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CONVÊNIO

CONCURSO QUALIDADE DO 
CAFÉ DE RONDÔNIA 
ENTREGA PRÊMIOS

CABIXI RECEBE SEMANA DO 
EMPREENDEDORISMO

No município de Cabixi, teve início 

no dia 27 de setembro, a Semana 

do Empreendedorismo que foi 

realizada no conjunto de tendas climatizadas 

ao lado da prefeitura municipal. O evento é 

o resultado do convênio nº 045/2016 com 

o Governo do Estado de Rondônia por meio 

da Superintendência de Desenvolvimento do 

Estado. Leia na Integra.

O Concurso de Qualidade e Sus-
tentabilidade do Café Canéfo-

ra (robusta e conilon) do estado de 
Rondônia foi criado com o objetivo 
de identificar, promover e premiar 
produtores de café canéfora de qua-
lidade. É uma realização do Governo 
do Estado de Rondônia, pela Seagri e 
Emater, da Embrapa, da Câmara Seto-
rial do Café de Rondônia e da Idaron. 
Leia na Integra.

REDUÇÃO DA BUROCRACIA 
FACILITA A FORMALIZAÇÃO 

DE EMPRESAS

OUTROS 
DESTAQUES 

DO MÊS

Sebrae é um dos parceiros na luta por 
menos tempo na constituição dos negó-
cios no país. Muito tempo se esperou para 
abrir uma empresa e regularizar a situação 
de atividades nos pequenos negócios. 
Leia na Integra.

EVENTO INCENTIVA 
A CRIAÇÃO DE STARTUPS 

EM RONDÔNIA.

Na tarde da quinta-feira (22 de Setembro) 
foi marcada pelo Startup Day, o primeiro 
evento de incentivo a criação de startups 
de Rondônia. Jovens empreendedores 
participaram do ciclo de palestras com 
especialistas nacionais neste segmento de 
negócios. Leia na Integra.

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/Rotativo/cabixi-recebe-semana-do-empreendedorismo,0c82b0a2b8c67510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://Leia na Integra
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/reducao-da-burocracia-facilita-a-formalizacao-de-empresas,3bceeb1b19bf6510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/evento-incentiva-a-criacao-de-startups-em-rondonia,11e6e88c6a767510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://ead.sebrae.com.br/
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CONEXÃO SEBRAE É ENCERRADA 
COM SUCESSO

Varejo, inovação, startup e realidade virtual encantaram o público no Porto Velho Shopping.

PORTO VELHO

Palestras, seminários e workshop, 
com média de 290 participantes por 
encontro, deram vitalidade aos quat-
ro dias do evento, com mais de 1200 
pessoas satisfeitas que participaram 
de atendimentos inéditos na capital 
do estado. Como não poderia deixar 
de ser, o varejo, forma tradicional de 
vendas, foi tema de abertura com a 
palestra de Luiz Alberto Marinho. 

As vendas no balcão também 
tiveram tratamento especial pela 
consultora Regiane Romano com o 
tema “Tecnologias emergentes apli-
cadas ao varejo”. 

Durante o Startup Day, evento 
simultâneo em 48 grandes cidades 
do país, que aconteceu no dia 22 
de setembro, especialistas em em-
preendedorismo digital demonst-

raram o 
c e n á r i o 
das start-
ups no Brasil e a tendência da econo-
mia digital. Leia na Integra.

Mais de mil pessoas 
satisfeitas
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PROGRAMA ESTIMULA A MELHORIA DA 
GESTÃO DE NEGÓCIOS NO CAMPO

SALÃO SE DESTACA POR 
DIFERENCIAL DE ATENDIMENTO

NEGÓCIO CERTO

CASO DE SUCESSO

“Uau”. Essa foi a palavra-chave usada na palestra de 
Denilson Shikako, diretor-executivo da Fábrica de Criati-
vidade. “Uau! Você precisa ouvir isso do seu cliente para 
ganhar dinheiro”. A interatividade com o público foi o di-
ferencial da conversa. O palestrante lançou desafios ao 
público e mostrou como o cérebro do ser humano pode 
fazer coisas incríveis.
Leia na Integra.

Convênio entre Sebrae e Senar vai formar 20 turmas com empreendedorismo rural.

O Negócio Certo Rural (NCR) é 
uma parceria do Sebrae em Ron-
dônia com o Serviço Nacional de 

Aprendizado 
Rural (Sen-
ar). A grande 
preocupação 
das duas in-
stituições é 
a forma com 
que o pro-
prietário do 
e m p r e e n d i -
mento trata 
a gestão de 
seus negó-
cios. No meio 

rural os produtores contam agora 
com esse programa gratuito de 

capacitação em planejamento e 
administração de pequenos negó-
cios. O objetivo é estimular os em-
preendedores rurais a inovar em 
produtos e serviços já existentes 
nas propriedades e até mesmo a 
criar novas oportunidades. Com 
ferramentas simples de gestão, 
os produtores aprendem a de-
senvolver e melhor administrar 
a pequena propriedade rural. O 
programa tem 46 horas, sendo 2 
horas de consultoria na sala de 
aula e 4 horas de consultoria na 
propriedade, de forma individual.  
Leia na Integra.

Para uma empresa ser con-
siderada caso de sucesso é indispen-
sável uma criteriosa análise com mé-
todos e matrizes de classificação. O 
Sebrae em Rondônia periodicamente 
se dedica a esse tipo de avaliação. 
Seu objetivo é verificar o resultado 
de suas consultorias, atendimentos 
e respostas junto aos empresários 
que receberam apoio da instituição. 

A empresa classificada como 
caso de sucesso é um salão de beleza 
e estética, trata-se da Accanto Cabe-

los e Estética, que fica na Avenida 
Prefeito Chiquilito Erse na esquina da 
Rua da Ametista, no bairro Flodoaldo 
Pontes Pinto. É a segunda empresa 
de beleza classificada como caso de 
sucesso em 2016. Então podemos 
concluir que em época de crise a 
beleza é um nicho de mercado que 
não pode ser esquecido, até porque 
para procurar emprego as pessoas 
precisam apresentar boa aparência. 
Os pontos avaliados inicialmente 
passaram pelo atendimento de uma 

Agente Local de Inovação (ALI) e de-
pois pela análise dos fatores críticos 
de sucesso. 

A proprietária da Accanto, 
Mari Zanotto, administra o geren-
ciamento utilizando metodologias 
repassadas pelo Sebrae. Os fatores 
críticos de sucesso utilizados pela 
empresa estão sempre alinhados 
com suas principais características, 
que se destacam como responsáveis 
pelo êxito em suas operações. Leia 
na Integra.

INTERATIVIDADE COM 
PÚBLICO E MÚSICAS 

MARCAM PALESTRAS DO 
CONEXÃO SEBRAE

  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

Conexão Sebrae é o nome de uma importante 
interface de comunicação do Sebrae em Rondônia. 
Mais que uma plataforma para integrar unidades, o 
Conexão Sebrae é uma rede cuja ferramenta mais 
importante é você. 

Mesmo ainda não sendo um empreendedor, o 
cliente do Sebrae será sempre objeto de atenção es-
pecial. O desenvolvimento de soluções que auxiliam 
na gestão da informação estimulou o Sebrae a elab-
orar uma programação de orientação especializada. 
A programação recebeu o nome de Conexão Sebrae

 e tem o compromisso de capacitar, informar, 
esclarecer sobre tendências e gestão de pequenos 
negócios. 

O evento ocorreu no período de 21 a 24 de setem-
bro, de quarta a sábado, no Porto Velho Shopping, e 
pretendia atrair empreendedores de outras praças 
comerciais integrados no plano de atendimento. 
Leia na Integra.

CONEXÃO SEBRAE: EVENTO 
DE PRIMEIRA LINHA NO 

PORTO VELHO SHOPPING

CONFIRA O CANAL DO 
YOUTUBE DO SEBRAE.

 

CONTEÚDOS PARA 
MELHORAR O SEU 

NEGÓCIO.

EX
PE

D
IE

N
TE

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Rotativo/conexao-sebrae-e-encerrada-com-sucesso,8572b0a2b8c67510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/interatividade-com-publico-e-musicas-marcam-palestras-do-conexao-sebrae,c1f4e88c6a767510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/programa-estimula-a-melhoria-da-gestao-de-negocios-no-campo,9efa9a6053947510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/salao-se-destaca-por-diferencial-de-atendimento,ce1e4c1987867510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/salao-se-destaca-por-diferencial-de-atendimento,ce1e4c1987867510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/conexao-sebrae-evento-de-primeira-linha-no-porto-velho-shopping,2feb794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
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SEBRAE E FACIMED REALIZAM EVENTO DE 
GESTÃO E TECNOLOGIA
Estudantes participaram de palestras e um talk show sobre as inovações do mercado.

CACOAL

Terminou no dia 29 de Setem-
bro em Cacoal o ciclo de palestras 
GEITEC (Gestão, Empreendedoris-
mo, Inovação e Tecnologia) obje-
tivando contribuir com os univer-
sitários na construção de carreiras 
sólidas e de novos negócios.

A organização foi do Sebrae em 
Rondônia em parceria com Facimed. 
Leia na Integra.

PORTOAGRO CONCLUI PALESTRAS PARA 
PRODUTORES E EXTRATIVISTAS

VAREJO É TEMA DE PALESTRAS PARA 
EMPRESÁRIOS NO SHOPPING

AGRONEGÓCIO

VAREJO

Empresários de pequenos negócios precisam ter 
noção da carga tributária que incide em suas opera-
ções, principalmente na comercialização de seus pro-
dutos. O planejamento tributário não é uma síntese do 
que se paga e do que se ganha – ele requer atenção es-
pecial para que as obrigações fiscais sejam atendidas. 
Leia na Integra.

Feira movimentou o setor de implementos, transferiu tecnologia e incentivou o crédito rural.

Programação levou uma semana inteira de aproveitamento sobre gestão e empreendedorismo.

No cenário da tecnologia trans-
ferida pelos especialistas da Em-
brapa, os aspectos de sustenta-
bilidade foram ressaltados sem 

perder o 
foco da 
p r o d u t i v i -
dade da fa-
zenda, além 
do controle 
de pragas 
para manter 
o gado sau-
dável. 

Na pro-
gramação do Sebrae foram desta-
cados os aspectos do cooperativ-
ismo em Rondônia, como força 

de desenvolvimento em ini-
ciativas a exemplo do projeto 
Reflorestamento Econômico 
Consorciado Adensado, Reca, 

em Nova Califórnia no Distrito de 
Extrema, que dá exemplo em gar-
antir a sustentabilidade com ger-
ação de renda. A palestra sobre 
a cafeicultura demonstrou refer-
enciais de qualidade e fechou sua 
apresentação com a premiação da 
Semagric e Emater no concurso 
de café com qualidade. A gestão 
da propriedade leiteira foi tema 
da palestra de encerramento.  
Leia na Integra.

A orientação especializada para 
empresas procura aumentar a com-
petitividade e oportunidades para 
as iniciativas geradoras de renda. 

A ideia é consolidar empresas no 
mercado oferecendo alternativas 
de expansão do comércio de seus 
produtos. 

Para proporcionar mais resulta-
dos para as empresas, o Sebrae em 
Rondônia oferece consultorias, cur-
sos e palestras.

O comércio varejista é um im-
portante indicador para se medir a 
atividade econômica. O Sebrae en-
tende que essa considerável forma 
de negociação é responsável pela 
maior oferta de postos de trabalho 

no mercado. 
A boa gestão 

desses estabeleci-
mentos é garantia 
de mão de obra 
ocupada, geração 
de receita para o 
poder público e 
crescimento da 
economia, mesmo 
com a queda do 
poder de consumo 
por parte da popu-
lação. 
Leia na Integra.

WORKSHOP SOBRE 
TRIBUTAÇÃO COM 

CONSULTORIA 
PARA MICROEMPRESAS

Palestras levaram 
inovação para o público

Público interage 
com palestrantes

Orientação ajuda a aumentar 
a competitividade e oportunidades.
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Clique aqui e acesse a todas as 
notícias na íntegra.

Profissionais de gestão de pessoas analisaram uma se-
quência lógica para desenvolver lideranças no Sebrae em 
Rondônia. A equipe iniciou um levantamento, com posterior 
avaliação, de competências dos líderes em potencial e dos 
gerentes. O perfil dos participantes foi levantado com meto-
dologia específica e mantido em caráter reservado. Depois, 
esses colaboradores passaram por uma nova etapa: o proces-
so de Coaching Executivo.
Leia na Integra.

SEBRAE APRIMORA SEUS 
PROFISSIONAIS LÍDERES

Os gestores de empresas muitas vezes têm receio de par-
ticipar de especializações de pós-graduação. A apreensão é 
causada porque desde a implantação de seus empreendi-
mentos não gostam de teoria. Eles dão preferência à pratici-
dade das ações, principalmente quando o assunto é aumen-
tar o faturamento. Alguns percebem na realidade e buscam 
alternativas em cursos de gestão e capacitações rápidas para 
tentar reverter o fluxo de caixa, que pode quebrar suas em-
presas pela perda de liquidez financeira.
Leia na Integra.

SEJA MASTER EM 
INOVAÇÃO NA GESTÃO DE 

PEQUENOS NEGÓCIOS

http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/Manchete-sem-foto/sebrae-e-facimed-realizam-evento-de-gestao-e-tecnologia,abb2b0a2b8c67510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/workshop-sobre-tributacao-com-consultoria-para-microempresas,c609975cfef17510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/portoagro-conclui-programacao-de-palestras-para-produtores-e-extrativistas,50ffeb1b19bf6510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/varejo-e-tema-de-palestras-para-empresarios-no-shopping,c6457b5ba5527510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/sebrae-aprimora-seus-profissionais-lideres,018c794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
http://www.ro.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RO/seja-master-em-inovacao-na-gestao-de-pequenos-negocios,b531ea47fe337510VgnVCM1000004c00210aRCRD#prettyPhoto
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 | 0800  570 0800 | Acesse o site: sebrae.ro |
Cursos On Line:

ead.sebrae.com.br

OUT 

2016
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VOCÊ TAMBÉM PODE APARECER AQUI.
CONFIRA A AGENDA DE EVENTOS DO 

SEBRAE NA PRÓXIMA PÁGINA E FAÇA 
A SUA INSCRIÇÃO.

VOCÊ TAMBÉM PODE ACESSAR A 
AGENDA DO SEBRAE NO PORTAL.  

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/cursos_eventos?codUf=23
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OUT 

2016 Agenda de Cursos e Eventos do Sebrae

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

Pimenta Bueno

Gestão de Pessoas e Equipes Na Medida - Pimenta Bueno
Pimenta Bueno - Início: 20/10/2016 Término: 28/10/2016

Porto Velho

Ouro Preto d’ Oeste

Ji-Paraná

Jaru

Teixerópolis

São Francisco do Guaporé

Rolim de Moura

Líder Coach - Liderando para Alta Performance - Porto Velho
Porto Velho - Início: 22/10/2016 Término: 02/11/2016

Transforme sua ideia em modelo de negócio - Porto Velho
Porto Velho - Início: 17/10/2016 Término: 18/10/2016

Líder Coach - Liderando para Alta Performance - Ourto Preto d’  Oeste 
Ouro Preto d’Oeste - Início: 10/10/2016 Término: 11/10/2016

Líder Coach - Liderando para Alta Performance - Ourto Preto d’  Oeste 
Ouro Preto d’Oeste - Início: 17/10/2016 Término: 18/10/2016

Empretec em Ji-Paraná 
Ji-Paraná - Início: 17/10/2016 Término: 22/10/2016

Transforme sua ideia em modelo de negócio - Jaru 
Jaru - Início: 29/10/2016 Término: 30/10/2016

Gestão do Visual de Loja - Teixerópolis 
Teixerópolis - Início: 17/10/2016 Término: 21/10/2016

Gestão Financeira - São Francisco do Guaporé 
São Francisco do Guaporé - Início: 17/10/2016 Término: 21/10/2016

Empretec - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 03/10/2016 Término: 08/10/2016

Sei Controlar Meu Dinheiro - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 25/10/2016

Formalização MEI - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 17/10/2016

Técnicas de Vendas - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 15/10/2016 Término: 16/10/2016

Crescendo e Empreendendo (Escola Clarice Lispector) - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 30/10/2016

Crescendo e Empreendendo (Escola Benec) - Rolim de Moura 
Rolim de Moura - Início: 30/10/2016
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São Miguel do Guaporé

Colorado do Oeste

Alvorada do Oeste

Cacaulândia

Oficina Sebrae de Empreendedorismo - São Miguel do Guaporé 
São Miguel do Guaporé - Início: 03/10/2016 Término: 07/10/2016
Convênio nº 061/PGE/2016 - OSE

Seminário Rural - Colorado do Oeste 
Colorado do Oeste - Início: 19/10/2016 Término: 21/10/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural

Seminário Rural - Alvorada do Oeste 
Alvorada do Oeste - Início: 19/10/2016 Término: 21/10/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural

Seminário Rural - Cacaulândia 
Cacaulândia - Início: 27/10/2016 Término: 28/10/2016
Convênio nº 044/PGE/2016 - Seminário Rural


