digital e faça uma Capacitação
à Distância para sua empresa
crescer ainda mais.

ead.sebrae.com.br

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-rondonia-atende-solicitacao-de-afif-domingues-para-aprovacao-do-supersimples,f9f8b4b915475510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/workshop-de-planejamento-do-conselho-deliberativo-do-sebrae-em-rondonia,1db8b4b915475510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-realiza-encontro-estadual-de-agentes-locais-de-inovacao,a11715f046a35510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/informacao-segura-e-a-base-para-grandes-negocios,410715f046a35510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://ead.sebrae.com.br/
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INICIATIVA INCENTIVA MORADORES DO MINHA 
CASA MINHA VIDA MONTAR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO
Maratona de Empreendedorismo do Sebrae foi realizada na zona leste de Porto Velho

EMPRESÁRIOS DE COLORADO D’OESTE 
PARTICIPAM DE SEMINÁRIO PROMOVE VAREJO

PORTO VELHO SHOPPING INOVA AO TRABALHAR 
OS SENTIDOS NO MARKETING SENSORIAL

ORGULHO DO MADEIRA

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

VITRINES ATRATIVAS

Empresários, comerciantes e produtores rurais de Cas-
tanheiras, município da região central de Rondônia, 
participaram no período de 8 a 24 de junho do ciclo de 
palestras promovido pelo Sebrae em parceria com a pre-
feitura local  Leia na íntegra.

O Sebrae em Rondônia, o Governo do Estado e a Prefei-
tura realizaram o Seminário Rural de Espigão do Oeste 
de 15 a 17 de junho no Parque de Exposição Laurindo 
Roberto Ferreira. A programação que é voltada para o di-
recionamento de bons negócios no campo valoriza os as-
pectos produtivos com dois cursos diretamente relacio-
nados à produção, um de tratorista, e outro sobre boas 
práticas de fabricação de alimentos. Leia na íntegra.

As instituições financeiras têm buscado aprimorar seu 
relacionamento com produtores rurais e as micro e pe-
quenas empresas. A inclusão financeira dos pequenos 
negócios passa pela necessidade de aprimorar os téc-
nicos dessas instituições para melhor receber e atender 
esse público. 
As cooperativas de crédito são as instituições mais pró-
ximas desses clientes em potencial, elas são uma rede 
importante de atendimento aos empreendedores que 
está presente em quase todo o país, e isso significa uma 
solução para aproximar as micro e pequenas empresas 
do acesso ao crédito e outros serviços.
Leia na íntegra.

Por oito meses, a 
dona de casa Amilca Basílio 
tentou ser uma empreende-
dora. Para isso, pegou um 
empréstimo com o marido 
para investir na revenda de 
roupas. O negócio foi bem 
até o momento em que as 
primeiras parcelas das mer-
cadorias vendidas foram 
pagas pelos clientes. “Eu 
gastava tudo o que rece-
bia. Era para ter triplicado 
a mercadoria, mas, ao con-
trário, não tive nenhum lu-

cro. Eu não tinha conheci-
mento nem planejamento 
sobre o que fazer com 
aquele dinheiro”, lamenta. 
Amilca vive com a família 
no residencial Orgulho 
do Madeira, um conjunto 
habitacional que abriga 
cerca de 4 mil moradias 
popularesconstruídas atra-
vés do programa Minha 
Casa Minha Vida. Foi reali-
zada então uma Maratona 
de Empreendedorismo. 
Leia na íntegra.

Ação visa a capacitar e motivar lojistas para enfrentar período de economia recessiva

No período de 20 a 
24 de junho foi realizada 
mais uma edição do Semi-

nário Promove Varejo 
do Sebrae em Rondônia. 
Dessa vez o evento ac-

ontece em Colorado 
do Oeste, no Cone 
Sul rondoniense, com 
apoio da prefeitura e 
da associação comer-
cial da cidade. Durante 
toda a semana, lojis-
tas locais participaram 
de palestras, cursos e 
oficinas para impulsio-
nar as vendas, a gestão 
das empresas e tam-
bém a motivação dos 
empresários diante do 

cenário de economia 
em baixa. 

Durante todo o dia, 
a equipe de analistas 
técnicos ficou no lo-
cal orientando em-
preendedores do mu-
nicípio na formalização 
do negócio, acesso 
a crédito e emissão 
do documento arrec-
adação de simples.  
Leia na íntegra.

Capacitação trabalhou técnicas para chamar a atenção dos clientes através de vitrines mais atraentes

No cenário do comér-
cio e serviços o sucesso nas 
vendas não é resultante das 
regras de mercado, mas con-
sequência de estratégias apli-
cadas à noção dos sentidos 
dos clientes, ou seja, agradar 
o cliente em primeiro lugar. 
A sensação de bem-estar é a 
referência de maior importân-
cia quando se pretende cati-

var um potencial comprador. 
Pessoas são atraídas pelas 
sensações, e estas condicion-
am a satisfação das expecta-
tivas quando se tratando de 
consumidores. Quando um 
lojista oferece seus produtos 
ele precisa conhecer as for-
mas de envolver seu cliente 
num ambiente agradável e 
utilizar formas diferenciadas 

SEBRAE FORTALECE O  
EMPREENDEDORISMO    

RURAL E URBANO

ESPIGÃO D’OESTE REALIZA 
SEMINÁRIO RURAL 

COOPERATIVAS DE CRÉDI-
TO RECEBEM CAPACI-

TAÇÃO ESPECÍFICA PARA 
PEQUENOS NEGÓCIOS

Clique aqui e acesse a todas as notícias na íntegra. 
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de sensibilização. São 
estratégias que fazem 
parte do conjunto de-
nominado “marketing 
sensorial”, que analisa o 
comportamento – sobr-
etudo as emoções – dos 

frequentadores de shop-
ping centers. Ao criar um 
vínculo emocional entre 
aquilo que se quer vend-
er e o cliente, sua aten-
ção é despertada. Leia 
na íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresario-individual-precisa-saber-sobre-meio-ambiente,1ccfebdcbb674510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/espigao-do-oeste-realiza-seminario-rural-e-estimula-comercializacao-no-campo,671345756bb45510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/cooperativas-de-credito-recebem-capacitacao-especifica-para-pequenos-negocios,5e29b4b915475510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/iniciativa-incentiva-moradores-do-minha-casa-minha-vida-montar-seu-proprio-negocio,c3348208b9395510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/empresarios-de-colorado-do-oeste-participam-de-seminario-promove-varejo,13406bb0f9d75510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/porto-velho-shopping-inova-ao-trabalhar-os-sentidos-no-marketing-sensorial,dd00813f8c195510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/porto-velho-shopping-inova-ao-trabalhar-os-sentidos-no-marketing-sensorial,dd00813f8c195510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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SEBRAE FORMA MAIS UMA TURMA DO EMPRETEC
Empresários conheceram as características dos empreendedores de sucesso

PARCERIA OFERECE APOIO ÀS INICIATIVAS 
EMPREENDEDORAS

RONDÔNIA PARTICIPA DA FISPAL COM 70 
EMPRESÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTOS

EMPREENDEDORISMO

PIMENTA BUENO

MISSÃO

Com uma identidade visual particularizada, os analistas 
do Sebrae em Rondônia estiveram prestando informa-
ções durante o Festival de Oportunidades Caixa 2016, 
promovido pela Caixa Econômica Federal, que aconteceu 
no Bingool Eventos, na Avenida Rogério Weber, 1.867, 
Centro, em Porto Velho.

Nos dias 24, 25 e 26 de junho, das 14 às 22h, foram reali-
zadas palestras, renegociação de dívidas e financiamento 
de imóveis, veículos, móveis planejados e eletroeletrôni-
cos. A Caixa Econômica Federal, com sua proposta de es-
timular a educação financeira, trouxe palestrantes para 
facilitar o conhecimento sobre linhas de crédito para mi-
cro e pequenas empresas e produtores rurais, vigência 
de seguros e trâmites para importação e exportação.

Mas a grande surpresa do evento foi o Espaço Interativo 
Sebrae, local com dimensões projetadas para dar foco 
à visão a distância, em proximidade e em destaque ao 
momento da orientação empresarial. Os analistas do 
Sebrae apresentaram soluções em gestão de negócios e 
oportunidades de mercado aos empresários e potenciais 
empreendedores. 

A distribuição dos pequenos negócios por porte no mu-
nicípio de Primavera de Rondônia foi levantada pelo 
Sebrae com base nos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de fevereiro deste ano. De 
acordo com a pesquisa, são cadastrados na cidade 53 mi-
croempreendedores individuais (MEIs), estando a grande 
maioria (80%) ligada aos setores do comércio e serviços. 

A abertura da Sala do Empreendedor, ocorrida no dia 23 
de junho, traz soluções para esses empresários que an-
tes precisavam se deslocar até a unidade do Sebrae mais 
próxima, que fica em Pimenta Bueno. A partir de agora, 
o espaço implantado em parceria com a prefeitura local 
vira referência para numerosos serviços, como a emissão 
dos boletos de arrecadação do Simples Nacional (DAS). 

A unidade regional do 
Sebrae em Cacoal formou 
mais uma turma do semi-
nário Empretec. Com carga 
horária de 60h, os par-
ticipantes conheceram a 
fundo as 10 características 
comportamentais do em-
preendedor de sucesso. No 
período de 20 a 25 de junho, 
o grupo de 28 participantes 
foi desafiado em atividades 
práticas e teóricas que le-
vam à tomada de decisões 
estratégicas, assim como à 

Sala do Empreendedor será espaço de serviços e informações para donos de pequenos negócios

A implantação da Sala 
do Empreendedor em 
Pimenta Bueno, ocorrida 

no dia 24 de junho, é 
resultado de mais uma 
parceria firmada en-
tre o Sebrae em Ron-
dônia, a associação 
comercial da cidade e 
a prefeitura. O objetivo 
é ampliar o número 
de empreendedores e 
garantir atendimento 
aos microempreende-
dores individuais 
(MEIs) já formalizados 
e assistência financeira 

através de instituições 
oficiais, como o Banco 
do Povo, tudo isso em 
um só lugar. 
Cerca de 590 em-
preendedores já estão 
cadastrados em Pimenta 
Bueno. A extensão dos 
serviços para a Sala ser-
virá também para iden-
tificar qual a demanda 
necessária para o fortal-
ecimento sustentável. 
Leia na íntegra.

Donos de pequenos negócios foram conhecer as novidades do setor e ampliar a network

Uma missão com 70 
empresários de Rondônia 
participou de três feiras 
simultâneas no Expocenter 
Norte, na Vila Guilherme, em 
São Paulo: 32ª Fispal Food 
Service, 13ª Fispal Sorvetes e 
Fispal Café. Os eventos acon-
teceram de 14 a 17 de junho, 
e cada participante pagou em 
média R$1.000,00 incluindo 
passagens aéreas, hosped-
agem e traslado. Essa redução 
de custo (60%) foi subsidiada 
pelo Sebrae em Rondônia com 
seu projeto de feiras e mis-
sões. As unidades regionais 
de Porto Velho, Ariquemes, 

Ji-Paraná e Pimenta Bueno 
enviaram um total de 70 
empresários que puderam 
comprar balcões, peças de 
reposição e equipamentos 
para suas atividades do setor 
de alimentos. 

Além da aquisição 
de equipamentos, a Fispal 
é dedicada a fornecer infor-
mações com palestras, de-
bates e apresentação de ex-
periências em diversas áreas 
do setor alimentício. Os em-
presários tiveram acesso ao 
conhecimento de referenci-
ais com alto valor agregado 
para a gestão de restau-

ESPAÇO INTERATIVO 
NO FESTIVAL DE 

OPORTUNIDADES DA 
CAIXA ECONÔMICA

PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
ESTIMULA VISÃO 
EMPREENDEDORA

busca de soluções para um 
negócio. Estimular o com-
portamento empreendedor 
e identificar novas oportuni-
dades de negócio são alguns 

dos objetivos da metodo-
logia desenvolvida pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), aplicada no 
Brasil exclusivamente pelo 

Sebrae.
Leia na íntegra. 

Empreendedores de Cacoal 
ao final do Seminário 
Empretec no Sebrae.

Gerente da Unidade Regional 
de Pimenta Bueno, Elani 
Satelis, durante inauguração

Empresários de Rondônia 
participam da Fispal Food 
Service em São Paulo

rantes, bares, padarias 
e lanchonetes.  Leia na 
íntegra.

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/parceria-oferece-apoio-as-iniciativas-empreendedoras,072eb2ccc4895510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/sebrae-forma-mais-uma-turma-do-empretec,a8cdb2ccc4895510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/porto-velho-shopping-inova-ao-trabalhar-os-sentidos-no-marketing-sensorial,dd00813f8c195510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/porto-velho-shopping-inova-ao-trabalhar-os-sentidos-no-marketing-sensorial,dd00813f8c195510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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