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No decorrer de 2019 as atividades do Sebrae em Ron-
dônia estabeleceram prioridades que ampliaram as 
opções para os pequenos negócios, desde a agricultura 
familiar nos projetos de desenvolvimento territorial, 
quanto às melhores alternativas de gestão nos demais 
setores da economia. Com o incentivo à implementa-
ção da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, os 
produtores rurais puderam vender seus produtos para 
a merenda escolar nos estabelecimentos de ensino e 
ao mesmo tempo trabalhamos os aspectos que incenti-
vam iniciativas empresariais. As equipes, com seus pro-
jetos e ações, ampliaram a visão de alcance ao trazer 
soluções por meio da inovação para os segmentos de 
pequenos negócios rurais e urbanos. Iniciamos a cons-
trução do espaço Sebraelab, uma proposta para criar 
um ambiente de estímulo ao potencial criativo e apor-
tar oportunidades para a experimentação, valendo-se 
de metodologias ágeis e flexíveis com capacidade de 
gerar conhecimento. 

Em parceria com o governo do estado, e demais enti-
dades representativas, conseguimos desenvolver rela-
ções mais sólidas entre o investimento e a produção. 
O propósito continua sendo a criação de um cenário 
que seja o melhor possível para que os empreendedo-
res possam produzir e comercializar, sempre atentos à 
regularidade fiscal, quer seja do microempreendedor 
individual, produtor rural e empresários de micro e pe-
queno portes. Em 2020 prosseguiremos com nossos 
objetivos, sempre em busca do aprimoramento de nos-
sas ações com a excelência da gestão.
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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia - Sebrae, chega aos 39 anos 
com vitalidade e renovado espírito corporativo para continuar fomentando o empreendedo-
rismo, estimulando a competitividades das Micro e Pequenas Empresas do estado, ofertando 
um portfólio de produtos e serviços vidando à excelência na gestão, os auspícios do Desen-
volvimento Sustentável, nas suas três dimensões (Ambiental, Social e Financeira).

Mesmo que o momento de Rondônia seja favorável economicamente, até nadando contra 
uma corrente nacional nem tão positiva, a importância da atuação estratégica do Sebrae em 
Rondônia é cada vez mais relevante no cenário do desenvolvimento econômico do estado.

Mais de 50% dos empregos formais são gerados pelas MPE, assim como estas representam 
quase a totalidade das empresas formais de Rondônia. Um universo grandioso que tem na 
atuação do Sebrae, seu apoio mais fundamental, o parceiro dos empreendedores.

Quer seja na qualificação, na articulação institucional criando ambientes mais favoráveis ao 
empreendedorismo ou até mesmo na inserção de iniciativas de inovação e tecnologia para 
o produtor rural, a capilaridade do Sebrae é singular e empodera os Pequenos Negócios na 
conquista de novos mercados, geração de divisas e proporcionando, numa última análise, 
uma melhor qualidade de vida para os cidadãos rondonienses.

Que venham novos desafios, sobretudo na transformação digital para que o Sebrae siga na 
sua nobre missão de ser o catalisador de oportunidades para mais pessoas.



CENÁRIOS E DESAFIOS
Rondônia está localizado na região Norte do Brasil, situado 
na região Amazônica, possui 52 municípios e sua capital é 
Porto Velho. Terceiro estado mais populoso da região Nor-
te, com mais de 1.700.000 habitantes, sendo sua capital, 
a mais populosa, com pouco mais de 500.000 habitantes. 

Rondônia inclui-se entre os estados que mais cresceram 
no país nos últimos anos. Segundo o IBGE, o PIB do esta-
do de Rondônia foi de 31,79 bilhões em 2017, enquanto 
a variação em volume foi de -4,2% entre 2015 e 2016. O 
PIB do Estado de Rondônia, nos últimos anos, vem apre-
sentando crescimento maior em relação ao PIB do país, 
devido à sua forte atividade econômica com base no agro-
negócio. A análise da composição do PIB de Rondônia, 
por sua vez, revela a agricultura rondoniense promissora 
a partir do cultivo de cereais, leguminosas e oleaginosas, 
contribuindo com 0,8% para a safra brasileira. Destaques 
para a produção de café, soja, milho, arroz e outros produ-
tos das lavouras temporárias e permanentes.
 
São constituídas a cada ano no Estado de Rondônia, se-
gundo projeções do Sebrae Nacional, aproximadamente 
8 mil empresas, considerando todos os tipos jurídicos. En-
tre 2015 e 2018, em Rondônia, o número de pequenos 
negócios cresceu a uma taxa de 2,2% ao ano. Os Microem-
preendedores Individuais (MEIs) puxaram esse crescimen-
to no número de pequenos negócios, pois apresentaram 
um crescimento de 17,7% ao ano no período.Dessa forma, 
a evolução do crescimento da quantidade de pequenos 
negócios difere bastante do crescimento do número de 
micro e pequenas empresas, devido à dinâmica do MEI.



No que diz respeito ao comércio exterior, Rondônia ocupa a 17ª posição no ranking dos estados brasileiros em 
relação às exportações e é 18ª unidade da Federação em termos de importações. Em 2017, foram 126 micro 
e pequenas empresas (MPE) exportadoras em Rondônia. Desse total, 105 (83,3%) eram microempresas e 21 
(16,7%) eram pequenas empresas.

Somada aos desafios das transformações do mundo digital, a instabilidade econômica e política do cenário 
nacional tem levantado questões que exigem respostas rápidas. O déficit orçamentário e, portanto, a necessi-
dade urgente de um ajuste fiscal do governo tem suscitado debates acerca da melhor alocação de recursos na 
economia e da avaliação do custo-benefício de políticas públicas e regimes tributários, como o Simples. Ainda 
nesse contexto, o Sistema S tem sido alvo recorrente de propostas para destinação de parcela das suas contri-
buições compulsórias.

Para atuação das atividades do Sebrae em Rondônia é necessário um corpo técnico experiente e capacitado 
para atender às demandas dos pequenos negócios e para isso contamos com 125 colaboradores, distribuibos 
entre 07 escritórios regionais 02 pontos de atendimento ( Jatuarana - Porto Velho e Guajará -  Mirim), e mais de 
120 profissionais credenciados nos varios programas do Sebrae (SEBRAETEC, SGC, SGF), atendendo à necessi-
dades específicas dos nossos clientes. 

Neste cenário, os desafios crescem para que o Sebrae em Rondônia continue promovendo o desenvolvimento 
econômico do estado, atendendo uma demanda crescente, sem prejuízo nas entregas de soluções de gestão, 
inovação e tecnologia.

REDE DE ATENDIMENTO



QUEM ATENDEMOS

É o empresário optante pelo Simples Nacional e enquadrado no SIMEI. Seguindo a Lei Comple-
mentar nº 155/2016, o MEI tem faturamento anual bruto de no máximo R$ 81.000,00; não tem 
participação em outra empresa como sócio ou titular; possui no máximo um único empregado que 
recebe um salário-mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

Empresas brasileiras que possuam natureza jurídica compatível com as atividades mercantis, não 
desempenhem primariamente atividades associativas ou de administração pública e possuam fatu-
ramento bruto anual maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 4.800.000,00.

Pessoas físicas que possuem negócio próprio sem registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), DAP, inscrição estadual ou registro de pescador (no caso dos produtores rurais), Carteira 
Nacional de Artesão ou de Trabalhador Manual para os artesãos; e os indivíduos que ainda não 
possuem negócio próprio, mas que estão efetivamente envolvidos na sua estruturação.

Empresas brasileiras que possuam natureza jurídica compatível com as atividades mercantis, não 
desempenhem primariamente atividades associativas ou de administração pública, possuam fa-
turamento bruto anual de no máximo R$ 360.000,00 e não sejam microempreendedores indi-
viduais.

Pessoas físicas que explorem atividades agropecuárias, realize majoritariamente a comercialização 
da sua produção in natura sem caracterizar-se como agroindústria, faturem até R$ 4.800.000,00 
por ano e possuam Inscrição Estadual (IE) de produtor ou Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).

Indivíduos que ainda não possuem um negócio e nem estão efetivamente envolvidos na estrutu-
ração de um negócio com os quais o Sebrae pode contribuir para despertar seu espírito empreen-
dedor e desenvolver capacidades empreendedoras.

Microempreendedro individual (MEI)

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Potencial Empresário

Microempresa (ME)

Produtor Rural

Potencial Empreendedor
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PROJETOS EM DESTAQUE
Cafeicultura
O Projeto Cafeicultura de Rondônia é com-
posto por 11 (onze) ações sendo proposto a 
execução por meio do Convênio nº120/PGE 
2016 SEDI/SEBRAE e 017/PGE 2017 SEAGRI/
SEBRAE firmados com Superintendência Esta-
dual de Desenvolvimento Econômico e Infra-
estrutura e Secretaria Estadual de Agricultura 
com Conselho de Desenvolvimento de Ron-
dônia. 

O projeto atende a 7 municípios: Cacoal, São 
Miguel, Nova Brasilândia, Alto Alegre dos Pa-
recis, Alta Floresta, Alvorada e Ministro Andre-
azza com ações que visam à gestão, ao manejo 
e ao mercado da propriedade da cafeicultura.

No que tange às intervenções, nossas ações 
possibilitaram a alteração do status do mane-
jo da cultura do café, que num futuro breve, 
deverá vir a ser um referencial de progresso 
para o Estado de Rondônia, onde a gestão 
empresarial da atividade e a implementação 
de inovações no manejo influenciará no au-
mento da produtividade e na qualidade do 
café em nosso Estado.



O objetivo do projeto de atendimento é fo-
mentar o aumento da competitividade da 
cadeia produtiva da piscicultura por meio do 
acesso a novos mercados, melhoria da gestão 
das propriedades e adoção de boas práticas 
agropecuárias.

PROJETOS EM DESTAQUE
Piscicultura



PROJETOS EM DESTAQUE
Pecuária Leiteira

O projeto foi construído para atender sessenta 
produtores de leite fornecedores dos Laticínios 
Miraella, localizados nos municípios da Zona da 
Mata e Vale do Guaporé no estado de Rondônia. 
Visa desenvolver e capacitar os produtores de leite 
fornecedores do laticínio, por meio da melhoria da 
gestão, do aumento da produtividade, da melhoria 
da qualidade e da redução do custo de produção.

O principal desafio foi entender o funcionamento 
da cadeia produtiva do leite. Ações isoladas não 
surtirão efeito a longo prazo, mas ações estrutu-
radas e integradas darão um salto de produtivi-
dade e qualidade na produção leiteira do estado, 
beneficiando diretamente o produtor e a indústria 
láctea do estado. Este projeto, apesar de ter sido 
desenvolvido com um número muito reduzido 
de produtores e apenas uma empresa, em razão 
da metodologia utilizada (Encadeamento Produti-
vo), pode servir de modelo para algo maior, pois a 
forma como foi estruturado e desenvolvido levou 
de fato o produtor a se desenvolver, não somente 
como produtor de leite, mas também como uma 
empresa rural. 

O projeto encerrou em 2019 com avaliação geral 
positiva, sendo que três dos resultados pretendi-
dos nos anos analisados foram alcançados com 
êxito, e os outros dois ficaram próximos do alcance.



PROJETOS EM DESTAQUE
Agroindústras

Os projetos relizados com as agroindústrias tem 
como foco a gestão, inovação produtiva e desen-
volvimento sustentável da atividade, voltados 
para o mercado de atuação. 

Foram construídos para atender as agroindústrias 
e seus segmentos. nos municípios de Ariquemes 
e região, Vale do Jamari, Rolim de Moura, Santa 
Luzia do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Espigão do 
Oeste, Vihena e Colorado do Oeste.



Empreender 
para CRESCER
O projeto foi concebido em 4 pilares ou eixos de atuação: 
empreendedorismo, gestão, inovação e acesso a 
mercados. Cada eixo contou com ações, eventos e produtos 
que buscaram otimizar ao máximo os recursos existentes.

Para o pilar empreendedorismo, apresentamos como ação 
a EMPRESA DE SUCESSO (ES), metodologia do SEBRAE, pro-
jetada para um público-alvo formado por empreendedores 
formais e informais, mas com atenção especial àqueles com 
interesse em se preparar para montar um negócio.

Os SEMINÁRIOS TEMÁTICOS atenderam ao pilar gestão, 
levando aprofundamento de conhecimento técnico especia-
lizado para os micro e pequenos negócios das regiões aten-
didas, de acordo com as vocações regionais.

Para a orientação em inovação, foram realizados eventos 
denominados “Conexão Sebrae” nas principais cidades do 
Estado (Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena), criando 
um espaço itinerante de inovação e tecnologia, adaptado 
aos principais eixos de desenvolvimento, de forma que os 
pequenos negócios acessassem um espaço moderno de 
aprendizado, bechmarketing de tecnologias e fóruns de co-
nhecimento.

Esta ação, que atende ao acesso a mercados,oportunizou 
a participação de 12 micro e pequenas empresas para expor 
seus produtos em duas das maiores feiras nacionais do ramo 
alimentício: a 33ª Feira Internacional de Produtos e Serviços 
para a Alimentação Fora do Lar – Fispal, que aconteceu em 
junho de 2019, e para a Apas Show, feira promovida pela 
Associação Paulista de Supermercados, realizada em maio 
de 2019.  O projeto foi encerrado em 2019.



O projeto Educação Empreendedora, em linhas gerais, 
obteve um bom desempenho, pois atingiu o índice de 
99,2% de execução financeira e 129% de execução físi-
ca. 

Os depoimentos de professores, gestores, alunos e pais 
de alunos corroboram o nosso sentimento de que a 
receptividade ao programa tem aumentado nas locali-
dades em que atuamos, bem como naquelas que têm 
conhecimento dos resultados obtidos.



ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL
Municipalização da Lei Geral 123/2006

As parcerias internas e externas foram fundamentais para 
à obtenção das metas propostas e as micro e pequenas 
empresas estão sendo priorizadas nos municípios aten-
didos por meio das consultorias. Certos de que há muito 
o que trabalhar para a criação de ambiente favorável a 
negócios nos 52 municípios de Rondônia.

Sabendo que a melhoria do ambiente de negócios nos 
municípios é desafiadora e que faz parte do plano es-
tratégico do Sebrae promover a criação de ambiente fa-
vorável, em especial aos pequenos negócios, por meio 
de orientação, consultorias especializadas, capacitação 
de servidores públicos para simplificação de processos, 
priorização das micro e pequenas empresas nas compras 
públicas e inclusão produtiva por meio das compras da 
agricultura familiar, pode-se afirmar que os objetivos pro-
postos pelo Sebrae foram alcançados. 

Entretanto, é necessária continuidade no trabalho jun-
to aos municípios para manutenção dos resultados e 
implementação de melhorias, bem como suporte para 
o funcionamento satisfatório das Salas do Empreende-
dor nos municípios, fortalecimento do relacionamento 
com lideranças civis, gestores públicos, servidores e re-
presentantes de entidades parceiras, a fim de continuar 
prestando serviços com excelência de forma orquestrada 
sem duplicidade de exigências aos cidadãos empreen-
dedores. 



ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL

No ano de 2018, foi lançado o Prêmio Prefeito Empre-
endedor para motivar os gestores municipais a busca-
rem soluções inovadoras para melhorar a qualidade de 
vida da população, gerando emprego e renda. 

O prêmio seguiu em andamento no ano de 2019 e re-
sultou na classificação estadual de quatro (4) gestores 
públicos (prefeitos) representantes dos municípios de 
Cacoal, Chupinguaia Jaru e Monte Negro. Estes prefei-
tos seguiram para disputar a etapa nacional, em que 
se sagrou vencedor na categoria “Políticas Públicas para 
Desenvolvimento de Pequenos Negócios” o prefeito do 
município de Monte Negro/RO.  

Ressalta-se que o prêmio analisa unicamente o desen-
volvimento de projetos voltados ao empreendedorismo, 
que tenha impacto na sociedade e possa ser multiplica-
do, não devendo ser entendido como avaliação geral da 
gestão municipal. 

Os resultados e melhores detalhes sobre o Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor pode ser acessado no link 
https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/
vencedores/.

Prêmio 
Prefeito Empreendedor

Através da execução de dois grupos do Projeto LIDER (Liderança 
para o Desenvolvimento Regional), o da região Centro Leste, abran-
gendo 10 municípios, com os encontros acontecendo em Cacoal 
e Pimenta Bueno, alternadamente e da região do Vale do Jamari, 
com 11 municípios, sendo a base na cidade de Ariquemes.

A metodologia funciona através da identificação, mobilização e ar-
ticulação dos líderes do território para que desenvolvam estratégias 
de desenvolvimento regional, indicando vetores econômicos, base-
ados nas vocações locais.

Os objetivos dos projetos propostos foram alcançados e os resul-
tados dos trabalhos realizados em 2019 foram satisfatórios. As 
parcerias internas e externas foram fundamentais para obtenção 
das metas propostas e as micro e pequenas empresas estão sendo 
priorizadas nos municípios atendidos por meio das consultorias.

Certos de que há muito o que trabalhar para a criação de ambiente
favorável a negócios nos 52 municípios de Rondônia.

https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/vencedores/
https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/vencedores/


SUSTENTABILIDADE
Os princípios da sustentabilidade estão presentes de 
forma transversal no Sistema Sebrae. E estão presentes 
no mapa estratégico, na gestão interna, nos projetos e 
no relacionamento com colaboradores, clientes, parcei-
ros, fornecedores e comunidade local.

O Sebrae tem uma Política de Gestão Ambiental objeti-
vando estabelecer referências por meio de princípios e 
diretrizes capazes de auxiliar e nortear decisões, proces-
sos e projetos, promovendo o uso eficiente dos recursos 
e a adequação dos serviços para a contínua prática da 
sustentabilidade, o que desencadeia resultados satisfa-
tórios na gestão institucional e para nossos clientes.

O Sebrae em Rondônia é signatário do Pacto Global da
ONU, que prevê 17 Objetivos de desenvolvimento Sus-
tentável para reduzir desigualdades e proporcionar me-
lhor qualidade de vida para os cidadãos do planeta.



MELHORES ESTRUTURAS 
PARA UM ATENDIMENTO 
DE QUALIDADE

Para prestar um atendimento com qualidade o Sebrae 
esta realizando a manutenção dos prédios do escritório 
regional de Ariquemes e Cacoal.

Depois de mais de 15 anos de utilização do prédio re-
formas são necessárias para a continuaçao de um bom 
atendimento ao cliente.  

Os sistemas hidráulico, elétrico, lógico, sanitário, bem 
como outras melhorias estão sendo realizados e logo 
teremos instalações adequadas e melhores para aten-
der as causas dos pequenos negócios.

Está em andamento a construção do espaço Sebrae-
lab. Trata-se de  um lugar idealizado para ser flexível e 
adaptável a cada necessidade, lá os clientes e os pró-
prios colaboradores do Sebrae poderão experimentar 
novas práticas e processos.

Para Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em 
Rondônia, o Sebraelab vai fomentar a geração de no-
vos modelos de negócios com estímulo à cultura que 
leva à prática da inovação em modelos de negócios 
tradicionais. Para o diretor “teremos maiores possibi-
lidades de ampliar a aproximação entre o Sebrae 
e o ecossistema de empreendedorismo inovador”.



DESAFIOS PARA
2020

Promover a integração das comunida-
des de pequenos negócios da Amazô-
nia por meio da troca de experiência 
entre os Estados;

Fortalecer a marca Amazônia do seg-
mento de negócios digitais;

Promover a visibilidade dos pequenos 
negócios inovadores da Amazônia Legal 
no contexto nacional e internacional;

Contribuir com a estratégia de transfor-
mação digital do Sistema Sebrae.

Contribuir com o alcance das metas 
dos ODS – Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável;



0800 570 0800
Ouvidoria SAC

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 

https://www.facebook.com/SebraeRondonia/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/sebraero/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCBhCWM7vsUw-ciZvnxg0-XQ
https://twitter.com/sebraero
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/a-ouvidoria-sebrae,1f2ac80ded253510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sac.sebrae.com.br/AppForm/cadastrarProtocolo/portal/SAC/geral/RO
https://br.linkedin.com/company/sebrae-ro
https://transparencia.sebrae.com.br/institucional

