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SEBRAE RONDÔNIA REALIZA 
PROJETO DESPERTAR 
EM ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO

FORTALECIMENTO DAS 
INDÚSTRIAS DE ALTO POTENCIAL

A modernização da gestão tem como 
referência o prêmio MPE Brasil, 
que utiliza o diagnóstico aplicado 

pelo empresário com apoio do consultor. 
O diagnóstico é baseado em oito critérios 
da excelência em gestão. Pelo diagnóstico 
descobre-se como está o nível da eficiência 
da gestão em quesitos como estratégia 
e planos, liderança, clientes, resultados 
financeiros e outros. A consultoria atua 
apoiando o empresário na implementação 
de ações para que obtenha ganhos de 
qualidade na gestão de seu negócio.  
Leia na Íntegra.

A aula inaugural aconteceu na Es-
cola Estadual Castelo Branco em 

Porto Velho, com participação de alu-
nos, professores, diretoria do Sebrae, 
técnicos gestores e coordenadores 
Associar noções de empreendedoris-
mo e descobrir novas ideias,  essa é 
a proposta do Projeto Despertar, de-
senvolvido pelo Sebrae Rondônia com 
jovens e adolescentes das escolas pú-
blicas estaduais, em parceria com a Se-
cretaria Estadual de Educação (Seduc). 
Leia na Íntegra.

MISSÃO BUSCA BOAS PRÁTICAS 
DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 

E STARTUPS PARA RONDÔNIA

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

Diretores do Sistema Indústria em Ron-
dônia, da Suder e do Sebrae participaram 
de missão para conhecer o modelo adotado 
no Paraná e em Santa Catarina.
 Leia na Íntegra.

INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL 
DE PORTO VELHO RECEBE 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001

A indústria de água mineral Kaiary, de 
Porto Velho, foi contemplada com o 
selo de qualidade ISO 9001, que asse-
gura qualidade nos processos, desde a 
produção até o envasamento do produto. 
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-da-prosseguimento-ao-projeto-fortalecimento-das-industrias-de-alto-potencial,127851b7ab6d6510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/sebrae-rondonia-realiza-projeto-despertar-em-escolas-publicas-do-estado,6f7deb1b19bf6510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/missao-busca-boas-praticas-de-incubadoras-de-empresas-e-startups-para-rondonia,595dedc17aa66510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/industria-de-agua-mineral-de-porto-velho-recebe-certificacao-iso-9001,dcfaadab8b476510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://ead.sebrae.com.br/
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FEIRA DE NEGÓCIOS MOVIMENTA ECONOMIA 
DE ARIQUEMES

Sebrae apoiou ações para potencializar setor produtivo, em especial as agroindústrias e a piscicultura.

ENCADEAMENTO REFORÇA PRODUÇÃO DE 
LEITE NA ZONA DA MATA E VALE DO GUAPORÉ

FRANQUIA PODE SER UM BOM NEGÓCIO

FEMUAR

AGRONEGÓCIO

FRANCHISING

Incentivar as compras públicas da agricultura familiar 
para a merenda escolar e promover o desenvolvimento 
econômico local e regional. Esse foi o objetivo do semi-
nário “Eficiência e eficácia nas compras públicas”, desen-
volvido pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com o 
Tribunal de Contas do Estado. Leia na Íntegra.

O projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial 
(DET), realizado pelo Sebrae em Rondônia em 13 cidades 
da região do Vale do Jamari, acaba de ganhar um diag-
nóstico territorial atualizado. Essa ferramenta faz parte 
da metodologia do projeto e tem o objetivo de apoiar a 
tomada de decisões de governos e empresas para atua-
ção na região. O material contém informações atualiza-
das sobre os setores econômicos, dados relativos à im-
portância das empresas e sua contribuição setorial, além 
de traçar comparativos entre a região, o estado e o país. 
Leia na Íntegra.

A terceira oficina, que aconteceu em 9 de agosto, foi 
sobre atendimento ao cliente: cada empresa recebeu 
duas horas de consultoria para aplicar técnicas em aten-
der bem os clientes. As consultorias estão dando atenção 
especial para que os clientes jamais saiam das lojas com 
a sensação de que foram mal atendidos. Para Marilena, 
que vende a linha de dermocosméticos da Adcos, aten-
der bem os clientes é fazer que eles se sintam bem-vin-
dos, e a oficina trouxe mais informações de como tratá-
-los com a devida importância. Leia na Íntegra.

Com uma música 
agradável e ambiente des-
contraído, a Feira Mul-
tissetorial de Ariquemes 
(Femuar) proporcionou 
um clima propício para a 
realização de bons negó-
cios, além da interação dos 
consumidores com os mais 
de 50 expositores que mos-
traram seus produtos para 
quem visitou o evento. A 
Femuar começou no dia 23 
e terminou dia 31 de Ago-
sto. Para José Vilas Boas, 
presidente da Associação 

Comercial e Industrial 
de Ariquemes (ACIA) e 
responsável pela organi-
zação da Femuar, a feira 
teve o objetivo de mostrar 
para as pessoas que visita-
ram o evento o potencial 
das empresas da cidade. 
“Essa é uma grande estra-
tégia de marketing para 
que o empresário possa 
mostrar para mais de 300 
mil pessoas os seus produ-
tos ou serviços”, explica. 
Leia na Íntegra

Produtores de leite da região de Rolim de Moura se preparam para fornecer aos grandes 
laticínios e desenvolver a competitividade dos pequenos negócios.

O Sebrae em Ron-
dônia, em parceria com 
a empresa Laticínios Mi-
raella, de Rolim de Moura, 

firmaram parceria para 
desenvolver o projeto 
“Encadeamento Produ-
tivo Miraella Mais Leite”. 

Até o final de 2018, 
o objetivo é atender 
cerca de 60 produ-
tores de leite do mu-
nicípio e de outras ci-
dades das regiões da 
Zona da Mata e Vale do 
Guaporé – São Felipe 
do Oeste, Castanhei-
ras, Novo Horizonte do 
Oeste, Nova Brasilândia 
do Oeste, São Miguel 
do Guaporé e Seringue-
iras – todos fornece-
dores da empresa 

âncora do projeto.É 
através desse projeto 
que o Sebrae oferece 
consultorias especiali-
zadas em produção 
leiteira e gestão da 
propriedade, a fim de 
melhorar os índices de 
produtividade e com-
petitividade entre os 
fornecedores. Outro 
objetivo é estreitar o 
relacionamento com 
as grandes empresas 
para ampliar a ca-
pacidade de entrega. 
Leia na Íntegra.

Para investidores in-
teressados em adquirir meios 
para ter retorno financeiro, 
faz sentido começar o negócio 
como uma franquia. O que é 
necessário para começar? Em 
primeiro lugar, uma vontade 
imensa de trabalhar, trabal-
har bem e com objetividade. 
Depois avaliar que tipo de 
atividade o interessado tem 
vocação e se o local permite o 
tipo de serviço de comerciali-

zação. É necessário que o 
empreendedor saiba cumprir 
as normas que os franque-
adores estabelecem e ter ha-
bilidades para cumprir o con-
trato. Mais do que qualquer 
outra coisa deve estudar e 
analisar o contrato. Essas são 
as precauções que o analista 
Telmo Neves recomenda. A 
unidade de atendimento do 
Sebrae dá especial atenção 
ao sistema de franchising, no 
qual o franqueador autoriza 

SEMINÁRIO ENSINA 
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

NAS COMPRAS PÚBLICAS

ORGANIZAÇÃO E INFOR-
MAÇÃO QUALIFICADA PARA 

EMPRESAS DO VALE 
DO JAMARI

PARCERIA SEBRAE COM 
PORTO VELHO SHOPPING 

COMPLETA CICLO 
DE OFICINAS

Clique aqui e acesse a todas as notícias na íntegra. 
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o franqueado a explorar 
os direitos de uso de 
sua marca, produto ou 
serviço. A franquia é 
um modelo de negó-
cio testado e aprovado, 
desde que se conheça 
o papel de cada parte. 
Telmo aconselha que o 
interessado converse 
com outros franqueados 
e conheça a trajetória de 
negócios dos franque-
adores e tenha recursos 
suficientes para operar 

de forma segura até con-
seguir o ponto de equilí-
brio. Depois disso, é pre-
ciso ganhar credibilidade 
e continuar no mercado 
com a tranquilidade de 
quem quer crescer am-
pliando e administrando 
bem seu capital. O Se-
brae orienta quem quer 
trabalhar com segurança  
procure antes conhecer 
sua franqueadora para 
investir com prudência. 
Leia na Íntegra.

2

Banco da Amazônia
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal
Faperon

Facer
FCDL

Fecomércio
Feempi
Fiero

Seagri
Sebrae
Sepog
Unir

 Conselho Deliberativo Estadual

Marcelo Thomé
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Administrativo e Financeiro

Samuel de Almeida Silva
Diretor Técnico

Cristiano Borges Rodrigues
Gerente da Unidade de Marketing e Comunicação

Denis Pinto Farias
Jornalista Responsável - MTB 740

Mário Antônio Veronese Varanda
Analista Técnico 

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico 

Matheus de Oliveira Bispo
Estagiário

Lohana Oliveira Galvão
Menor Aprendiz

Tikinet
Revisão Ortográfica

Vip Publicidade
Projeto Gráfico

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seminario-ensina-eficiencia-e-eficacia-nas-compras-publicas,b2c5c6c994746510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/organizacao-e-informacao-qualificada-para-empresas-do-vale-do-jamari,880962325da76510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/parceria-sebrae-com-porto-velho-shopping-completa-ciclo-de-oficinas,c95862325da76510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/feira-de-negocios-movimenta-economia-de-ariquemes,8435d2bf0dc46510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/encadeamento-produtivo-reforca-producao-de-leite-na-zona-da-mata-e-vale-do-guapore,04b650f234107510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/franquia-pode-ser-um-bom-negocio,c66ceb1b19bf6510VgnVCM1000004c00210aRCRD
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PLANO DEFINE PRIORIDADES DAS CIDADES 
VALE DO JAMARI
Desenvolvimento econômico territorial é estratégia coletiva para trazer benefícios aos pequenos 
negócios para a região

BIÓLOGO RICHARD RASMUSSEN 
VISITOU RONDÔNIA 

SEMINÁRIO RURAL DEBATE OS CAMINHOS 
DO SETOR PRODUTIVO DA ZONA DA MATA

VALE DO JAMARI

PORTO VELHO

ZONA DA MATA

O Microempreendedor Individual por muitas vezes 
fica em dúvida com o dialeto das siglas apresentadas em 
seu cotidiano. Quando quer uma informação nos por-
tais disponíveis, ele se depara com termos como “DAS”, 
“CGSN” e “CGSIM”. Leia na Íntegra.

No período de 21 a 25 de agosto o Sebrae levou um 
grupo de técnicos da Agevisa e das Vigilâncias Sanitárias 
dos municípios de Ji-Paraná, Porto Velho e Ariquemes, 
para conhecerem boas práticas aplicadas na gestão das 
vigilâncias sanitárias, das cidades de Itari, Mallet e Curi-
tiba no Estado do Paraná. A parceria entre Associação 
Rondoniense de Municípios, Jucer e Sebrae foi funda-
mental para dar início a esse momento de grande rele-
vância para o estado de Rondônia.Leia na Íntegra.

Empreendedores de Vilhena e região encerraram 
no sábado, 27 de Agosto, mais uma turma do Seminário 
Empretec na cidade. As aulas iniciaram na segunda-feira, 
22 de Agosto, e contaram com seis dias de atividades, 
somando 60 horas/aula de duração. Os objetivos foram 
treinar ferramentas e despertar atitudes empreendedo-
ras. O programa é uma metodologia criada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), que identificou, através 
de uma pesquisa, as dez características e os comporta-
mentos de empreendedores de sucesso. O seminário é 
aplicado pelo Sebrae em todo o país e reconhecido como 
um dos melhores treinamentos de empreendedorismo 
do mundo.  De acordo com o facilitador Luiz Antonio Fes-
cina Junior, o seminário é importante para desenvolver 
essas competências nos participantes. “Eles fazem uma 
imersão total durante essa semana com muita dedica-
ção. Neste período, os empreendedores apreendem de 
forma teórica e prática o segredo das empresas de maior 
sucesso no mundo”, finalizou. Leia na Íntegra.

O plano é composto por 
nove atividades que vão 
desde a estruturação da 
legislação do setor público, 
para tratamento diferen-
ciado às micro e pequenas 
empresas da região, perpas-
sa pelo fortalecimento e in-
strumentalização gerencial 
do comércio, até a ampli-
ação de mercado e organi-
zação do setor produtivo na 
zona rural. A ideia, segundo 
Maria Cristina, gerente 
do Sebrae da unidade de 
Ariquemes, é mobilizar os 
setores produtivos e buscar 
parceiros para melhorar ain-
da mais os pequenos negó-
cios locais. “Espera-se dessa 
forma, melhorar o fluxo 

Apresentador do programa “Sábado Animal” quer fazer série de reportagens no estado.

Encontro aconteceu durante a Expoagro 2016, entre estudantes e produtores rurais da região.

O biólogo e apresentador 
de TV, Richard Rasmus-
sen, esteve em Porto Vel-
ho dia 17 de Agosto. Fez 

uma apresentação de 
seu programa “Sábado 
Animal”, que vai ao 
ar para todo o Brasil 
pela TV Bandeirantes, 
para empresários do 
agronegócio e cadeia 
produtiva. O encontro 
estava marcado para 
as 9 h, no auditório do 
Sebrae, na Av. Campos 
Sales. Segundo o ana-
lista do Sebrae, Cleris 
Kussler, o encontro é 
uma parceria com a 
empresa Maanaim Tu-
rismo e visa ofertar aos 
empresários do setor 

a vinculação de sua 
marca ao programa. 
“O Richard quer fazer 
uma série de reporta-
gens sobre Rondônia 
em nível nacional, 
mostrar nossas belezas 
naturais, potenciais tu-
rísticos e econômicos, 
mas precisa de apoio 
para isso”, explica. 
Richard é um dos mais 
carismáticos artistas 
de TV do país, com 
passagens por emisso-
ras como Record e SBT.  
Leia na Íntegra

Foram três dias inten-
sos de estudos e discussão 
sobre os caminhos que o setor 
produtivo da Zona da Mata 
deve seguir daqui pra frente. 
O Sebrae em Rondônia, com 
apoio da Emater, Seagri, Sec-
retaria Municipal de Agricultu-
ra e a Associação Empresarial 
da cidade (Acirm), realizou, 
pela primeira vez em Rolim de 
Moura, o evento “Seminário 
Rural”. Ao menos 500 pessoas 
– estudantes e produtores ru-
rais – participaram das pale-
stras sobre as culturas que for-
mam o agronegócio da região, 
no período de 4 a 6 de agosto, 
no parque de exposições da 

cidade, durante a Expoa-
gro 2016. As palestras foram 
ministradas por especialistas 
de cada área. No primeiro 
dia, o bate-papo foi sobre 
horticultura com Fernando 
Cesar Sala, mestre no as-
sunto e professor da Univer-
sidade de Araras (SP). Ele di-
vidiu o espaço com Manoel 
Maia, professor de frutic-
ultura da Universidade Fed-
eral de Rondônia (UNIR). A 
programação seguiu a apre-
sentação sobre pecuária 
leiteira e manejo de pasta-
gem com Anderson Kull, da 
Emater, além do zootecnista 
e especialista em qualidade 

ENCONTRO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AO MEI 

CONCLUI SUAS ATIVIDADES 
COM SUCESSO

REDUÇÃO DA BUROCRACIA 
FACILITA A FORMALIZAÇÃO 

DE EMPRESAS

SEMINÁRIO EMPRETEC 
ENCERRA COM SUCESSO 

EM VILHENA

econômico no território, 
tendo como resultado mais 
empregos e renda pela qual-
ificação desses empreendi-
mentos”, ratifica.  O prazo 
para a execução das ações é 
até o final de 2017. Algumas 

ações serão gerenciadas di-
retamente pelo Sebrae em 
parceria com as lideranças. 
Outras ações irão depender 
da articulação de parcei-
ros e contará com o apoio 
da rede de cooperação 

para efetivar importantes 
conexões entre outras 
esferas de governança.  
Leia na Íntegra.

Lideres priorizão setor  

econômico de forma conjuta.

Apresentador procura desfru-
tar das belezas naturais que o 
estado de Rondônia oferece.

Setor produtivo reune estu-
dantes e produtores rurais 
em palestra cultural.

do leite, Felipe Cavasin. 
Leia na Íntegra.
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http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/encontro-da-rede-de-atendimento-ao-mei-conclui-suas-atividades-com-sucesso,0c88c07e36c76510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/reducao-da-burocracia-facilita-a-formalizacao-de-empresas,3bceeb1b19bf6510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/parceria-investe-em-modelagem-industrial-para-o-setor-textil,1959ebb722336510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/biologo-richard-rasmussen-visita-rondonia-nesta-quarta,d0b081f88af76510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/plano-define-prioridades-das-cidades-vale-do-jamari,a03badab8b476510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seminario-rural-debate-os-caminhos-do-setor-produtivo-da-zona-da-mata,63fcc54bbd576510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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2016 Agenda de Cursos e Eventos
Sebrae/RO

Fique por dentro de todos os cursos e eventos do Sebrae/RO deste mês.

Ariquemes

Curso de Postura profissional - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 12/09/2016 Término: 15/09/2016

Curso de Tributação - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 19/09/2016 Término: 22/09/2016

Atendimento ao Cliente - Ariquemes/RO
ARIQUEMES / RO Início: 26/09/2016 Término: 29/09/2016

Pimenta Bueno

Curso Como conduzir negociacoes eficazes - Pimenta Bueno/RO
Pimenta Bueno / RO Início: 22/09/2016 Término: 25/09/2016

Lider Coach Sebrae+ 1º Encontro - Ji-Paraná/RO
Ji-Paraná / RO Início: 13/09/2016 Término: 14/09/2016

Transforme sua ideia em modelo de negocio - Ji-Paraná/RO
Ji-Paraná / RO Início: 12/08/2016 Término: 14/09/2016

Lider Coach Sebrae+ 2º Encontro - Ji-Paraná/RO
Ji-Paraná / RO Início: 20/09/2016 Término: 21/09/2016

 Curso de Crédito e Cobrança - Ji-Paraná/RO
Ji-Paraná / RO Início: 26/09/2016 Término: 29/09/2016

Ji - Paraná

Lider Coach - Vilhena/RO
VILHENA / RO Início: 12/09/2016 Término: 30/08/2016

Vilhena

Curso Tecnológico - Cacoal/RO
CACOAL / RO Início: 26/09/2016 Término: 29/09/2016

Cacoal

Lider Coach Sebrae+ 2º Encontro - Ouro Preto D. Oeste/RO
Ouro Preto D. Oeste/ RO Início: 15/09/2016 Término: 19/09/2016

Ouro Preto do Oeste

Porto Velho/RO

Marketing na Medida - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 12/09/2016 Término: 15/09/2016

Plano de Marketing - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 26/09/2016 Término: 29/09/2016

Curso de padronização de tortas doces e salgadas - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 19/09/2016 Término: 21/09/2016

Curso de padronização de tortas doces e salgadas - Porto Velho/RO
Porto Velho/ RO Início: 26/09/2016 Término: 28/09/2016

Guajará-Mirim/RO

Estratégia de Vendas - Guajará-Mirim/RO
Guajará-Mirim/ RO Início: 19/09/2016 Término: 23/09/2016
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21 de Set. 22 de Set.

23 de Set.

23 de Set.

19h às 20:30h
Luiz Alberto Marinho
Tendências do Varejo

19h às 20:30h
Danilson Shikako
“UAU!” Você precisa 
ouvir isto do cliente para
ganhar dinheiro

16h às 18h
Mary Camata, Renata Vannier, 
Thais Lourenzzo
O empreendedor e o 
mundo digital

19h às 22h
Hédina Moraes de Araújo 
Tributação na Medida

21 de Set.
20:30h às 22h
Regiane Relva Romano
Tecnologias Emergentes
Aplicadas ao Varejo

22 de Set.
20:30h às 22h
Dill Casela
Como dar show de 
atendimento, vender,
“cantar” e encantar
seus clientes

22 de Set.
14h às 18h
Rafael Ribeiro;
Anderson Andrade e
Marcos Medeiros
Startup Day

Local das Palestras:
Porto Velho Shopping Segundo Piso, ao lado da Riachuelo.

22 de Set.
14h às 18h
Antônio Wilson Dias
de Souza
Empreendedorismo
Universitário
Local: FARO

GEITEC
Gestão, Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia

Dia 27/9 /2016 
19h às 20h -  Palestra Neurociência e a performance empresarial,
Palestrante: Samuel Silva de Almeida;
20h as 21h – Palestra Empreendedorismo,
Palestrante: Rosigleide Reboli Cardoso.

Dia 28/9/2016
19h as 20h – Palestra Gestão de negócios,
Palestrante: Carlos Alberto Machado de França;
20h as 21h – Palestra Inovação e Tecnologia,
Palestrante: Marcos Vinicius Lopes Bezerra;
21h as 22h - Talk Show com a participação dos palestrantes. 


