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para aumentar a 
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Sua saúde é essencial para a Qualicorp.

0800 799 3003
www.qualicorp.com.br/anuncio

Existem coisas
que são essenciais:
plano de saúde de 
qualidade é uma delas.
Você sabe, ter plano de saúde nos dias de hoje é item de primeira  

necessidade. É como água, luz ou boia para bebê: não dá para ficar sem.  

Por isso, a Qualicorp e a FECOMÉRCIO-DF oferecem excelentes opções  

em condições imperdíveis para você, empregador do comércio.

1R$ 261,64 - Amil 400 QC Nacional R Copart Pjca (registro na ANS nº 472.929/14-3), da Amil, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação coletiva (tabela de 
julho/2017 - DF). 2A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições 
contratuais do plano adquirido.Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área 
de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas  
as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Agosto/2017. Siga a Qualicorp:

Planos a partir de

R$ 2621
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Pesquisa da Global 
Entrepreneurship Monitor 

apontou que, desde 2013, o 
número de jovens que escolhem 

o empreendedorismo como 
estilo de vida vem aumentando. 
Temos 22% de brasileiros entre 

18 e 34 anos  envolvidos com 
a criação de uma empresa. Já 
na faixa de 55 a 64 anos, esse 

número cai para 15%. 

EMPREENDIMENTO 
JOVEM21 anos!

É em setembro que a Revista 
Fecomércio-DF comemora 
aniversário. Já são 21 anos 
que colocamos na rua 
matérias especiais, cobertura 
de assuntos de interesse 
do comércio, com 60 mil 
exemplares mensais, além 
de entrevistas com nomes de 
peso do cenário econômico 
e político do País. 

A marca mineira de pão de queijo, Forno de 
Minas, líder no mercado nacional, se expandirá 
ainda mais. Hoje já é exportada para Estados 
Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra, Chile, 
Peru, Uruguai, Emirados Árabes, Japão, 
Panamá, El Salvador e Costa Rica. O objetivo é 
fechar 2020 exportando 15% da produção.

PARA O MUNDO

O aplicativo Ipharma (www.ipharma.
mobi), delivery de drogarias e 
farmácias, acaba de chegar ao Distrito 
Federal. Idealizada pelo empresário 
Maycon Ferreira, a ferramenta pesquisa 
preços e compras de medicamentos, 
itens de perfumaria, higiene pessoal e 
produtos afins, pelo celular. Funciona 
tanto no Android quanto IOS.

Remédios à mão
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Em agosto, o presidente da Re-
pública, Michel Temer, sancionou a 
Lei Complementar nº 160, motivo 
de comemoração para todo o setor 
produtivo local.  Pleito antigo da Fe-
comércio-DF e do empresariado, a 
norma determina aos estados deli-
berar sobre a concessão, remissão 
e anistia dos créditos tributários do  
ICMS decorrentes de isenções, in-
centivos ou benefícios fiscais. 

Desse modo, o DF poderá com-
petir de forma justa com os esta-
dos vizinhos nas questões fiscais. 
Entretanto, empresários acredi-
tam que essa medida incentiva-
rá as empresas que aqui estão a 
permanecerem com as atividades 
na cidade, mas não será suficiente 
para atrair novos investimentos. O 
motivo? A burocracia e insegurança 
jurídica presentes na capital. Essa 
falta de competitividade fez com 
que, de acordo com o levantamen-
to do Sindiatacadista, desde 2008, 
600 empresas do setor deixassem 
a capital, ou falissem por causa da 
guerra fiscal. Assim, foram perdi-
dos 10 mil empregos e o segmento 
deixou de arrecadar R$ 6 milhões 
em impostos. 

O dispositivo autoriza os entes 
federados a aderirem a convênios 
de incentivos fiscais aprovados em 
outros estados. Na prática, o DF 
poderá se valer dos incentivos hoje 
aplicados em Goiás e em Minas Ge-
rais, por exemplo, para se tornar 
mais competitivo com as empresas 
instaladas aqui. Desde 2008, o DF 
foi condenado a se situar à margem 
dos incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelos estados vizinhos. 
Essa guerra fiscal produziu efeitos 
devastadores para a economia bra-
siliense. Ao se instalar em Brasí-

lia, uma determinada empresa era 
assediada a se mudar para outras 
unidades federativas em troca de 
melhores políticas de financiamen-
to, terrenos mais baratos e impos-
tos mais baixos. 

Não medimos esforços para ga-
rantir a sanção integral do projeto, 
o que incluiu ofício ao presidente 
Michel Temer, solicitando a sanção 
integral do texto enviado e já apro-
vado pelo Congresso. Nossa maior 
preocupação era preservar especi-
ficamente o artigo 3º, parágrafo 8º, 
que estabelece que o DF passaria 
a estar em igualdade de condições 
em relação às demais unidades fe-
derativas da mesma região, poden-
do equalizar sua carga tributária 
com o estado de Goiás.

Entendo a nova lei como um 
grande passo rumo ao caminho 
certo, mas acredito também que a 
solução definitiva ainda está longe 
de se concretizar. A LC nº160 foi 
um grande passo, mas ainda te-
mos muito o que avançar. De acor-
do com especialistas ouvidos pela 
reportagem, é primordial que se 
mude a sistemática de arrecadação 
do ICMS, reconhecendo as diferen-
ças regionais e as vocações dos es-
tados e regiões, gerando, com isso, 
segurança jurídica para investi-
mentos futuros. 

“Na prática, o DF 

poderá se valer 

dos incentivos hoje 

aplicados em Goiás 

e em Minas Gerais, 

por exemplo, 

para se tornar 

mais competitivo 

com as empresas 

instaladas aqui”

Estímulo ao 
desenvolvimento local

editorial 
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  //Por Taís Rocha    Fotos: Raphael Carmona

Sérgio Sampaio, chefe da Casa Civil 
do DF, formou-se em Direito pela 
Universidade de Brasília e iniciou a 
carreira no serviço público em 1989, 
quando assumiu o cargo de técnico 
legislativo da Câmara dos Deputados. 
Na Casa, atuou como secretário 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), secretário-geral 
e diretor-geral, até 2015, quando 
assumiu a chefia da Casa Civil do DF. 
Nesta entrevista, ele fala do cenário 
econômico do DF e da gestão do 
governador Rollemberg diante da crise 
financeira.

Administrando 

a crise
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“Realizamos 
diariamente uma 

série de economias. 
Todas as 

licitações exitosas 
diminuíram 

substancialmente 
os preços 

contratados. 
Muitas vezes, 
quatro, cinco 
anos depois, 

conseguimos 
preços menores ” 

O GDF recebeu um repasse de 
R$ 265 milhões para o Fundo 
Constitucional e só há garantia do 
não parcelamento dos salários 
de agosto. Em setembro, qual 
será a tática, pois a Justiça já 
determinou que não pode haver 
parcelamentos? 
A Justiça ter determinado é uma 
situação complexa porque, embora 
a respeitemos, no Estado de Direito 
é assim, temos que nos submeter 
às decisões do Poder Judiciário. 
Mas isso não resolve o problema, já 
o dinheiro não surge a partir dessa 
decisão. Essa falta de recursos 
decorre de uma crise inédita, com 
consequências gravíssimas, que 
todo o País atravessa. O DF não é 
uma ilha, também se vê afetado 
por ela. Recebemos uma situação 
financeira e fiscal complicada, 
de certa irresponsabilidade 
fiscal, fruto dos gestores que por 
aqui passaram. O nosso déficit 
era da ordem de R$ 3,5 bilhões 
por ano. Gastava-se mais do 
que se arrecadava. Estamos 
paulatinamente reduzindo esse 
déficit e hoje é de R$ 1,5 bilhão, bem 
menor, mas ainda problemático. 
 
Foi anunciado contingenciamento 
de R$ 544 milhões do orçamento do 
DF. No que os cortes impactarão os 
brasilienses?
Ele decorreu de uma frustração 
na arrecadação. A proposta 
orçamentária é feita no ano anterior 
ao do exercício. Na ocasião, havia 
a previsão de crescimento da 
ordem de 1,5%. Estabelecemos 
o orçamento com base nessas 
previsões e projetamos sobre 
as receitas. Infelizmente, não 
obtivemos o crescimento 
esperado. Isso gerou uma quebra 
da arrecadação. Soma-se a isso, 
aquele contingenciamento de 
mais de R$ 700 milhões feito no 
primeiro semestre. Avisamos a 
todas as secretarias que, excluídas 
as despesas obrigatórias, seria 
feito um corte drástico. Solicitamos 
aos gestores para checarem seus 
orçamentos e ver o que pode ser 
suspenso, como novas ações e 

políticas públicas que dependem de 
recursos públicos, como é possível 
praticar essa redução de gastos. 
Esse corte afeta quase todos os 
setores do governo. Os contratos de 
maneira geral, novos investimentos, 
tudo será revisto. 
 
Em 2016, 82% da arrecadação, 
incluindo o Fundo Constitucional, 
iam para pagamento da folha. O que 
o GDF cortou desde então?
O nosso gasto mais significativo 
é de pessoal. Nesse grupo, 
diminuímos o que foi possível, os 
ocupantes de cargo em comissão, 
sem vínculo com o governo. É a 
única margem que tínhamos para 
atuar. Reduzimos mais de 4 mil 
cargos em comissão. Só que isso 
ainda não é algo representativo. 
Existe uma massa de quase 210 mil 
servidores entre ativos, inativos, 
pensionistas, que recebem do 
Estado salários muito maiores. É 
uma massa em que não podemos 
mexer, nem demitir, nem reduzir 
salários. Então, congelamos os 
salários para aumentar a receita 
e a proporção de gastos cada 
vez menor e deixar o Estado em 
condição de viabilidade mínima, 
para enfrentar o futuro. Além 
disso, fizemos cortes em várias 
áreas. Realizamos diariamente 
uma série de economias. Todas 
as licitações exitosas diminuíram 
substancialmente os preços 
contratados. Muitas vezes, quatro, 
cinco anos depois, conseguimos 
preços surpreendentemente 
menores nos contratos. Uma 
licitação recente na área de saúde 
no setor de vigilância, por exemplo, 
teve redução de R$ 250 milhões 
para os próximos cinco anos. Os 
contratos com terceirização de 
mão de obra, quando as categorias 
reajustam os salários na data-base, 
cortamos na mesma proporção 
o número de vagas para manter 
o contrato no mesmo patamar. 
Reduzimos viagens, carros, 
festividades, tudo que era possível 
fazer, fizemos. Baixamos em 
mais de R$ 1 bilhão o custo fixo 
do governo. A equação é diminuir 



10  Revista Fecomércio DF

entrevista

despesas, aumentar a arrecadação 
e congelar o gasto principal. 
Temos tido êxito na arrecadação. 
Sabemos que aumentamos a carga 
tributária no início do governo. 
Agora, estamos desonerando 
os segmentos que carecem 
de incentivos e lutando para 
voltarmos a ter competitividade. 
Tudo isso nos obrigou a ser mais 
eficientes na arrecadação. A 
Receita se modernizou e hoje 
é considerada modelo. Só que 
o que aumentamos é pouco, 
pois a União tem deixado de nos 
repassar valores significativos, 
pois está em crise. No DF, dos 
R$ 31 bilhões de seu orçamento, 
metade vem da União (Fundo 
Constitucional e outros repasses). 
Tudo é calculado com uma 
receita que está em decréscimo. 
Por outro lado, as despesas não 
param de crescer. Mesmo sem 
conceder reajuste algum, há um 
crescimento vegetativo enorme, 
de cerca de 3,5%. Quando falamos 
em R$ 27 bilhões, estamos tendo 
um aumento de R$ 800 milhões 
de despesa, sem fazermos nada 
a respeito. O aumento na conta 
da previdência também está 
crescendo nessa proporção, 
porque o número de pessoas que 
correu para se aposentar cresceu 
muito nos últimos meses. Mas não 
desistimos. Vamos passar para o 
próximo governo uma situação bem 
melhor do que nós encontramos. 
Certamente teremos feito muito, 
com um déficit zero ou próximo 
disso. 
 
 Anteriormente, o discurso era de 
que havia sido herdada uma dívida 
de R$ 2,2 bilhões, que havia caído 

para R$ 1,1 bilhão no ano passado. 
Como essa dívida está hoje e há 
perspectiva de equalizá-la?
Se houver a aprovação do projeto 
enviado para a Câmara Legislativa, 
resolveremos o problema porque 
existe um déficit previdenciário 
no DF da ordem de quase R$ 
200 milhões por mês, ou seja, 
tudo o que o Estado aporta como 
contribuição patronal, mais aquilo 
que os servidores aportam com 
a contribuição do segurado, não 
é suficiente. O Estado vai lá na 
conta do Tesouro, que é onde tem 
os recursos, fruto do pagamento 
de impostos da sociedade, e tem 
que retirar mais R$ 200 milhões 
por mês. Estamos propondo 
que a própria previdência seja 
a financiadora desse imenso 
buraco, porque, por incrível que 
pareça, na nossa previdência, 
uma parte é superavitária e uma 
imensa maioria filiada a um fundo 
é extremamente deficitária. A 
metáfora que o governador tem 
usado é como se alguém estivesse 
no deserto, com uma caixa d’água 
gelada do lado, mas não pudesse 
ter acesso a ela, porque quem criou 
essa situação previdenciária, lá em 
2008, não pensou minimamente. 
Pensaram assim: vamos estancar 
o problema para frente. Toda essa 
massa que já está comprometida, 
eles imaginaram que o Estado teria 
um copo, de onde eles sempre 
retirariam o dinheiro para suprir 
a falta nesse grupo de servidores 
que já estavam ali desde 2008. 
Criaremos um outro modelo, no 
qual as pessoas só vão contribuir 
e praticamente ninguém vai tirar 
dinheiro nos próximos 30 anos, 
porque são pessoas novas que 

estão ingressando no sistema. 
Com isso, seria criado um fundo 
superavitário. No outro, acontece 
o contrário. A partir do momento 
que se congela e não se permite 
que os novos que ingressam 
ajudem a pagar a previdência 
do outro, você rompe com um 
princípio que é o da solidariedade 
entre as gerações na previdência, 
e isso criou um problema grande 
para os que ficaram para trás. Ao 
congelar aquele fundo, o Estado 
terá sempre que aportar recursos, 
não se sabe quanto. À época, não 
se tinha noção da crise que viria 
pela frente e disseram: deixa 
para o Estado pagar o que faltar. 
Se resolvermos esse problema, 
permitiremos a unificação dessas 
duas massas, o superávit enorme 
do lado de cá, resolveremos por 
oito ou dez anos essa situação 
previdenciária. Não é a solução 
definitiva, pois ainda seriam 
necessárias outras reformas 
estruturantes. Provavelmente virão 
até de fora, fruto da reforma que 
está tramitando no Congresso e 
que se não for aprovada neste, será 
aprovada no próximo governo. Não 
tem como fugir dessa situação. 
Essa é a nossa ideia: resolver esse 
problema emergencialmente, 
deixar de aportar R$ 200 milhões 
por mês que tiramos do nosso 
caixa, e, com isso, teremos 
condições de pagar salário e 
fornecedores em dia. Hoje, para 
pagar salários, estamos deixando 
de pagar fornecedor. Na primeira 
vez, atrasamos um mês, depois 
passamos para dois meses, depois 
para três, e com isso os serviços 
essenciais para o funcionamento 
da cidade vão parando. Limpeza 
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urbana, sistema penitenciário, 
vigilância, alimentação, maquinário 
nos hospitais, nas escolas. São 
tantas questões emergenciais que 
estávamos atrasando cada vez 
mais porque não havia dinheiro 
para tudo. Essa situação se agrava 
todos os anos porque o orçamento 
é um grande bolo, que vai sendo 
consumido e vai chegando no 
segundo semestre os recursos 
daquele exercício vão acabando 
e esse déficit fica evidente. É isso 
o que estamos vivenciando. Se 
não aprovarmos esse projeto na 
Câmara, teremos um fim de ano 
dificílimo. Esse é o dilema hoje do 
governo. Apostamos realmente 
que a Câmara se sensibilizará e 
aprovará esse projeto. 

O que fazer caso não se consiga 
essa aprovação? 
A essa altura, sinceramente, não 
há plano B. Se não for aprovado, 
teremos dificuldade para chegar 
até o final do ano. Temos uma 
solução viável, que não prejudica 
ninguém. Todos continuarão 
recebendo suas aposentadorias. 
É importante lembrar ainda que, 
a partir daqui, seria criada uma 
nova previdência complementar 
para os novos servidores. Quem 
entrar a partir da promulgação da 
lei, terá como teto R$ 5.500, que é o 
teto da previdência e quem quiser 
ganhar mais, fará um sistema de 
aposentadoria complementar no 
qual todo centavo que o servidor 
colocar a mais, o governo entrará 
com o mesmo valor, até o limite 
de 7,5% da sua remuneração total, 
para ter uma aposentadoria mais 
confortável. Isso já existe na União 
com o Funpresp. Vários estados 
já fizeram e aqui, infelizmente, 
tratamos como um tabu. Somos 
uma cidade de servidores públicos e 
os servidores e as corporações têm 
uma força muito grande, enchem 
o plenário da Câmara Legislativa 
e muitas decisões que saem de lá 
agradam aos servidores, a uma 
parcela pequena da população, mas 
que muitas vezes têm repercussões 
sérias na sociedade. Ninguém 

pensa nisso. A sociedade tem que se 
envolver nas decisões tomadas pela 
Câmara. Caso contrário, o estado 
viverá só para se autofinanciar, se 
manter, o que impede aos poucos 
sua razão de existir. Hoje 7% da 
população consume quase 80% de 
todo o recurso que entra nos cofres 
do estado. 
 
Um pleito antigo do setor 
produtivo virou a Lei 
Complementar nº 160. 
Entretanto, empresários 
acreditam que a medida não 
será suficiente para atrair 
novos investimentos por conta 
da burocracia e da insegurança 
jurídica da capital. Como o senhor 
avalia essa crítica?
Quando falo em aumento de 
arrecadação, me refiro ao 
aumento de riqueza que circula 
no DF. Não vamos mais aumentar 
a carga tributária. A nossa ideia 
é desonerar. É preciso mais 
riqueza circulando e quem faz 
isso é o setor produtivo, para 
criar melhores condições de 
investimento no DF. Isso nos 
vinha sendo tomado por uma 
postura que o Ministério Público 
tem, e sem entrar no mérito, 
mas nosso MP entendia que a 
concessão de benefícios fiscais 
contraria a Constituição. Ao 
contrário do que o MP de outros 
estados, principalmente nossos 
vizinhos, vinham interpretando. 
Isso gerava uma situação de 
desigualdade. Enquanto os 
outros estados tinham políticas 
agressivas de incentivo e atração 
de investimento, ficávamos de 
mãos atadas. Isso produziu 
um efeito danoso para a nossa 
economia nos últimos anos. 
Imaginamos que a retomada 
da economia do DF acontecerá 
quando o setor produtivo tiver 
um ambiente favorável para 
realizar investimentos no DF. 
Essa lei era vital para isso 
acontecer. Acreditamos que agora 
poderemos ter uma política de 
desenvolvimento econômico que 
permitirá o investimento no DF. 

 Pouco se tem falado sobre as 
PPPs. Como estão os principais 
projetos?
Consideramos as PPPs a salvação 
do estado, pois são uma forma 
de financiar o desenvolvimento. 
Acreditamos nisso. Há vários 
projetos de PPPs em curso, tivemos 
alguns percalços. A primeira que 
lançamos, teve uma interrupção 
por parte do Tribunal de Contas 
do DF que colocou uma série de 
restrições, mas cumprimos dezenas 
delas e estamos aprendendo qual a 
melhor forma de fazê-las. Quando 
superarmos esses entraves, já tem 
várias outras PPPs na fila. Além do 
Centro de Convenções, tem o Parque 
da Cidade, Parque de Exposições 
do Torto, TransBrasília, Saída 
Norte, todas dentro do cronograma. 
Não se faz uma parceria em seis 
meses. Há a fase de manifestação 
de interesse, o convite da iniciativa 
privada, que apresenta os projetos, 
a ideia e modelagem de negócio, 
tem que ter uma equipe qualificada. 
Contratamos uma consultoria da 
ONU que está analisando o material 
e vendo se tem sustentabilidade. 
Veremos quais realmente são viáveis 
para que possamos licitá-las. Todas 
estão hoje na Subsecretaria da 
Fazenda seguindo seu curso.  
 
Como estão as obras que poderão 
evitar um futuro sem água no DF?
Apesar de todas as dificuldades, o 
governo tem conseguido manter 
os investimentos nesse segmento, 
porque é essencial à vida e ao 
desenvolvimento econômico. É 
caótica a cidade sem água. O governo 
tem feito grandes obras, como a 
captação do Bananal, que será 
entregue no final de setembro. A 
captação de água no Paranoá, existe 
ainda Corumbá, com mais de 70% 
da obra concluída. Ainda tem a parte 
de Goiás, que está mais atrasada 
por conta de alguns percalços 
enfrentados, mas já foi retomada. 
É possível que até o final de 2018 
tenhamos Corumbá IV. Tudo isso 
somado resolverá o problema de 
abastecimento de água, pelo menos 
para os próximos 30, 40 anos.



12  Revista Fecomércio DF

legislação

Gorjeta 
REGULARIZADA

Nova lei que altera a CLT regulamenta 
tanto a gorjeta espontânea quanto a 
sugerida, tornando justo o recolhimento 
por parte dos proprietários e o rateio 
entre trabalhadores do setor

 //Por Luciana Corrêa  Fotos: Raphael Carmona

E
m maio deste ano, a Lei da Gorjeta (nº 3.419/2017) entrou em vigor e, 
segundo especialistas, veio para facilitar tanto para os empresários 
quanto para os funcionários de estabelecimentos que recebem esse 
extra. Em texto, a lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e garante a regulamentação da gorjeta em duas opções: espontânea e suge-
rida. Esta última recebe regras específicas para que fiquem justos o reco-
lhimento por parte dos proprietários e o rateio entre trabalhadores do setor.

 Para o presidente-executivo da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci Júnior, 
a conquista é histórica. “Lutamos por duas décadas por isso. A gorjeta é uma 
das maiores questões para se empreender no nosso setor. É uma lei perfeita? 
Não. Mas é um grande avanço em relação ao que tínhamos. Estamos felizes 
com o resultado final da lei”, comemorou. A primeira conquista, segundo Sol-
mucci, é a retirada das incertezas do modo como recolher e dividir o valor. A 
segunda foi conseguir estabelecê-la como remuneração e não salário. E, por 
fim, o recolhimento de porcentagens para cobrir os custos dos impostos que 
incidem sobre a nota fiscal. A regulamentação traz um esclarecimento sobre 
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os direitos trabalhistas.
 Paulo destaca ainda que há di-

versos pontos a serem adaptados 
até que a lei esteja completamente 
atendida pelos empreendimentos. 
Uma delas é o software de nota fis-
cal. “Precisamos que as empresas 
refaçam seus programas para se 
adaptarem à nova lei e insiram o 
campo ‘gorjeta sugerida’ na impres-
são. Nesse período de transição po-
demos passar por algumas adapta-
ções, mas estamos com um grande 
avanço em termos de legislação e só 
tende a melhorar”, destaca. Segun-
do a lei, considera-se gorjeta não só 
a importância espontânea dada pelo 
cliente ao empregado, mas também 
o valor cobrado pela empresa, como 
serviço ou adicional, que deve ser 
distribuído aos empregados.

 As empresas que sugerem a 
gorjeta para seus clientes podem 
recolher de 20% até 33% sobre o 
valor, conforme perfil da empresa 
(inscritas no SIMPLES ou não, res-
pectivamente). O valor servirá para 
custear os encargos sociais, previ-
denciários e trabalhistas. Segundo 
a lei, o recolhimento deve acontecer 
mediante previsão em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, deven-
do, assim, o valor remanescente ser 
revertido integralmente em favor do 
trabalhador. Outra ação importante 
é que se deve anotar na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no 
contracheque de seus empregados 
o salário contratual fixo e o percen-
tual percebido a título de gorjeta.

O advogado e presidente da 
Abrasel em São Paulo, Percival Me-
non Maricato, esteve em agosto em 
Brasília para um painel sobre a lei 
no 29º Congresso Nacional Abrasel. 
No encontro, Percival destacou que 
a lei é clara e vantajosa e a indica-
ção da Abrasel é que todos sugiram 
a gorjeta. “Não deixe no modelo 
antigo, a lei prevê que isso será re-
gulamentado em convenção, mas 
não sabemos quando haverá novas 
convenções. E como será fiscaliza-
da pelos órgãos ligados ao traba-
lho, como Ministério do Trabalho, 
Secretaria do Trabalho e Sindicato 
dos Trabalhadores, por exemplo, a 

sugestão é que o primeiro fiscal da 
empresa seja o próprio empresá-
rio”, orientou. A forma como se fará 
a divisão da gorjeta não está estabe-
lecida em lei e deverá ser feita con-
forme entendimento de cada em-
presário. “Façam uma assembleia 
para definição, com ata assinada por 
todos os interessados”, completou.

 Os custos dos impostos que 
irão incidir sobre o valor declarado 
da gorjeta podem não ser cober-
tos com o recolhimento de 20% ou 
33%, mas, para Percival, a pequena 
diferença é desinteressante peran-
te a segurança jurídica que a lei 
traz. Sobre a gorjeta espontânea, 
o advogado explica que é melhor 
controlar. “Minha sugestão é que 
tenha uma centralização absolu-
ta da gorjeta, para que depois seja 
distribuída conforme a assembleia”, 
concluiu. Segundo Percival, outro 
ponto importante a ser observado 
é a reforma trabalhista, que entra-
rá em vigor em novembro de 2017. 
“Ela trará alguns conflitos com a lei 
da gorjeta, mas, a meu ver, o que 
valerá é a lei trabalhista, que regu-
la a mesma matéria e é posterior a 
essa. A melhor solução é manter a 
distribuição dentro do salão e cozi-
nha, sem deixar de recolher os 20% 
ou 33%”, explicou.

AJUSTES
Para o advogado tributarista, 

Jacques Veloso de Melo, a lei da 
gorjeta traz para a formalidade uma 
prática que existe há anos, mas pre-
cisa de alguns ajustes finos. “Quanto 
mais clara for a relação com a gor-
jeta, melhor para o estabelecimen-
to, para o empregado e para o con-
sumidor, pois passam a ter a exata 
noção de como é operada a gorjeta 
e a certeza de que os valores estão 
sendo repassados corretamente”, 
explica. “Antes não havia uma disci-
plina sobre a gorjeta. Apenas a CLT, 
com a previsão de que toda gorjeta 
arrecadada, compulsoriamente ou 
não, é do empregado. Era muito co-
mum que se fizesse acordo coletivo 

Paulo Solmucci
Abrasel nacional

“Lutamos 
duas décadas 

por isso. A 
gorjeta é uma 

das maiores 
questões para se 

empreender no 
nosso setor“
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de trabalho para disciplinar como 
seria feito esse repasse, as porcenta-
gens entre os funcionários”, explicou. 
Mas um conflito está nos sistemas 
de declaração de valores. “A lei hoje 
diz que a gorjeta não é receita, mas, 
ao incluí-la na nota, se torna recei-
ta. Como tudo é eletrônico, se emito 
e não a reconheço no livro caixa, na 
conta parece que estou sonegando 
10%. Eu entendo que o ideal seria re-
fazer a discussão judicial. Consultar 
a Secretaria de Fazenda para saber a 
melhor maneira de tratar essa tribu-
tação”, esclarece.

 O decreto nº 37.893/2016 do GDF 
determina que os 10% não entram 
na base de cálculo para fins de tri-
butação, mas a lei da gorjeta não 
estabelece o valor exato da gorjeta. 
“Na prática, pela lei, os restauran-
tes podem aumentar a gorjeta para 
12%, 13%, fazer a retenção, para que 
não haja perda para os funcionários, 
mas o decreto determina apenas 
10% e isso entra em conflito com a 
lei”. Em nota, a Secretaria de Estado 
de Fazenda do DF (SEF-DF) confir-
ma que as gorjetas espontâneas 
acima de 10% do valor da compra 
entram na base de cálculo do ICMS 
e os estabelecimentos devem pagar 
o imposto. “O Decreto Executivo se 
fez necessário para a regulamenta-
ção da Lei Federal (nº 3.419/2017) 
no DF. Em linhas gerais, oferece 
mais segurança jurídica à doação, já 
que estabelece critérios para garan-
tir o acompanhamento da origem e 
do destino do dinheiro doado”.

O presidente do Sindicato de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Simila-
res de Brasília (Sindhobar-DF), Jael 
Antônio da Silva, diz que a lei foi bem 
recebida, pois pacifica a situação 
trabalhista. “Tem uma tendência 
de diminuir as questões trabalhis-
tas, que hoje geram muitos proces-
sos. Traz para os empresários uma 
segurança jurídica, ao colocar no 
contracheque a gorjeta como remu-
neração”, destaca. No Congresso 
da Abrasel, Jael levantou o debate 
sobre o decreto do GDF e os con-
flitos com a lei. “Nós fizemos uma 
notificação à SEF-DF, considerando 
uma interpretação equivocada. Al-

Rodrigo Cabral 
empresário

“A pizzaria talvez 
tenha sido a primeira 
empresa a implantar 

no DF a lei como é 
dita, pois eu estava 

acompanhando o 
processo“

guns estabelecimentos reajustaram 
a porcentagem para evitar um não 
recebimento em um primeiro mo-
mento daquele valor a que o funcio-
nário já estava acostumado”, expôs. 

O advogado Percival e o presi-
dente da Abrasel, Paulo Salmocci, 
responderam e deixaram claro que 
a lei hierarquicamente está acima 
do decreto. “O decreto entra em 
confronto com uma lei federal e 
curiosamente ele foi editado após 
a publicação da lei. É uma ganância 
do Estado que quer arrecadar além 
do que a lei permite. São pouquíssi-
mos os que cobram acima dos 10% 
e um percentual muito baixo para o 
orçamento do Estado. Certamente 
deve-se rever o decreto”, concluiu.

 
NA PRÁTICA

O empresário e sócio da Santa 
Pizza, Rodrigo Cabral, no mercado 
há 16 anos, conta como foi a expe-
riência com a implantação da lei. “A 
pizzaria talvez tenha sido a primei-
ra empresa a implantar no DF a lei 
como é dita, pois eu estava acom-
panhando o processo. Fizemos 
uma reunião com os funcionários, 
assinamos uma ata ainda em maio. 
Sempre concedemos 70% divididos 
entre os garçons e 30% entre os 
demais funcionários ligados ao ser-
viço. O que ajustamos foi o enqua-
dramento exato da lei: retemos 20% 
e colocamos 80% no contracheque 
dos funcionários”, contou.

 Na prática, Rodrigo diz que al-
guns detalhes não foram pensados 
na lei e o valor de 20%, no caso do 
seu estabelecimento que é regi-
do pelo SIMPLES, não cobrirá os 
custos. “Não havia o cálculo, por 
exemplo, do 1/3 de férias. Fizeram 
uma provisão do FGTS do mês e no 
caso da multa rescisória, mas não 
houve o provisionamento do FGTS 
que incidirá nas férias e no déci-
mo terceiro salário. Outro detalhe 
é na forma que o SIMPLES é gera-
do. Não consigo retirar da base de 
cálculo todos os impostos. Hoje foi 
gerado um custo a mais para minha 
empresa, mas vejo que, com pouco 
tempo, teremos a solução”, explica. 
“Ainda é preciso ajustar vários deta-
lhes, esclarecer outros tantos, mas 
estamos felizes com o resultado até 
agora”, disse.
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Jacques Veloso
advogado especialista em Direito 
Tributário, sócio do escritório 
Veloso de Melo Advogados e 
Secretário Geral da OAB/DF

artigo  economia

Foi publicada no DOU de 8/8/17 
a LC 160 que traz importantes dis-
posições sobre os benefícios fis-
cais de ICMS. Há uma euforia em 
torno da norma de que ela trará 
segurança jurídica ao setor pro-
dutivo nacional e acabará com a 
Guerra Fiscal no ICMS. Ela altera 
a LC nº 24/75 e prevê  a possibili-
dade de ser editado um convênio 
do Confaz que tratará da remissão 
de créditos tributários dos benefí-
cios fiscais instituídos sem a pré-
via aprovação do órgão, bem como 
da reinstituição de benefícios que 
ainda estejam em vigor quando da 
publicação da LC nº 160. 

A norma prevê ainda que, para 
a aprovação desse convênio,  será 
exigida aprovação de 2/3 das uni-
dades federadas, que representem 
no mínimo 1/3 das unidades fede-
radas das cinco regiões do País. 

Logo, a validação está sujeita à 
aprovação de estados de todas as 
regiões. Além disso, a norma prevê 
um prazo máximo de validade para 
os incentivos fiscais convalidados: 
15 anos para o fomento das ativi-
dades agropecuária e industrial, 
agroindustrial, e ao investimen-
to em infraestrutura rodoviária, 
aquaviária, ferroviária, portuária, 
aeroportuária e de transporte ur-
bano; oito anos para os incentivos 
de manutenção ou incremento das 
atividades portuária e aeroportuá-
ria vinculadas ao comércio interna-
cional, incluída a operação subse-
quente à da importação, praticada 
pelo importador; cinco anos para 
os incentivos de manutenção ou 
incremento de atividades comer-
ciais, desde que o beneficiário seja 
o remetente da mercadoria; três 
anos para os incentivos destinados 
às operações e prestações interes-
taduais com produtos agropecuá-
rios e extrativos vegetais in natura; 
e um ano quanto aos demais.

Outra novidade é a possibilidade 
de os estados aplicarem em seus 
territórios incentivos de outra uni-
dade federada da mesma região, 
possibilitando, por exemplo, que 
todos os estados do Centro-Oeste 
apliquem a mesma regra tributá-
ria atualmente aplicada por Goiás, 
que possui normas consolidadas. A 
norma tem o mérito de possibilitar 
que os estados sepultem os enor-
mes esqueletos que administram, 
trazendo-lhes alguma segurança 
jurídica. Entretanto, como será 

Será o fim da 
guerra fiscal?

após o prazo de validade dos in-
centivos convalidados? A lei per-
deu a oportunidade de acabar com 
a exigência de unanimidade para 
aprovação de convênios no Confaz. 
Isso forçaria os Estados a uma real 
negociação do modelo do ICMS. 
Ao dar o direito de veto ao estado, 
esse não precisa negociar, encon-
trar soluções, basta vetar. Ou seja, 
a Guerra Fiscal será reinstalada. 
A legislação do ICMS precisa ser 
revista, a começar pela Resolução 
22/89 do Senado, que fixa as alí-
quotas aplicáveis nas operações 
interestaduais. A diferenciação de 
12% e 7%,  a depender da origem 
e destino da mercadoria, foi esta-
belecida visando beneficiar os Es-
tados mais pobres da Federação, 
contudo, com a criação do Sim-
ples, esta diferença passou a ser 
um enorme incentivo fiscal para as 
empresas instaladas no Sul e Su-
deste, que vendem para os estados 
das demais regiões com carga tri-
butária cinco pontos percentuais 
menor.  O que antes visava prote-
ger os Estados mais pobres da Fe-
deração, hoje interfere indevida-
mente no mercado, prejudicando 
esses mesmos estados.

A solução definitiva ainda está 
longe de acontecer. A LC nº 160 
foi um grande passo, mas ainda 
temos que avançar. Ou mudamos 
a sistemática de arrecadação do 
ICMS, reconhecendo as diferenças 
regionais e as vocações dos esta-
dos e regiões ou permitimos de 
uma vez por todas que a concor-
rência tributária aconteça, deixan-
do que o limite da Guerra Fiscal 
seja apenas a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, retirando desta a sua 
principal externalidade negativa, a 
insegurança jurídica.
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gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

http://bloggastronomix.blogspot.com

rodcaetano@hotmail.com

www.facebook.com/portalgastronomix

Os amantes de hambúrgueres 
especiais de alta qualidade podem 
comemorar a chegada a Brasília da 
The Black Beef. A marca alagoana 
idealizada pelo chef baiano Deco 
Sadigursky surgiu há três anos em 
um food truck bem improvisado: 
uma antiga ambulância, emprestada 
por seu tio. Pensada no formato de 
grandes redes americanas, como 
Shake Shack, Smash Burguer e 
Chipotle, a hamburgueria foca na 
praticidade para garantir preços 
mais convidativos. 

O atendimento é feito direto no 
balcão, sem garçons, e os burgers 
custam de R$ 15 a R$ 24. O carro-
chefe é o Black Rib (R$ 20), feito de 
costela bovina, maionese especial, 
muçarela, molho barbecue e 
bacon, em um exclusivo pão que é 
o híbrido do brioche com o pão de 
burger.  Para acompanhar, batata 

Nova hamburgueria na capital 

belga  da Crinkle Fries, mesma 
marca servida no Shake Shak, 
e milkshake em cinco sabores 
diferentes.

Um diferencial deve dividir a opinião 
dos frequentadores. A The Black 
Beef é Pets friendly e os cachorros 
podem degustar o Menu Totó (R$ 
6), composto de sorvete de baunilha 
com 100% de leite e biscoitos 
caninos. Mas quem não gosta 
tanto de cachorros, não precisa se 
assustar, eles ficarão na varanda 
do restaurante, na 402 Sul.

The Black Beef

SCLS 402, Bloco B, Loja 25

(61) 3225-7991

O nome dele é guardado a sete chaves. 
Mas o segredo, segundo ele, é uma das 

chaves de seu sucesso. Com 200% 
de crescimento em apenas um ano, 
o Geléia possui 122 funcionários, 
espalhados em quatro foodtrucks 

e três lojas fixas. Com uma carreira 
marcada por duas falências em quiosques 

de cachorro-quente e uma lanchonete, a reviravolta do 
ex-engraxate mostra que a determinação ainda é uma 
qualidade importante para se chegar à média de 70 mil 
hambúrgueres vendidos mensalmente em toda a rede.

SUCESSO NOS NEGÓCIOS

Depois de uma rápida e quase imperceptível reforma, 
o restaurante Bazzar, no bairro carioca de Ipanema, se 
reinventou. A gostosa varanda da casa agora abriga o 
Bazzar ao Mar, onde são servidos pescados e mariscos, 
em pequenos bocados e em variadas e criativas 
preparações. Do bar, outra inovação: os vinhos podem 
ser pedidos em meia taça, para possibilitar a prova de 
mais rótulos sem se preocupar com o bolso ou com a 
ressaca.

R. Barão da Torre, 538 – Ipanema
Telefone: (21) 3202-2884

Viagens gastronômicas Rio de Janeiro
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Em Brasília, quem passou por uma boa reforma foi 
o Manzuá, no Pontão do Lago Sul. O escritório MAAI 
Arquitetos Associados assina a nova varanda do 
restaurante, que terá cerca de 170m² e clima praiano. 
As boas novas do Manzuá, entretanto, não devem ficar 
somente na nova varanda. O restaurante promete uma 
nova carta de drinques assinada por um mixologista, além 
de novidades no cardápio.

De olho na varanda

Pontão do Lago Sul - SHIS QL 10, Lote 1/33 – Lago Sul            (61) 3364-0580

Quem faz dieta low carb ou de 
hipertrofia ganha uma opção de 
comida rápida na cidade. A Mr. Fit, 
que se define como o primeiro fast 
food de comida saudável do Brasil, 
abre mais uma loja no Shopping 
ID. Além dos pratos convencionais 
já existentes, como panqueca 
de frango integral e estrogonofe 
com biomassa de banana verde, a 
novidade são os pratos congelados, 
que podem ser levados para casa. 

OPÇÃO DE COMIDA FIT

Comer com Jazz é o nome do projeto que os conhecidos 
músicos da cena brasiliense Rogério Midlej e Tico de 
Moares iniciaram em agosto no restaurante Casa de 
Madeira Empório e Restaurante. Localizado na região 
do Jardim Botânico, o restaurante reunirá às sextas-
feiras encontros jazzísticos de músicos consagrados na 
cidade com um menu contemporâneo assinado pelo chef 
Rafael Urdaneta. O menu terá duas opções de entrada, prato principal e 
sobremesa à escolha do cliente, e os shows têm preço único de R$ 85. 

Ótima harmonização: comida e música

O renomado chef Simon Lau, eleito o chef do Ano no Brasil pela revista Veja 
em 2011 à frente do Aquavit, vai levar oito brasilienses ao Japão para uma 
viagem gastronômica e cultural de alto luxo. A hospedagem será em alguns 
dos hotéis mais luxuosos de Tóquio, Hakone e Quioto, como o Mandarin 
Oriental, da capital do país. Os viajantes serão acompanhados de guias 
que falam inglês e português. Desde que o Guia Michelin lançou seu Guia 
Tóquio, em 2007, tem chovido estrelas sobre a cidade que ultrapassou Paris 
como a maior detentora de restaurantes com 3 estrelas – hoje são 13 casas.

PASSAPORTE PARA O JAPÃO

Feijoada com chorinho
Todos os sábados, quem for ao restaurante Figueira da Villa, na Vila 
Planalto, durante o almoço, terá a oportunidade de aproveitar a Feijoada 
com Choro. O projeto oferece feijoada completa, acompanhada de show ao 
vivo do trio Choro a Granel, que apresenta os sucessos do gênero que dá 
nome ao grupo e releituras de clássicos da MPB. O almoço é servido a partir 
das 13h, e o som anima a casa das 13h às 16h. Couvert: R$ 9 por pessoa. A 
feijoada completa, acompanhada de arroz branco, couve, farofa, torresmo 
e molho apimentado, sai a R$ 44,90 por pessoa e é servida nas tradicionais 
cumbucas de barro.

Feijoada com Choro no Figueira da Villa
Show com o trio Choro a Granel, com o melhor do choro.
Acampamento DFL Rua 1, Lote 2 - Vila Planalto, Brasília-DF (61) 3081-0541
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ensaio fotográfico

VIDA NA SECA
Para quem vive em Brasília, os meses de seca acarretam em 
problemas respiratórios, queimadas, baixa umidade... Mas para que 
esses dias sejam menos cinzas, é justamente neste cenário árido que 
brotam os ipês amarelos e rosas, os verdadeiros xodós dos brasilienses. 
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gente

A mesma internet que abriu espaço para sites, 
blogueiros, também virou campo fértil para a lite-
ratura jovem. João Pedro Doederlein, de 20 anos, 
por exemplo, é autor da página Contos Mal Conta-
dos. Ele usa o perfil @akapoeta para fazer “rede-
finições”, como nomeou o projeto, de palavras da 
língua portuguesa. Começou a escrever poemas 
aos 11 anos e atualmente acumula 755 mil segui-
dores no Facebook e 440 mil no Instagram. A ideia 
inicial do estudante era unir fotografia e escrita em 
textos que transmitissem sentimentos. A página 
cresceu e dessa forma viabilizou o sonho de publi-
car seu primeiro livro, entitulado “O Livro dos res-
significados”, lançado no início de 2017. Para João, 
a fórmula do sucesso é não se limitar à definição 
de verbos, substantivos ou adjetivos já conhecidos 
do público, além de ter um layout clean e de fácil 
assimilação que acompanham os textos curtos. 
Cursando Publicidade na UnB, ele já se acostumou 
a ser questionado sobre o motivo de não ter optado 
pelo curso de Letras. “Fazer Letras não te torna 
escritor, como fazer música não te faz famoso. Eu 
não quero me aprofundar em outros autores. Eu 
quero me aprofundar no autor que eu sou”, diz. 

A poucos quilômetros da capital o brasiliense 
tem acesso a inúmeras cachoeiras. Esses locais, 
porém, nem sempre oferecem a segurança neces-
sária. Em 2015, 60 pessoas se afogaram no DF. No 
ano seguinte, houve 68 ocorrências e neste ano, 
até o mês de junho, 31 pessoas se acidentaram 
enquanto se divertiam em parques, trilhas e cacho-
eiras.  É por todas essas pessoas — e pelas vidas 
que podem ser salvas — que a brasiliense Virgínia 
Miranda iniciou a campanha #cachoeirasseguras. 
Seu filho, Carlos Brasileiro Pita, de 31 anos, mor-
reu durante uma trilha na Cachoeira Indaiá, a 75km 
de Brasília, em 2016. O projeto surgiu do desejo de 
evitar que outras famílias vivam a mesma dor. “As 
cachoeiras são as piscinas de Brasília. Visitá-las é 
um hábito na cidade. As mortes, infelizmente, con-
tinuam”, ressalta. Virgínia passou a compartilhar 
nas redes sociais e por meio de panfletos informa-
ções sobre segurança no turismo de aventura. Mas 
pretende desenvolver um selo de qualidade para as 
cachoeiras do DF e Entorno. Além disso, acredita 
que os locais mais acidentados, como a trilha onde 
Cacá morreu, deveriam oferecer passeios guiados 
e equipamentos de segurança. 

 //Por Liliam Rezende     Foto: Joel Rodrigues

 //Por Liliam Rezende     Foto: Joel Rodriguea

Redefinindo
as palavras

Cachoeiras
mais seguras
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 //Por Liliam Rezende     Foto: Raphael Carmona

Cinco
perguntas
para Bruna Pagy
 //Por Liliam Rezende     Foto: Joel Rodrigues

O Instituto Reciclando Sons é uma iniciativa 
de inclusão social idealizada por Rejane Pacheco, 
que teve início há 16 anos, com objetivo de utilizar a 
música para oferecer educação e oportunidade de 
trabalho para crianças e adolescentes. O progra-
ma educacional foi formado com a comunidade da 
Estrutural, mas há alunos de Taguatinga, Samam-
baia, São Sebastião, Águas Lindas (GO) e Santa 
Maria. A ideia agora é construir o primeiro polo de 
tecnologia social de Brasília em forma de teatro. A 
intenção é criar espetáculos dentro da comunida-
de. “É um processo de democratização do acesso 
à arte, caminhando com a cidadania participati-
va”, define. Desde 2001, já atendeu 2,7 mil alunos 
somente na Estrutural. Atualmente, o espaço é 
capaz de receber 150 alunos. A meta é aumentar o 
atendimento para 250 pessoas por aula. O primeiro 
passo para a expansão foi dado: patrocinadores 
do instituto compraram um terreno de 700m². No 
local está previsto um prédio de três andares, com 
laboratórios de música equipados e salas de aula. O 
custo das obras gira em torno de R$ 450 mil. Além 
da vaquinha online, o grupo faz apresentações pela 
cidade pedindo doações para complementar o valor 
e executar a construção. “Até agora, reunimos R$ 
60 mil. Ainda estamos longe, mas conseguiremos”.

Inclusão
pela música

A publicitária Bruna Pagy, 35 anos, criou a 
campanha Curativos do Bem. A iniciativa 
arrecada bandagens infantis para diminuir a 
tensão das crianças ao tirarem sangue.

Como surgiu a ideia da campanha?
Quando descobri que meu filho é hemofílico foi 
um baque. Decidi encarar a situação de forma 
leve e tive a ideia de pedir aos amigos que 
comprassem band-aids divertidos e coloridos 
para ele. O Hemocentro achou a ideia boa e, 
então, decidi começar a arrecadação. 

Como a comunidade pode ajudar?
A proposta é receber curativos coloridos e de 
personagens, de qualquer tipo de tamanho 
e formato, contanto que não seja o bege 
tradicional, qualquer doação é bem-vinda. 

Qual a importância disso na hora da coleta?
No tratamento, dependendo da condição da 
criança hemofílica, é preciso fazer a aplicação 
do fator várias vezes por semana ou quando 
sofre algum trauma. Mas é sempre 
um momento tenso. Por isso, 
qualquer alento pós-agulhada 
já faz bastante diferença. 

Onde entregar? 
Na SQN 309, Bloco G, aos 
meus cuidados. Para outros 
pontos, acesse www.
curativosdobem.com.br

Qual o próximo 
objetivo do projeto?
Dar visibilidade à 
hemofilia. Hoje, 
infelizmente, 
temos um 
cenário 
preconceituoso 
contra essa 
condição.



pesquisa sazonal

 //Por Fabíola Souza

CRIANÇAS, OS CLIENTES

DO MÊS DE OUTUBRO
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A importância que o consumidor dará ao preço e à 
qualidade do relacionamento com a loja serão fatores 
que poderão potencializar ou desconstruir uma venda

O
utubro é o mês em que 
se comemora o Dia das 
Crianças e a quarta data 

comemorativa para o varejo no ca-
lendário anual. Para preparar os 
empresários da cidade, o Instituto 
Fecomércio realizou uma pesqui-
sa sobre a intenção de compra dos 
clientes, que mostrou que 52,5% 
registraram intenção de compra no 
Dia das Crianças em 2017. Foram 
entrevistados 400 consumidores. 
Segundo o levantamento, 38,5% de 
consumidores que declararam não 
pretender comprar algum presen-
te para o Dia das Crianças, mais 
da metade (58,4%) declararam que 
não têm a quem presentear. 

O presidente da Fecomércio-
-DF, Adelmir Santana, explica que 
esse fator indica os novos modelos 
de família, dado importante para 
avaliar o consumo. “As preferências 
do consumidor indicam produtos 
como brinquedos com 71,1% das 
preferências, seguidos de vestuário 
(40,7%) e calçados com (14,2%)”, 
analisa Adelmir. Segundo ele, o 
levantamento mostra que o preço 
médio do presente pretendido pelo 
consumidor é de R$ 169,19. Quanto 
à experiência de consumo, o cliente 
aponta o desconto em 50,3% como 
principal fator de indicação de uma 
loja neste Dia das Crianças, se-
guido do bom relacionamento, em 
28,3%, como os principais fatores 

para recompra, ou seja, indicação 
para um amigo. Isso indica que o 
consumidor buscará uma experi-
ência econômica, mas não menos 
positiva no atendimento, devendo o 
fator bom relacionamento ser de-
sencadeador para indicação.

Quanto à forma de pagamento, 
75,2% dos consumidores declara-
ram preferir o pagamento à vista. 
Essa preferência indica que os li-
mites de créditos continuam restri-
tos, forçando o consumidor a optar 
por pagamentos que possam ser 
comportados pela sua disponibili-
dade. Esse comportamento poderá 
ser um limitador para as vendas 
de maior valor, contudo, o lojista 
poderá trabalhar a venda dentro 
da disponibilidade do consumidor, 
com ofertas e promoções que cai-
bam no bolso do cliente.

A pesquisa é feita pela visão 
do consumidor e do lojista. De 
acordo com o levantamento, ao 
contrário do consumi-
dor, 67,8% dos lojis-
tas acreditam que 
as vendas nesse Dia 
das Crianças serão 
maiores que em 
2016. Esse compor-
tamento projeta um 
crescimento na ordem 
de +26,54% nas vendas 
em comparação com o 
mesmo período do ano 

passado. Os segmentos de Loja de 
Departamento, Eletroeletrônico, 
Brinquedos e Loja de Variedades 
lideram o ranking dos lojistas mais 
otimistas para o período, registran-
do expectativa de vendas na ordem 
de +56,41%, +45,54% e +37,74%, 
respectivamente.

Os empresários em 2017 es-
peram em média aumentar seus 
estoques em +14,55% em relação a 
2016. O alto investimento em esto-
ques neste ano reflete uma reação 
contra a crise econômica e social 
ainda enfrentada pelo varejo com 
vistas à recuperação das vendas. 
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Desde agosto, empresas de diversos segmentos do Distrito Federal 
têm que se adaptar à lei de resíduos sólidos

 //Por Sílvia Melo    Fotos: Joel Rodrigues

Empresas são responsáveis pelo 
LIXO QUE PRODUZEM

No Pátio Brasil, além da câmara 
fria, o shopping adquiriu uma 
prensa para o papelão recolhido

S
hoppings, supermercados, res-
taurantes, padarias, lancho-
netes e bares são alguns dos 

estabelecimentos que produzem re-
síduos indiferenciados em grandes 
quantidades. Classificados como 
grandes geradores de resíduos só-
lidos, esses estabelecimentos são 
agora responsáveis pelo gerencia-
mento desses resíduos, desde a se-
paração, acondicionamento, coleta, 
tratamento e disposição final, traba-
lho antes realizado pelo Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal 
(SLU). Prevista na Lei 5.610/2016, a 
mudança teve início em agosto para 

quem produz diariamente mais de 2 
mil litros de resíduos, o equivalente 
a dois contêineres cheios. O limite 
para adequação dos que geram en-
tre de mil e 2 mil litros por dia será 
1º de novembro. E para quem pro-
duz mais de 120 litros/dia, as nor-
mas deverão ser cumpridas a partir 
de 1º de janeiro de 2018. Apesar do 
gasto extra para se adaptar à lei, al-
guns empresários acreditam que as 
medidas são válidas porque trarão 
benefícios ao meio ambiente. 

Pela lei, resíduo indiferenciado 
é aquele que não tem viabilidade de 
reutilização no Distrito Federal, ou 

seja, é todo aquele lixo que não é 
reciclável, incluindo matéria orgâni-
ca, resto de comida, papel higiênico 
e até mesmo o vidro. “A Política de 
Resíduos Sólidos explicita que para 
ser reciclável tem que ter viabilidade 
técnica e econômica. Se você está 
coletando seletivamente um deter-
minado tipo de material, e ele não 
viabiliza a reciclagem, será aterra-
do. Portanto, esse material não é re-
aproveitado”, explica Kátia Campos, 
diretora-presidente do Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal 
(SLU), lembrando que no DF não há 
viabilidade para reaproveitamento 
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Iran Valença: “a central do 
CasaPark tem espaço para 
armazenamento e segregação dos 
resíduos sólidos com cobertura, 
ventilação natural e grandes sacos 
para os resíduos inorgânicos”

do vidro. “Não temos mercado para 
o vidro, então, ele entra no indiferen-
ciado. É por isso que os donos de ba-
res e restaurantes têm tido um tra-
balho muito grande de não utilizar o 
vidro porque ele terá que contratar 
uma empresa para coletar o vidro. 
Tênis, sapato velho, roupa rasgada, 
pano de chão sujo, isso tudo entra 
como resíduo indiferenciado”, com-
pleta Kátia. 

Papel, papelão, plástico e iso-
por entram na coleta seletiva e o 
SLU manterá o recolhimento desse 
material separado pelos grandes 
geradores. “Se um grande gerador 
conseguir tirar 90% do material dele 
como reciclável e o que sobrar for 
menos de 120 litros, ele vira peque-
no gerador. Por isso tem havido um 
esforço ultimamente dos grandes 
geradores separarem o seu mate-
rial porque o que eles não separa-
rem para a coleta seletiva, pagarão 
por peso para os empresários que 
estão fazendo esse tipo de coleta. 
Então, quanto menos eles tiverem, 
melhor para eles. Por isso temos 
uma expectativa positiva de que 
essas mudanças conseguirão au-
mentar o material da coleta seletiva 
porque há um interesse econômico 
do grande gerador”, afirma Kátia, 
lembrando que só podem ser con-
tratadas as empresas que possuem 
autorização para fazer o transporte 
dos resíduos. “Quem dá essa autori-
zação é o SLU. Das várias empresas 
que se candidataram, aprovamos 
19. E essas 19 estão em nosso site”, 
destaca. A estimativa do SLU é eco-
nomizar com essas mudanças, a 
partir de 2018, cerca de R$ 1 milhão 
por mês.

EMPRESAS
O shopping CasaPark, que pos-

sui um fluxo de 200 mil pessoas ao 
mês, conseguiu cumprir o primeiro 
prazo para se adequar à legislação, 
que foi em fevereiro. Para isso, in-
vestiu na infraestrutura para re-

ceber a organização dos resíduos, 
sendo que o maior investimento foi 
a aquisição de um compactador. 
A central de armazenamento do 
CasaPark conta com espaço físico 
para armazenamento e segregação 
dos resíduos sólidos com cober-
tura, ventilação natural e grandes 
sacos para os resíduos inorgâni-
cos, com classificação por cores e 
nomenclatura. Além disso, possui 
um compactador estacionário de 
armazenamento e transporte para 
resíduos orgânicos e rejeitos, com 
capacidade para 17m³, tipo rollon 
rollon of, com reservatório para co-
leta de chorume. “Esse equipamen-
to permite o armazenamento dos 
resíduos orgânicos por vários dias 
e, consequentemente, o CasaPark 
faz apenas três entregas no aterro 
sanitário por mês, representando 
racionalização na logística de entre-
ga”, destaca Iran Valença, superin-
tendente do Casa Park.

Segundo ele, uma das vantagens 
que o Casa Park tem para fazer a 
gestão dos resíduos é que grande 
parte dos restaurantes tem serviços 
nas mesas, gerando uma quantida-
de mínima do resíduo do lixo utiliza-
do no shopping que é manipulado 

pelo consumidor, o cliente final. “A 
maior parte é manipulada e condu-
zido até as docas pelos próprios co-
laboradores”, afirma. “A política de 
manejo dos resíduos do CasaPark 
busca a racionalidade do sistema, 
com autosserviço por parte dos co-
laboradores, em que os mesmos 
realizam a entrega dos resíduos na 
central de armazenamento, de for-
ma a descartar cada tipo de resíduo 
em sua respectiva área ou embala-
gem de acondicionamento (big bags) 
devidamente identificada. Igualmen-
te, o CasaPark procura parcerias ou 
contratações de entidades com cre-
dibilidade e capacitação técnica, de 
forma a proporcionar o retorno dos 
resíduos sólidos ao setor produtivo 
ou outra destinação ambientalmen-
te adequada”, afirma Iran.

No Pátio Brasil Shopping, o pro-
cesso de adequação à lei começou 
há um ano e meio com a implan-
tação de uma política de recicla-
gem que teve como público-alvo 
principalmente os lojistas da Praça 
de Alimentação, que destinam em 
lixeiras de cores separadas os re-
síduos possíveis para reciclagem 
e os resíduos orgânicos. Para ar-
mazenar os resíduos orgânicos, o 
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No Sesc foi 
implantado o 
Programa Ecos, 
com mudanças 
nas sete unidades

shopping adquiriu uma câmara fria. 
“A retirada dos resíduos é feita de 
forma escalonada. Por meio de uma 
cooperativa, conseguimos retirar do 
montante total dos resíduos a parte 
reciclada. Os colaboradores dessa 
cooperativa têm um espaço lá em-
baixo, separado, onde coletam todos 
esses resíduos e fazem a separação 
do que é plástico, vidro, alumínio, 
papelão, etc”, revela José Renato, 
gerente operacional o shopping. 
Além da câmara fria, o shopping 
adquiriu uma prensa para que o pa-
pelão recolhido possa ser prensado, 
ocupando menos espaço. “Cerca de 
30% de todo o resíduo que deposi-
távamos no aterro passou a ser re-
ciclado. Então, para o shopping isso 
foi também uma economia. Fizemos 
uma comodata da área e o pessoal 
recicla. Temos um custo menor por-
que nosso volume diminuiu, e a par-
te do material que eles conseguem 
reciclar doamos para eles comer-
cializarem”, explica Renato. 

O shopping já terceirizava o 
serviço de coleta bem antes da lei 
obrigar. Como o SLU não tinha um 
horário fixo para retirar o resíduo, 
quando podia fazer esse tipo de ser-

viço, e o Pátio não podia ficar com 
os resíduos orgânicos armazenados 
por muitos dias, teve que contratar 
uma empresa para fazer a retirada. 
Com as medidas implantadas, como 
a instalação da câmara fria e parce-
ria com a cooperativa, o shopping 
conseguiu reduzir a quantidade de 
resíduos produzidas de 8 toneladas 
por dia para 4 toneladas, sendo que 
dessas 4, uma é reciclável. “A par-
ceria com a cooperativa, no nosso 
caso, foi muito produtiva porque evi-
tou a contratação de um funcionário 
para separar o resíduo e colocou no 
local entre três e cinco colaborado-
res que antes ficavam no lixão da 
Estrutural e hoje trabalham em um 
local mais adequado”, destaca. 

POR DENTRO DO SISTEMA
A Fecomércio/DF está em fase 

de implantação do Ecos – Programa 
de Sustentabilidade CNC-Sesc-Se-
nac, que é direcionado ao público 
interno das três instituições, que 
tem como objetivos conscientizar 
os funcionários, mitigar os impac-
tos socioambientais e otimizar os 
recursos das instituições. “É uma 
forma de educar as pessoas quan-

to a evitar desperdícios que, conse-
quentemente, muitas vezes geram 
resíduos”, explica José Eustáquio 
Carvalho, assessor econômico da 
Fecomércio, destacando que a insti-
tuição é fisicamente pequena e deve 
ficar classificada entre 120 e 200 
litros, não sendo considerada um 
grande gerador. “Nosso trabalho 
tem sido feito no sentido de articular 
com as organizações, como fizemos 
com o SLU que se reuniu conosco 
para esclarecer dúvidas com os sin-
dicatos, por exemplo. Vamos ajudar 
na difusão de conhecimento e auxi-
liar os sindicatos a entender a lei”, 
completa. 

SENAC
Das unidades do Senac no Dis-

trito Federal, a que gera mais re-
síduos é a da 903 Sul. Por estar na 
categoria acima de mil litros por dia, 
o prazo para se adaptar à lei é 1º de 
novembro. “O Senac ainda está no 
processo de adaptação. Começa-
mos a elaborar o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos (PGRS) e agora 
estamos na fase para determinar a 
empresa que fará o recolhimento. 
A obrigatoriedade que começou no 
dia 1º de agosto refere-se a quem 
gera resíduos acima de 2 mil litros 
por dia. Como não temos nenhuma 
unidade que gere esse volume, a 
gente vai entrar no próximo grupo. 
Começaremos a funcionar com as 
adaptações a partir de novembro, 
mesmo as outras unidades não sen-
do obrigadas ainda”, explica Pablo 
Amaral, técnico de nível superior do 
Núcleo de Sustentabilidade Socio-
ambiental do Senac-DF.
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No Sesc Guará, as lixeiras agora seguem 
especificações do tipo de resíduo

Também em processo de im-
plantação do Programa Ecos, a 
instituição aproveitará para, em um 
primeiro momento, adaptar todas 
as sete unidades, além da Sede e 
Subsede, no que se refere à forma 
correta de coleta, separação e desti-
nação dos resíduos. “Vamos instalar 
lixeiras específicas para cada tipo 
de lixo (reciclável e não reciclável), 
containers para separação desse 
material, contratação de empresa 
para recolhimento e destinação final 
do lixo não reciclável, além de fazer 
campanhas de educação com servi-
dores e alunos sobre a separação”, 
destaca Pablo, lembrando que os 
restaurantes não entram nesse pro-
cesso porque estão instalados em 
condomínios e seguem as regras 
dos mesmos. “A maioria dos res-
taurantes do Senac já fazem essa 
separação porque é uma estratégia 
da instituição onde eles estão insta-
lados, a exemplo dos restaurantes 
do MPDFT e do STF”, completa. 

O Senac pretende também im-
plantar ações para reduzir o volume 
de lixo gerado e já trabalha em parce-
ria com empresas para fazer a logís-
tica reversa e dar destinação correta 
a alguns materiais. “Temos parceria 
com uma empresa que coleta óleo 
de cozinha em todos os restaurantes 
do Senac e na Unidade de Gastrono-
mia. Esse processo começou bem 
antes dessa lei. A empresa coleta o 
óleo de cozinha utilizado e devolve  
detergente para o Senac”, destaca 
Pablo. Outros materiais como lixo 
eletrônico não patrimoniado, mou-
se, teclado, cabo, máquina de cera 
dos cursos de depilação são levados 
para empresas fazerem o descarte 
correto. “As próprias empresas que 
nos fornecem toners e cartuchos 
buscam o material inutilizado para 
fazer a logística reversa”, informa, 
ressaltando que a instituição tam-
bém faz o recolhimento e destinação 
de lâmpadas fluorescentes. “Por ser 
um material contaminante, as unida-

des nos enviam as lâm-
padas queimadas e as 
encaminhamos a uma 
empresa especializada 
na descontaminação e 
no descarte”, completa. 

SESC
Quem entra em 

qualquer uma das onze 
unidades do Sesc no 
Distrito Federal per-
cebe as mudanças 
exigidas pela lei de re-
síduos sólidos. Entre 
outras medidas toma-
das, a instituição in-
vestiu na reforma dos 
locais adequados para 
manter os containers 
e pintura dos mes-
mos, reaproveitou e 
reformou lixeiras para 
adaptá-las às cores de acordo com 
o tipo de resíduo e adquiriu e ins-
talou secadores de mãos em todos 
os banheiros para reduzir o uso de 
papel toalha. “A compensação para 
o meio ambiente, mesmo que seja a 
longo prazo, compensa qualquer in-
vestimento”, afirma Patrícia Souza, 
coordenadora da Unidade de Gestão 
e Ações de Sustentabilidade do Ses-
c-DF.

Todas as unidades do Sesc pos-
suem um Plano de Gerenciamen-
to de Resíduos e já realizaram as 
adaptações necessárias. “Coloca-
mos todos os contêineres que fica-
vam fora do Sesc para dentro das 
unidades, construímos abrigos para 
separar esses contêineres, pinta-
mos com as cores que a lei pede, 
compramos sacos plásticos das co-
res determinadas pela lei, contrata-
mos a empresa especializada, entre 
outras medidas”, destaca Patrícia. 
A instituição também substituiu os 
papéis toalhas por secadores de 
mãos e os copos de plásticos por 
canecas para gerar menos resí-
duos. “Começamos a colocar em 

prática as adequações à lei em feve-
reiro. Em seis meses, a quantidade 
de resíduos produzidos pelas onze 
unidades do Sesc passou de 24 to-
neladas para 19 toneladas ao mês”, 
destaca Patrícia. 

Na unidade do Sesc Guará, que 
recebe um público semanal de 5 mil 
pessoas, as lixeiras de uso comum, 
que antes eram disponibilizadas em 
cada mesa de trabalho ou espalha-
das pela unidade de forma aleatória 
foram trocadas por grupos de três 
lixeiras coloridas, com as especi-
ficações dos resíduos. Nos 14 mil 
metros quadrados da unidade, onde 
2,5 mil metros quadrados é de área 
construída e 7 mil de área verde, é 
fácil localizar o trio de lixeiras. “Além 
das áreas comuns, colocamos um 
trio de lixeiras por sala. Isso obriga 
o servidor a levantar, pensar onde 
vai jogar seu resíduo”, explica Patrí-
cia. Os contêineres, assim como nas 
demais unidades, também estão 
pintados e identificados com o tipo 
de resíduo. A empresa contratada 
recolhe os resíduos três vezes por 
semana. 
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sistema S no DF - senac

Idealizada pelo presidente do Senac-DF, Adelmir Santana, a Faculdade completa 
10 anos no DF e comemora capacitação de mais de 3,6 mil profissionais

 // Por Luciana Corrêa

A Faculdade de Tecnologia 
Senac foi credenciada em 
fevereiro de 2007 no Distri-

to Federal e em março desse ano 
ofereceu o primeiro vestibular para 
dois cursos: Gestão de Tecnologia 
da Informação e Gestão Comercial. 
Completando 10 anos, a institui-
ção comemora a capacitação de 
mais de 3,6 mil profissionais para 
o mercado de trabalho. Idealizada 
pelo presidente do Senac-DF, Adel-
mir Santana, a Faculdade é parte 
da capacitação continuada que o 
Senac oferece há 70 anos no País. 
“A capacitação profissional precisa 
ser completa e o Senac dispõe de 
cursos básicos até a pós-gradua-
ção com o único intuito de colocar 
no mercado de trabalho, profissio-
nais com uma formação especiali-
zada nas áreas que o comércio do 
DF precisa”, destaca Santana que 
desde 2001 preside o Sistema Fe-
comércio-DF.

Atualmente, há cinco opções de 
graduação e 14 de pós-graduação. 
Durante os 10 anos, foram criados 
diversos projetos em prol da melhor 
formação de alunos. Dentre eles, 
está em destaque o Projeto Inter-
disciplinar (PI), que trouxe uma inte-
gração entre os cursos e estudantes 
de toda a instituição em ações prá-
ticas, com intuito de praticarem o 
que aprendem na sala. O Café com 
a Direção é um encontro interno com 
intuito de aproximar a direção da Fa-
culdade com os alunos e para expor  
questões gerais e acadêmicas.

ESTRUTURA
A Faculdade Senac conta com 

uma unidade no Plano Piloto, com 
estrutura física ideal para as ativida-
des acadêmicas. Todo o ambiente é 

UMA DÉCADA DE ATUAÇÃO 

acessível, com elevadores e rampas. 
As salas de aula possuem capacida-
de para 50 alunos, os laboratórios 
são equipados com computadores 
modernos e acesso à internet ban-
da larga. O auditório é equipado com 
recursos de som e imagem. Na bi-
blioteca, os alunos têm acesso a um 
acervo especializado, monografias, 
periódicos nacionais e internacionais, 
obras de referência e materiais au-
diovisuais, com ambiente agradável, 
cabines reservadas, computadores, 
auxílio especializado para a consulta 
e localização de obras, além de ser 
sempre atualizada de acordo com as 
demandas dos cursos.

PROGRAMAS
Fac Talentos - Criado e implanta-

do no mesmo ano de criação da Fa-
culdade Senac, o programa tem por 
objetivo desenvolver um conjunto de 
ações que visam à inserção dos alu-
nos no mercado de trabalho.

Apoio à Carreira - É composto 
de ações que orientam o aluno em 
sua trajetória profissional e, ainda, 
melhora a sua performance e po-
tencializa sua empregabilidade, com 
aconselhamento profissional. 

Acompanhamento ao Aluno 
Egresso - Os profissionais formados 
podem ser monitorados em sua car-
reira, suprindo-se de informações 
sobre o mercado de trabalho e for-
mação adicional. Os egressos rece-
bem orientações para suas carreiras 
e assim mantêm uma constante re-
lação com a Faculdade Senac.

PARCERIA
A Faculdade Senac tem parcerias 

com empresas públicas, privadas e 
sindicatos. A parceria consiste em 
descontos nos cursos de Graduação 

e Pós-Graduação, a divulgação é re-
alizada pelas empresas parceiras. 
Entre em contato com a Faculdade 
pelos telefones 3217-8824 ou 3217-
8888. Aproveite as vantagens da 
nossa parceria e invista na carreira 
profissional de seus colaboradores e 
dependentes.

GRADUAÇÕES 

Tecnologia em Gestão 
Comercial
Tecnologia em Gestão da 
Tecnologia da Informação
Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Gestão Pública

PÓS-GRADUAÇÕES 

Finanças Corporativas

Docência no Ensino Superior

Gestão de Planos de Saúde e 
Gestão Hospitalar
Administração em Negócios 
Imobiliários
Banco de Dados & Business 
Intelligence
Gestão de Pessoas
Gestão de Projetos
Gestão Empreendedora de 
Negócios
Gestão em Logística da Cadeia 
de Suprimentos
Governança em Tecnologia da 
Informação

Segurança da Informação

Gestão Condominial

Treinamento, Desenvolvimento 
e Educação Corporativa
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respeito

Evento terá feira de serviços, shows, debates, teatro e cinema no Sesc de Taguatinga Norte

Semana da Diversidade LGBTI
 //Por Liliam Rezende  Fotos: Raphael Carmona

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

A Semana da Diversidade 
LGBTI oferecerá, entre 18 
e 24 de setembro, diversas 

atividades no Sesc Taguatinga Nor-
te. O evento tem como objetivo ga-
rantir e promover o debate visando 
o respeito, a cidadania e os direitos 
humanos da população LGBTI, que 
são lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis, transexuais e transgêneros. 

 Segundo Samuel Araújo, técni-
co de Cultura do Sesc e idealizador 
do evento, “o  projeto se justifica no 
respeito às diferenças e na igualda-
de de gênero, que devem ser valo-
res vivenciados em todos os âmbi-

tos sociais, trazendo informação ao 
público em geral por meio de deba-
tes,  oficinas e obras artísticas que 
propõem a desmistificação de tabus 
contra as temáticas LGBTI ainda 
propagados pela sociedade”. Sa-
muel explica que a descentralização 
do debate é fundamental. “O fato de 
a semana acontecer fora do Plano 
Piloto estabelece representativida-
des e conexões singulares do que 
é colocado em cena pelos diversos 
espectros de sexualidade, identida-
de e gênero, em Regiões Adminis-
trativas onde o assunto ainda não é 
abertamente discutido”. 

PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA (18)
20h - Abertura com show de Gloria Groove do Brasil

TERÇA-FEIRA (19)
16h - Oficina de Drag Queen com  Allice Bombom
20h - Show do grupo Cantigas Boleráveis
20h30 - Debate com o tema da 12ª Parada LGBTS de Taguatinga: “Juntos 
formaremos um arco-íris, você não está só!”

QUARTA-FEIRA (20)
19h - Cine Sesc da Diversidade, com o média metragem “Bichas, o documentário” 
(PE), de Marlon Parente
20h - Curtas “Entre cores e navalhas” (DF); “Allice” (DF); “Vagabunda de meia 
tigela” (DF) e “Hoje eu quero voltar sozinho”. Após a exibição haverá o Cine Debate

QUINTA (21)
20h - Apresentação do Humor de 5ª Especial: Viva a diversidade, com concurso 
de talentos LGBTI, apresentação de stand ups, cenas cômicas, dublagens, 
performances e homenagem a Drag Queen Allice Bombom

SEXTA (22) 
20h - Peça Adaptação, do grupo Teatro de Açúcar. Após o espetáculo haverá 
um debate sobre “O movimento LGBTI e as políticas de educação de gênero e 
diversidade sexual”

SÁBADO (23) 
14h - Feira de livros e serviços para a comunidade LGBTI, oficina de defesa 
pessoal e de dança Stiletto
17h - Exibição do documentário “Todo Mundo Vai Saber”, seguido pelo debate “A 
invisibilidade da luta – O que é ser LGBTI na periferia”
20h - Peça Adaptação será reencenada, seguida da palestra “A transgeneridade e 
o movimento feminista”, com participação da Comissão de Diversidade da OAB

DOMINGO (24)
Parada LGBTI de Taguatinga
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Além da divulgação institucional, Senac oferece oficinas, 
palestras gratuitas e descontos em cursos

 // Por Sílvia Melo    Foto: Joel Rodrigues

Parcerias com
shoppings de Brasília

P
ara ficar ainda mais próxi-
mo do público e mostrar o 
trabalho desenvolvido em 
suas unidades, o Senac-

-DF tem fechado parcerias com 
alguns shoppings do Distrito Fe-
deral. Na mais recente, firmada 
com o Gama Shopping, a institui-
ção terá um quiosque para divul-
gar produtos, cursos da atual pro-
gramação, descontos e também 
o Banco de Oportunidades, um 
programa gratuito de divulgação 
de vagas e encaminhamento de 
alunos e ex-alunos aprovados pelo 
Senac a empresas interessadas 
em mão de obra qualificada. Além 

do centro comercial do Gama, a 
instituição possui parceria com o 
Alameda Shopping, em Taguatin-
ga, e o Pátio Brasil, localizado na 
Asa Sul. Neste último será reali-
zada, em outubro, a 4ª edição do 
Prêmio Excelência Senac. 

Além da divulgação institucio-
nal, o Senac oferece descontos 
nos cursos para quem visitar os 
estandes. Por meio de um cupom 
promocional que será entregue ao 
visitante, é possível obter desconto 
de 15% nos cursos livres e técni-
cos. Esse cupom deverá ser apre-
sentado, no ato da matrícula, na 
Central de Relacionamento da uni-

dade que oferece o curso de inte-
resse do aluno. Para os cursos da 
Faculdade Senac-DF, o desconto é 
de 50% na matrícula da graduação 
e de 70% na matrícula da pós-gra-
duação, além de isenção da taxa 
de vestibular. Os descontos valem 
até 30 de outubro de 2017. A prin-
cípio, os cupons serão distribuídos 
no Alameda Shopping.

“Estamos negociando com 
outros shoppings da cidade para 
deixar o Senac mais próximo do 
público. No Alameda e no Pátio 
oferecemos também oficinas gra-
tuitas de gastronomia e nutrição, 
e, por enquanto, somente no Pátio 
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Empresários 
interessados em 
fechar parceria 
com o Senac para 
participar do 
Prêmio Excelência 
devem procurar o 
Núcleo de Relações 
Empresariais para 
que o projeto seja 
apresentado. 

Contato:
Margareth Bicalho: 
3214-3020 / 3014.

ta Social e Profissional, entre ou-
tros. Normalmente, o shopping faz 
a solicitação para capacitar seus 
colaboradores e lojistas”, destaca. 

Além de beneficiar os visitan-
tes dos centros comerciais e as 
instituições interessadas, as par-
cerias favorecem também os alu-
nos do Senac, que ganham mais 
um espaço para colocar em prá-
tica o aprendizado e passam a ter 
contato direto com o público. No 
Pátio Brasil, por exemplo, alunos 
dos cursos de Cabeleireiro e Ma-
quiagem fizeram atendimentos 
gratuitos, na Praça Central, em 
comemoração ao Dia da Mulher. 
Alunos dos cursos de Técnica em 
Vitrinismo e Visual Merchandising 
montaram a vitrine de uma loja na 
semana em comemoração ao Dia 
das Mães e, em julho, a turma do 
curso Consultoria de Estilo - Per-
sonal Stylist ganhou um estande 
no térreo do shopping para medi-
das corporais do público e orien-
tar sobre o uso correto de peças 
de roupas e acessórios de acordo 
com o perfil de cada pessoa. 

“Para nós, essa parceria é ex-
celente por vários motivos. Pri-
meiro, o aluno está treinando no 
ambiente real do mercado. Segun-
do porque a gente divulga a insti-
tuição ao colocar uma placa infor-
mando, por exemplo, que a vitrine 
foi feita pelos alunos do Senac. 
Nesse caso, duas coisas podem 
acontecer: os lojistas olharem a 
vitrine, gostarem e quererem con-
tratar quem fez a vitrine, ou o lojis-
ta, ao ver a vitrine montada pelos 
alunos, perceber que a dele preci-
sa de uma melhora e querer que a 
equipe da loja faça nosso curso. A 
ideia é essa”, afirma a assistente 
da Divisão de Educação Profissio-
nal, Verônica Fialho Goulart, res-
ponsável pelo segmento de moda 
do Senac-DF.

PRÊMIO EXCELÊNCIA
Nos dias 25 e 26 outubro, o Pátio 

Brasil Shopping receberá a 4ª edição 
do Prêmio Excelência Senac-DF, que 
será realizado pela primeira vez fora 
das unidades da instituição. A com-
petição, que tem por finalidade iden-
tificar o melhor desempenho discen-
te em ocupações pré-definidas pelo 
Senac, será aberta ao público e terá 
várias novidades. “Além da apresen-
tação de projetos e da competição 
entre alunos com demonstrações 
dos processos de trabalho das ocu-
pações de Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Design de Interiores, 
Técnico em Nutrição e Dietética, 
Cozinha, Cabeleireiro e Costurei-
ro, o evento contará com oficinas, 
palestras e aulas show de diversos 
segmentos, teste vocacional, mesa- 
redonda com empresários e banco 
de oportunidades”, destaca Rodrigo 
Oliveira Coura Pereira, assessor pe-
dagógico do Senac. 

O Prêmio Excelência será to-
talmente gratuito, promovido pelo 
Senac-DF em parceria com a Feco-
mércio e diversas empresas. “Esse 
evento mostrará ao público o que 
fazemos dentro de nossa institui-
ção. Para isso, foi fechada uma par-
ceria com o shopping, que disponi-
bilizará o espaço do varandão, onde 
ocorre a Feira do Livro. Em um cor-
redor de 180 metros vamos montar 
arenas de competições e teremos 
de forma gratuita não só a entra-
da, mas também a participação em 
aulas shows, palestras e oficinas 
durante o momento em que estiver 
ocorrendo a competição”, explica 
Rodrigo, destacando que haverá 
ainda um hall empresarial com 
estandes de diversas empresas. 
“O Senac disponibilizará uma cen-
tral de atendimento, onde o público 
poderá obter informações sobre a 
instituição e fechar matrículas nos 
cursos escolhidos”, conclui. 

Brasil, temos consultoria de estilo, 
realizada pelos alunos dos cursos 
da área de Moda do Senac que es-
tudam no Setor Comercial Sul”, 
explica Margareth Bicalho, geren-
te do Núcleo de Relações Empre-
sariais (NRE). A parceria também 
levará aos shoppings os cursos 
customizados ofertados por meio 
do Núcleo. “Entre os cursos fei-
tos sob medida para as empresas, 
temos Estratégias no Processo de 
Vendas, Telemarketing, Desenvol-
vendo Equipe de Alta Performan-
ce, Liderando Equipes, Excelência 
no Atendimento ao Cliente, Etique-
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Realmente, a vida dá voltas. 
Quem diria que isso aconteceria 
justamente com o e-Social,..., mas 
aconteceu. Leiam o que escrevi há 
algum tempo, aqui nesta revista: o 
e-Social tende a ser um “grande” 
repositório de dados, hoje disper-
sos em várias declarações e arqui-
vos, unificando, em meio eletrônico, 
“o envio de informações trabalhis-
tas, previdenciárias, tributárias e 
fiscais”, ou seja, tudo em único ar-
quivo de dados. Com a implantação 
do e-Social, as obrigações aces-
sórias adiante serão eliminadas: a. 
Livro de Registro de Empregado; b. 
Folha de Pagamento; c. GFIP/SEFIP 

(Guia de Recolhimento do FGTS e 
de Informações à Previdência So-
cial); d. CAGED (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados); e. 
RAIS (Relação Anual de Informa-
ções Sociais); f. DIRF (Declaração 
do Imposto sobre a Renda Retido 
na Fonte); g. CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho); h. PPP (perfil 
profissiográfico previdenciário); e, i. 
MANAD (Manual Normativo de Ar-
quivos Digitais) dos registros Contá-
beis e Folha de Pagamento. Outras 
obrigações acessórias deverão ser 
eliminadas com o tempo. Mas, se 
tanta burocracia será reduzida, qual 
o motivo de tanto alarde e tantas 

preocupações? Em muitas empre-
sas o setor de pessoal é de respon-
sabilidade do Escritório de Conta-
bilidade e saibam: O e-Social não é 
um programa para o contador. As-
sim, investimentos em treinamento 
e em pessoal, adoção de novas roti-
nas administrativas e em tecnologia 
são realidades e, por isso, não espe-
re. Este foi o artigo de 10/2014, mas 
agora, ..., a depender da implanta-
ção da Reforma Trabalhista, é para 
valer. Busquem em seus sindicatos 
orientações sobre o e-Social, princi-
palmente cursos para sua equipe e 
preparem-se, pois o e-Social che-
gou e a “cobra vai fumar”! 

6 a 29/9/2017Calendário

Adriano de Andrade Marrocos
Contador da Fecomércio-DF e do IFPD e presidente do CRC/DF

O QUÊ e QUANDO pagar?

O QUÊ e QUANDO entregar?
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O e-Social
chegou

6/set

Data-limite para pagamento dos Salários referente a 8/2017.
FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social)
referente a 8/2017.
Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente a 8/2017.

15/set Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente a 8/2017.

20/set

Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas
desoneradas) referente a 8/2017.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente a 8/2017.

COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referentes a 8/2017.

SIMPLES NACIONAL referente a 8/2017.

ISS e ICMS referentes a 8/2017 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/set PIS e COFINS referentes a 8/2017.

29/set

Contribuição Sindical laboral mensal referente a 8/2017.

3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 2º trimestre/2017 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.

Recolhimento do Carnê Leão referente a 8/2017.

IRPJ e CSLL referentes à 08/2017, por estimativa.
Recolhimento da parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do
Parcelamento da Lei 11.941/2009 (consolidado).

6/set
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTPS referente a
8/2017.

15/set
Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
Receita (EFD Contribuições) à SRF/MF referente a 7/2017.

22/set
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) à SRF/MF
referente a 7/2017.

29/set
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) à SRF/MF referente a 8/2017.

Livro Fiscal Eletrônico (LFE) à SEF/DF referente a 8/2017.
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artigo

As duras palavras que refletem 
o sentimento de brasileiros e brasi-
lienses diante do triste quadro em 
que vivemos expressam revolta e 
medo: descrença, desencanto, de-
cepção, desesperança, desânimo, 
incerteza, indignação, inseguran-
ça, raiva, tristeza, vergonha. A crise 
econômica, política e ética que se 
abate sobre o país leva as pessoas 
a desacreditarem das instituições 
políticas e de seus representan-
tes. Até os valores da democracia 
são questionados. E, o que é pior, 
as pessoas estão perdendo a fé e a 
esperança no futuro.

É o momento de analisar as 
razões da crise em seus diversos 
aspectos, avaliar suas consequ-
ências, minimizar seus danos e 
aproveitar a oportunidade para 
nos reerguermos e acertarmos 
o rumo para o futuro. É hora do 
diálogo, do debate e da busca do 
entendimento em meio às dife-
renças. E a crise tem nos mostra-
do, com clareza, que precisamos 
deixar para trás velhos esquemas 
e construir novas realidades para 
o país e para Brasília.

Por isso surpreende a movi-
mentação de tradicionais políticos 
de Brasília, de diferentes matizes 
à direita e à esquerda, já visando 

As soluções não virão de nomes, mas de ideias
é boa nem deve ser incentivada, 
pois, em uma sociedade democrá-
tica, a política é essencial. Mas não 
a política – figurativamente com p 
minúsculo – do fisio-logismo, do 
patrimonialis-mo, da corrupção, da 
demagogia e da defesa de interes-
ses pessoais. E sim a Política – com 
p maiúsculo – do exercício do poder 
legitimado pelas livres escolhas 
dos cidadãos, da conciliação de 
interesses diferentes em busca do 
bem comum e da preocupação com 
a coisa pública e com os cidadãos.

Os políticos deveriam ser os 
primeiros a se preocupar em res-
gatar o sentido positivo e neces-
sário da política, e não aprofundar 
a justa reação popular à sua de-
formação. Insistir em conchavos 
pouco ou nada transparentes, em 
montar esquemas de autoprote-
ção e colocar nomes antes de pro-
gramas e compromissos em nada 
colabora para a recuperação do 
bom conceito da política.

Antes de falarmos em candida-
turas, temos de discutir os enor-
mes problemas de nossa cidade e 
as soluções possíveis neste quadro 
de crise. Debater com profundida-
de e seriedade, não com tiradas 
marqueteiras, demagogia e ofen-
sas mútuas. Os erros e falhas do 
atual governo não serão superados 
porque fulano ou sicrano tomará 
o lugar do atual governador, nem 
porque o eleitorado o reelegerá 
para mais quatro anos de mandato. 
Erros e falhas só serão superados 
pelo debate, amplo e qualificado, 
que busque soluções consisten-
tes para as inúmeras carências de 
nossa cidade.

Tratar as eleições de 2018, des-
de já, sob a ótica das práticas tra-
dicionais só afastará ainda mais a 
população da política e do pleito. 
As pessoas esperam mudanças, 
renovação e perspectivas para um 
futuro melhor.

Adelmir Santana
Presidente do Sistema Fecomércio-DF 

(Fecomércio, Sesc, Senac
e Instituto Fecomércio)

às eleições de 2018. Não que não 
tenha sido assim no passado, pois 
sempre houve a articulação de 
possíveis candidatos a um ano ou 
mais do início da campanha eleito-
ral. Mas o quadro mudou e parece 
que esses políticos não veem o que 
está acontecendo: a percepção 
que os cidadãos brasilienses têm 
hoje dos políticos, dos partidos e 
da política é a pior possível. E ne-
nhuma candidatura se consolidará 
sem que esse ruído seja enfrenta-
do e superado.

As pessoas responsabilizam os 
políticos pela crise, em todos os as-
pectos, e estão descrentes do siste-
ma eleitoral. Pesquisas indicam, e 
vemos isso no dia a dia, que a maio-
ria dos eleitores não tem candidato 
nem quer votar em algum dos que 
já se colocam no jogo eleitoral. 
Grande parcela da população acha 
que são todos corruptos ou reféns 
de velhos métodos. Os que não são 
corruptos, de acordo com o senso 
comum, ou ficam marginalizados 
e isolados do processo, ou acabam 
sucumbindo às práticas nefastas.

Mas alguns políticos, desconsi-
derando esse cenário, agem como 
se estivéssemos em 2010 ou 2014: 
articulam candidaturas e chapas 
ao velho estilo, anunciando acordos 
cujas bases o eleitor não conhece e 
dos quais, naturalmente, desconfia. 
Muitos desses políticos, nas redes 
sociais e em programas partidários 
na televisão e no rádio, limitam-se 
a pronunciar palavras de ordem e 
frases feitas contra o governo e 
contra o governador, sem preocu-
pação em fundamentá-las e dar 
consistência a elas. O governador, 
por sua vez, expõe exaustivamente 
o que considera feitos de sua ges-
tão, como se propaganda tudo re-
solvesse, mas não dá resolução a 
gravíssimos problemas e carências 
que afetam os brasilienses.

A reação popular à política não 
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 //Por Daniel Alcântara e Fabíola Souza     Fotos: Raphael Carmona

GUERRA FISCAL PERTO DO FIM?

Com a aprovação da Lei Complementar nº 160, o DF poderá competir 
de forma justa com os estados vizinhos nas questões fiscais. Porém, a 
confirmação das novas deliberações só virá em 2018

U
m pleito antigo do setor produtivo do Distrito Federal virou lei no dia 8 
de agosto de 2017, por meio da Lei Complementar nº 160, que permite 
aos estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a concessão, remis-

são e anistia dos créditos tributários referentes ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) decor-
rentes de isenções, incentivos ou benefícios fiscais. Por meio do parágrafo 8º 
do artigo 3º, as empresas do Distrito Federal poderão se tornar mais compe-
titivas em relação a outros estados. Entretanto, empresários acreditam que 
essa medida incentivará as empresas que aqui estão a permanecerem com 
as atividades na cidade, mas não será suficiente para atrair novos investi-
mentos. O motivo? A burocracia e insegurança jurídica presentes na capital.
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 O dispositivo autoriza os 
entes federados a aderirem a 
convênios de incentivos fiscais 
aprovados em outros estados. 
Na prática, o DF poderá se valer 
dos incentivos hoje aplicados em 
Goiás e em Minas Gerais, por 
exemplo, para se tornar mais 
competitivo com as empresas 
instaladas aqui. “Durante anos, 
o DF foi condenado a se situar 
à margem dos incentivos e be-
nefícios fiscais concedidos por 
estados vizinhos. A famigerada 
guerra fiscal produziu efeitos 
devastadores para a economia 
brasiliense. Ao se instalar em 
Brasília, uma determinada em-
presa era assediada a se mudar 
para outras unidades federativas 
em troca de melhores políticas 
de financiamento, terrenos mais 
baratos e impostos mais bai-
xos”, explica o presidente da Fe-
comércio-DF, Adelmir Santana. 

Para garantir a sanção inte-
gral do Projeto de Lei, a Feco-
mércio-DF não mediu esforços. 
No dia 26 julho de 2017 foi enca-
minhado um ofício ao presidente 
da República, Michel Temer, so-
licitando a sanção presidencial 
do projeto com o objetivo de que 

o presidente analisasse o texto 
aprovado pelo Congresso preser-
vando especificamente o artigo 3º, 
parágrafo 8º, que estabelece que o 
Distrito Federal passaria a estar em 
igualdade de condições em relação 
às demais unidades federativas da 
mesma região, podendo equalizar 
sua carga tributária com o estado 
de Goiás.

Ainda na busca de garantir o di-
reto ao Distrito Federal, o presiden-
te da Fecomércio, Adelmir Santana, 
participou com outros representan-
tes do setor produtivo e do governo 
brasiliense, no dia 1º de agosto, de 
uma reunião com o presidente na-
cional do PMDB, o senador Rome-
ro Jucá, para defender a sanção do 
projeto que equipara o incentivo do 
ICMS na região Centro-Oeste. Na 
época, também participaram do en-
contro o governador do DF, Rodrigo 
Rollemberg; o secretário de Econo-

mia e Desenvolvimento Sustentável, 
Antônio Valdir Oliveira Filho; e o pre-
sidente da Federação das Indústrias 
do Distrito Federal (Fibra), Jamal 
Jorge Bittar.

O assessor tributário da Feco-
mércio-DF, Eduardo Almeida, aler-
ta que é necessário ter cautela em 
relação à lei, pois ainda não estão 
garantidos os incentivos fiscais para 
o Distrito Federal. Eduardo explica 

“Durante 
anos, o DF foi 

condenado a se 
situar à margem 
dos incentivos e 

benefícios fiscais 
concedidos por 

estados vizinhos”

Adelmir Santana
presidente da Fecomércio

que, antes desse marco legal, para 
qualquer unidade da federação ter 
direito a conceder incentivos fiscais 
no seu território, era necessária 
a anuência unânime do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz). Aprovação muito difícil de 
se conseguir, situação que levou os 
estados a criarem incentivos à mar-
gem do Confaz. “Agora, de acordo 
com a nova lei, a aprovação no Con-
faz precisará ser de somente de 2/3 
das unidades federadas e 1/3 das 
unidades federadas integrantes de 
cada uma das cinco regiões do País 
de votos favoráveis”, explicou.

 Ainda de acordo com Almei-
da, o texto estipula 180 dias, após 
sua sanção, para os estados e o 
DF divulgarem os seus benefícios 
tributários. Isto é, até 7 de feverei-
ro de 2018, as empresas terão que 
apresentar ao Confaz as isenções, 
incentivos ou benefícios fiscais rela-
tivos ao ICMS que concederam em 
seu estado. Também será criado 
um portal na internet para compilar 
todas essas informações recebidas, 
dos 26 estados e Distrito Federal.

 A preocupação do presidente do 
Sindicato do Comércio Atacadista 
do Distrito Federal (Sindiatacadista), 
Roberto Gomide, é a mesma do as-
sessor tributário da Fecomércio. Ele 
diz que a lei é autorizativa, ou seja, o 
que ela faz é autorizar os estados a 
fazerem um convênio. “Se os esta-
dos vão fazer esse convênio ou não, 
só esse período de 180 dias dirá. 
Pode ser que essa medida não re-
sulte em nada. Precisamos esperar 
para saber o que, de fato, acontece-
rá”, diz. “Como a equiparação dos 
incentivos depende de 2/3 da região 
Centro-Oeste, se dois não autori-
zarem, ninguém faz nada. Acredito 
que o problema não está totalmente 

600 EMPRESAS ATACADISTAS
DEIXARAM A CAPITAL OU FALIRAM 

DESDE 2008 POR CAUSA DA 
GUERRA FISCAL
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resolvido. Ou seja, ainda está tudo 
condicionado, esperando se os ou-
tros estados vão autorizar ou não,” 
destaca. “Porém, como os estados 
do Centro-Oeste compartilham do 
mesmo tipo de problema, provavel-
mente chegaremos a uma solução. 
A realidade é que a lei não garante 
uma decisão, mas temos uma pers-
pectiva de boa resolução”, afirma 
Gomide.

Segundo levantamento do Sin-
diatacadista, desde 2008, 600 em-
presas do setor deixaram a capital, 
ou faliram por causa da guerra fis-
cal. Dessa forma, foram perdidos 10 
mil empregos e o segmento deixou 
de arrecadar R$ 6 milhões em im-
postos, justamente por Brasília não 
ter condições de competitividade. “O 
que acontece hoje é que Goiás tem 
o benefício fiscal, creditício e eco-
nômico. Lá, eles doam o lote para a 
empresa, financiam a implantação 
e proporcionam a redução do ICMS 
se a empresa quiser se estabelecer 
na região. No momento em que ti-
vermos esses atrativos, poderemos 
começar a competir”, diz. 

A situação nas indústrias é a 
mesma do comércio: levantamento 
realizado pela Federação das Indús-
trias do DF (Fibra) também mostra 
que o setor no DF saiu perdendo 
com a guerra fiscal entre os esta-
dos. Cerca de 400 a 600 empresas 
deixaram o DF para procurar bene-

FORAM 
PERDIDOS 10 
MIL EMPREGOS
E O SEGMENTO 

DEIXOU DE 

ARRECADAR 

R$ 6 MILHÕES 

EM IMPOSTOS 

C
ri

st
ia

no
 C

os
ta



Revista Fecomércio DF  37

fícios mais vantajosos nos estados 
vizinhos. Segundo o presidente da 
entidade, Jamal Jorge Bittar, esse 
movimento de debandada foi va-
garoso e doloroso. Ele afirma que 
vários empregos deixaram de ser 
gerados. De modo indireto, mais 
de quatro mil postos de trabalho se 
perderam ou não foram criados por 
conta da guerra fiscal, o que tam-
bém acarreta, segundo Jamal, me-
nor arrecadação para o estado. 

Agora, com o novo cenário, Ja-
mal diz que o DF finalmente entra 
em campo para jogar o mesmo 
jogo dos estados vizinhos. “Agora, 
poderemos replicar os mesmos in-
centivos. Antes era muito desigual 
e difícil de competir”, afirma. Entre-
tanto, Jamal acha que os incentivos 
do ICMS não irão findar de vez com 
a guerra fiscal, e sim igualar as re-
gras para que haja uma competição 
mais justa. Para acabar de vez com 
a guerra, ele destaca que é preciso 
investir em mais benefícios para os 
empresários. 

“Notadamente, o ICMS é um 
grande estimulador de incentivos 
e tem um valor muito alto na hora 
de influenciar uma empresa em se 
estabelecer em determinado local. 
Mas, imagina um estado pobre no 
Nordeste, por exemplo, que preci-
sa fazer uma promoção de seu se-
tor produtivo; por métodos naturais 
ele não vai conseguir ter um valor 
de atração. Aí ele acaba criando um 
incentivo maior, relacionado ao Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), no IPTU. Mas, isso 
vai de estado para estado, que visa 
construir sua política de incentivo”, 
afirma. 

 
GOVERNO

O responsável pela Secretaria de 
Economia e Desenvolvimento Sus-
tentável de Brasília, Antonio Valdir 
de Oliveira, comemora as novas re-
gras e diz que o primeiro passo é es-
perar o prazo de 180 da sanção, para 
tomar conhecimento dos benefícios 
oferecidos pelos outros estados. Ao 
saber dos números, Valdir destaca 
que o segundo passo é preparar um 
arcabouço legal para buscar a com-

“Como a 
equiparação 

dos incentivos 
depende de 2/3 

da região Centro-
Oeste, se dois 

não autorizarem, 
ninguém faz nada”

Roberto Gomide
presidente do Sindiatacadista

petitividade, além de compreender o 
que foi dado para os segmentos de 
outros estados e, assim, avaliar a 
melhor oferta para nós. 

 Comemorando a nova regra, 
Valdir afirma que o governo está 
trabalhando em um modelo de tri-
pé para fortalecer a economia local. 
“A equiparação é um estímulo para 
a economia. O que gera emprego 
não é decreto, nem lei, é uma eco-
nomia forte. Com essa possibilidade 
de voltar ao mercado, teremos con-
dições de dar competitividade, es-
tamos desenhando uma economia 
forte e trabalhando em um modelo 
que está amparado por um tripé: 
benefícios econômicos, benefícios 
fiscais equiparados e crédito e fo-
mento. Com isso, teremos de volta 
as nossas empresas e ampliaremos 
o cenário local”, afirma.

Entretanto, o secretário ressalta 
que em alguns aspectos é possível 
que o DF não consiga equiparar a ou-
tros estados. “Dependerá da ques-
tão de impacto. Como por exemplo, 
o estado de Goiás oferece benefícios 
para grandes montadoras, o que 
não é nossa vocação. Pode ser que 
não tenha necessidade de oferecer 
a mesma coisa”, explica. 

Ele reconhece a força e a união 
de deputados federais e distritais, do 
Executivo e do setor produtivo para 
que as normas fossem aprovadas. 
Segundo ele, o governo local está 
assumindo a responsabilidade do 
desenvolvimento da capital e com 
isso o consumidor final também 
sairá ganhando, pois a lei incenti-
va a concorrência. “Quando se dá 
estímulo, acaba-se por fomentar 
a competição entre as empresas, 
o que naturalmente acarreta uma 
queda de preço”, diz. 

INVESTIMENTOS
O empresário Tiago Alvim da 

Voga Invest, associado à XP Investi-
mentos, empresa especializada em 
assessoria de investimentos, afirma 
que esta foi a notícia mais relevan-
te para o setor nos últimos tempos, 
pois o Distrito Federal paga impos-
tos muito caros e dessa forma o em-
presário sofre demais para manter 

o negócio estável.
 “A diferença de impostos en-

tre cada estado chegava a 11% de-
pendendo da atividade. Então o DF 
perdeu durante muito tempo uma 
capacidade imensa de investimento 
em todas as áreas: saúde, educação, 
lazer, a própria qualidade de vida do 
brasiliense ficou parada no tempo 
enquanto essa guerra fiscal existia. 
Estados como Goiás e Espírito San-
to se validaram muito dessa guerra 
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fiscal para levar as empresas para 
lá. É um pleito muito antigo e que foi 
fundamental ser reconhecido ago-
ra”, disse o empresário.

Para ele, o resultado real dessa 
mudança na economia local deve 
ser visível nos primeiros anos. “Essa 
igualdade fiscal ou guerra justa co-
meçará a trazer resultados nesses 
primeiros cinco anos. Então será 
uma cadeia: haverá um aumento 
dos impostos, então o estado con-
segue arrecadar mais e consequen-
temente investir mais. Assim, gera 
mais empregos e as pessoas vão re-
ceber mais e vão gastar mais e volta 
para economia e o ciclo continua. E 
se cria uma condição orgânica para 
que esse ciclo se perpetue”, aponta 
Alvim.

Apesar das perspectivas posi-
tivas, há setores ainda receosos. 

“O DF perdeu 
não só na questão 
de impostos, 
os pequenos 
sofreram muito 
com a queda 
da qualidade da 
logística também”

Álvaro Silveira
empresário farmacêutico

Álvaro Silveira Junior, empresário 
farmacêutico, trabalha tanto com 
atacado como varejo e diz que o seg-
mento no qual ele atua sofreu muito 
com a extinção dos incentivos fis-
cais do DF. “Se voltarmos oito anos 
atrás, os três maiores distribuidores 
de medicamentos do País estavam 
aqui. Isso nos dava uma tranquili-
dade muito grande, principalmente 
para as pequenas farmácias. Para 
se ter uma ideia, antigamente pedí-
amos o produto de manhã e à tarde 
eu tinha essa mercadoria na minha 
loja. Hoje demora de dois a três dias 
para chegar porque ela vem do es-
tado vizinho, de Goiás. O DF perdeu 
não só na questão de impostos, os 
pequenos sofreram muito com a 
queda da qualidade da logística 
também”, destaca Álvaro. Para ele, 
a aprovação dessa medida foi muito 

ATIVIDADES PRAZO

Agropecuária e industrial, investimento em infraestrutura rodoviária, 
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano 15 anos

Manutenção e incremento de atividades portuárias e aeroportuárias 
vinculadas ao comércio internacional 8 anos

Manutenção e incremento de atividades comerciais 5 anos

Empresas que prestam serviços interestaduais de produtos agropecuários e 
extraídos in natura (vegetais) 3 anos

Restante 1 ano

relevante para os empresários do 
DF, principalmente para convalidar 
o passado dessas empresas. 

Entretanto, o empresário acre-
dita que essa medida não trará as 
empresas que saíram do DF de volta 
e aponta que há dúvidas sobre a re-
gulamentação da lei, principalmen-
te no que tange à questão da segu-
rança jurídica. “Eu não acredito que 
essa medida trará essas empresas 
de volta. Pois esse é apenas um dos 
problemas que o DF sofre, não exis-
te uma unidade da federação mais 
atrasada e burocrática do que a 
nossa. O Distrito Federal é campeão 
em burocracia, pois não tem uma 
política contínua: muda-se o gover-
no, mudam-se as regras”, afirma 
Silveira. Segundo ele, a lei aprovada 
permitirá que outras empresas não 
saiam do DF, mas não trará novos 
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empreendedores. “Eu mesmo, se 
isso não acontecesse, provavelmen-
te iria sair do DF com o atacado”, 
informa.

 A crítica à burocracia vai do cus-
to da operação, que é um dos mais 
altos, de ocupação da área comer-
cial, de mão de obra, de transpor-
te, até à falta de uniformização da 
legislação dentro da unidade fede-
rativa. “No DF é inacreditável a si-
tuação de emissão de documentos: 
para emitir o mesmo documento em 
uma administração é de um jeito, na 
outra administração é de outro jeito; 
parece até que são cidades diferen-
tes. As coisas aqui não se comuni-
cam. Essa lei é boa para convalidar o 
passado, mas não acredito que trará 
novos investimentos para o DF, por-
que o problema daqui não é só esse. 
O nosso maior problema é a buro-
cracia e a dificuldade de atração de 
novos investimentos pela segurança 
jurídica, que inclusive não temos. O 
arcabouço jurídico é muito travado”, 
desabafa o empresário.

“Agora, poderemos 
replicar os mesmos 

incentivos. 
Antes era muito 

desigual e difícil de 
competir”

Jamal Bittar
presidente da Fibra

C
ri

st
ia

no
 C

os
ta



40  Revista Fecomércio DF

Raul Velloso
Doutor em Economia pela 

Universidade de Yale (EE.UU). 
Atualmente é consultor 
econômico em Brasília

artigo  economia

Depois dos dois anos da queda 
seguida que se iniciou no primeiro 
trimestre de 2014, o índice do PIB 
mensal de março de 2016 ficou pa-
rado até maio de 2017, com algu-
ma oscilação no meio do caminho. 
Ou seja, em que pese o risco-Brasil 
só ter caído  – demonstrando o oti-
mismo dos investidores externos 
conosco  –, a demanda mundial ter 
ido bem, obrigado, a inflação nun-
ca ter sido tão baixa, e a taxa de 
juros Selic caído sistematicamen-
te até agora, há 14 meses estamos 
totalmente estagnados, sem que 
se possa afirmar que esse é o fun-
do do poço.

O primeiro ponto é que falta in-
vestimento no País. Sem dinheiro 
no orçamento e para ter efeito rá-
pido, como têm dito o ex-ministro 
dos Transportes César Borges e 
eu, trata-se de estender o prazo 
da concessão da Via Dutra, onde 
há obras urgentes pendentes de 
autorização.

Além disso, é preciso reestru-
turar as concessões rodoviárias da 
safra de 2013, abaladas pela forte 
recessão, para as quais o governo, 
com medo do TCU, só admite a so-
lução errada (e demorada) de reli-
citar. Fazer o que precisa ser feito 
poderia implicar investimentos 
imediatos de quase R$ 20 bilhões, 
principalmente no Rio de Janeiro, 
onde a recessão é mais forte.

Há também dúvidas sobre o 
ajuste fiscal. Na União, sem medi-
das complementares de ajuste do 
gasto obrigatório, que predomina 
no orçamento, a PEC do Teto aca-
bará contribuindo quase nada para 
clarear as coisas no curto prazo. 
Em um quadro de recessão aguda 
e da não aprovação de qualquer 
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“Fazer o que 

precisa ser feito 

poderia implicar 

investimentos 

imediatos de quase 

R$ 20 bilhões, 

principalmente 

no Rio de Janeiro, 

onde a recessão é 

mais forte”

A saída é um
Teto Setorial

ajuste desse tipo de gasto, o gover-
no prioriza o cumprimento da meta 
irrealista de um déficit primário 
de R$ 139 bilhões, se esquecendo 
de que, apesar das dificuldades, o 
crescimento do gasto tende a ficar 
abaixo da inflação pelo menos este 
ano, e que a cobrança do merca-
do financeiro é administrável. E 
aí passou a propor aumento de 
tributação erraticamente, algo ob-
viamente inadequado para o mo-
mento atual. Nesse sentido, bas-
taria dizer que o Teto é a política 
central, e que o primário voltaria à 
meta quando a recessão cedesse.

Na verdade, a PEC do Teto teria 
outro valor, se fosse aplicada setor 
a setor. Dessa forma, serviria para 
conter os gastos dos segmentos 
que venho denominando de “donos 
do orçamento”: Pessoal Ativo, Pre-
vidência Pública, Poderes Autôno-
mos (Legislativo, Judiciário, MPU e 
TCU), Saúde e Educação, nos quais 
só há gasto obrigatório. Só que 
esses são exatamente os que, na 
prática, ficaram de fora do alcan-
ce dessa política. Como o teto vale 
para o total e não para as partes, o 
ajuste é feito todo no investimen-
to, no qual justamente a prioridade 
deveria estar.
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esporte

Copa Brasília tem 
início em setembro 
com promessa de 
festival de gols e 
tradição em revelar 
grandes atletas

Começa o maior campeonato 
de futsal do DF
 //PorJosé do Egito    Foto: Joel Rodrigues

A bola vai rolar na Copa Bra-
sília de Futsal. A abertura e 
o primeiro jogo da competi-

ção ocorrerão no dia 16 de setem-
bro, a partir das 18h, no Ginásio de 
Esportes do Centro de Atividades 
do Sesc em Ceilândia. A competi-
ção, uma parceria entre o Sesc e 
a Rede Globo, já está em sua 11ª 
edição e é considerada a maior dis-
puta da modalidade no Distrito Fe-
deral. Neste ano as partidas serão 
às terças e quintas em dois horá-
rios (19h30 e 20h30), e aos sábados 
sempre às 15h30. As disputas se-
guem até 18 de novembro.

A novidade para este ano são as 
inscrições na modalidade feminina. 
Agora, até 12 equipes poderão par-
ticipar nesta categoria, com atletas 
acima de 15 anos, além das 31 Ad-
ministrações Regionais da catego-
ria masculina, com atletas acima 
de 18. De acordo com o coordena-
dor de Esporte e Lazer do Sesc-DF, 
Álvaro Sérgio Barcelos, o campeo-
nato que já é tradição agora tentará 
se consolidar também na modali-
dade feminina. “É um evento que 
busca um intercâmbio entre 31 das 
Regiões Administrativas do Distrito 
Federal. O nosso objetivo é fomen-
tar a atividade física e a competição 
saudável, além de criar oportuni-
dades para as torcidas verem um 

campeonato de alta qualidade. Este 
ano com a novidade da nova moda-
lidade”, destacou.

As partidas são abertas ao pú-
blico e terão duração de 50 minu-
tos, com dois tempos de 25. Serão 
premiados com troféus os três pri-
meiros colocados, minitroféus aos 
atletas, além de troféu ao goleiro 
menos vazado, artilheiro e equipe 
“fair play”. Todas as equipes rece-
berão uma flâmula alusiva à Copa 
Brasília. Os atletas inscritos devem 
preencher o Termo de Autorização 
de Imagem para participar da com-
petição.

 O encerramento oficial dos jo-
gos terá transmissão ao vivo pela 
TV Globo. Para o Sesc, o torneio é 
muito importante para a cidade. 
“Não é só um evento esportivo, é 
um evento social. Por meio dele 

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

conseguimos nos aproximar da 
comunidade, desenvolvendo uma 
integração por meio do esporte”, 
finaliza Álvaro.

11ª Copa Brasília de Futsal

Partidas: 16/9 a 18/11
Local: Sesc Ceilândia e 

Ginásios do DF
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artigo  doses econômicas

Parceria:

Victor José Hohl
Economista aposentado do 
Banco Central, conselheiro 
do Corecon-DF, analista de 

mercado financeiro e capitais

Atualmente, estamos na era 
pós-industrial, terceira fase da 
história econômica que foi antece-
dida pela era agrícola e industrial. 
A primeira fase se deu na era agrí-
cola que foi até 1890 e teve regi-
me político monarquia, a riqueza 
era representada pelo fator Terra, 
a nobreza e os senhores feudais 
eram os donos das terras, não ha-
via mobilidade social, o povo era 
escravo. O fim da era agrícola no 
Brasil se deu com a Abolição da 
Escravatura (1888). 

A segunda fase era industrial 
de 1890 a 2000, o regime políti-
co era democracia e surgiram as 
cidades industriais em consequ-
ência ao estímulo do êxodo rural, 
criaram-se empregos assalaria-
dos, o sistema de ensino formou 
as pessoas para o emprego, não 
houve “educação financeira”, a 
renda pessoal foi distribuída para 
o trabalhador (salário) e em menor 
proporção para o capitalista (in-
vestidor), iniciou-se um intensivo 
processo de evolução tecnológica.

A terceira fase foi a era da in-
formação ou pós-industrial de 
2000 aos dias de hoje. “Novo Para-
digma, tudo muda”, os robôs pas-
sam a trabalhar no lugar dos seres 
humanos; com a automação, de-
saparecem os empregos e aumen-
ta o desemprego; e a remuneração 
do capital (lucro, juros, aluguéis e 
a valorização do capital) supera a 
renda do trabalho (salário).

Estamos na era pós-indústrial
ou da informação?

Diante disso, é importante res-
saltar que o processo tecnológico 
trouxe mudanças estruturais: o 
Mp3 faliu as gravadoras, o Netflix 
faliu as locadoras, o Booking com-
plicou as agências de turismo, o 
Google faliu a Listel, o Airbnb está 
complicando os hotéis, o WhatsA-
pp está complicando as operado-
ras de telefonia, o Uber está com-
plicando os taxistas, a OLX acabou 
com os classificados. As pessoas 
não se preparam, nem acompa-
nham os acontecimentos da con-
juntura macroeconômica que in-
fluenciam sua vida financeira. 

Como a era pós-industrial e a 
nova economia mundial influen-
ciam e afetam as atividades em-
presariais? Qual é a verdadeira 
origem da crise? É fundamental 
entender que a crise na verdade 
são mudanças, ou seja, não existe 
crise e sim mudanças profundas e 
quem não as acompanha, aí, sim, 
vai está em crise. A verdadeira ori-
gem da crise é a evolução tecno-
lógica, poupadora de mão de obra, 
que extingue muitos empregos, 
passando a existir maior deman-
da do que oferta de empregos no 
mundo, com consequência: queda 
generalizada de salários (renda 
dos trabalhadores). 

Por outro lado, os robôs estão 
produzindo mais bens e serviços, 
aumentando a oferta. Porém, a po-
pulação não tem renda suficiente 
para comprar e como solução sim-

plista para o curto prazo, os con-
sumidores recorrem ao crédito e 
se endividam dentro de um modelo 
não é sustentável em longo prazo. 
Com a automação da produção, a 
renda antes repartida entre os as-
salariados foi transferida aos de-
tentores do capital, proprietários 
das indústrias e financiadores da 
dívida pública (acionistas), provo-
cando a concentração da riqueza.

O mundo passa pelas mais 
sérias mudanças econômicas, e 
as pessoas, em geral, não acom-
panham os acontecimentos. É 
necessário informar-se sobre a 
conjuntura, participando de cur-
sos e palestras sobre a influência 
da Macroeconomia em seu plane-
jamento financeiro; o economista 
do Corecon-DF, por exemplo, se 
disponibiliza para fornecer essas 
informações. 
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#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO
CHEGARAM OS CARTÕES

FECOMÉRCIO BIGCARD
Os benefícios na medida

para a sua empresa

www.bigcard.com.br
(33) 2101.1000 - (61) 98341.5502  |  edvaldo.souza@bigcard.com.br

Os cartões Fecomércio 
BigCard é a oportunidade 
que a sua empresa precisa. 
Uma nova proposta
com soluções para o seu 
negócio e benefícios para 
seus colaboradores.
São inúmeSão inúmeras vantagens 
em um único cartão!
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concurso

POPULAÇÃO ELEGERÁ UMA 
MARCA PARA BRASÍLIA
Começa em 
setembro a votação 
popular para 
escolher a marca 
que representará a 
capital federal para o 
mundo

 //Por Por José do Egito    Foto: Joel Rodrigues

O 
plano arquitetônico da 
Capital Federal nas-
ceu de um concurso 
nacional de arquitetu-
ra. Agora, a Fecomér-

cio-DF espera que, também de 
um concurso, nasça a identidade 
visual que representará Brasília 
perante o Brasil e o mundo. E a 
partir do dia 20 de setembro, a po-
pulação poderá escolher uma das 
três marcas selecionadas como 
as melhores do concurso Marca 
Brasília. O autor da logo vencedo-
ra levará R$ 20 mil e a identida-
de visual poderá ser utilizada por 
toda a população brasiliense. 

As três marcas finalistas se-
rão disponibilizadas para votação 
popular na internet, por meio do 
site do concurso (www.marca-
brasilia.com.br). O vencedor será 
definido pelo número absoluto de 

votos recebidos, que será atuali-
zado diariamente no site ao lon-
go do período de votação, após a 
computação e auditoria de todos 
os votos válidos. No dia 6 de no-
vembro a marca, que passará a 
identificar Brasília, será conheci-
da por todos. A apresentação será 
feita por meio do site do concurso 
(www.marcabrasilia.com.br).

Segundo o presidente da Fe-
comércio-DF, Adelmir Santana, 
a marca escolhida dará maior 
visibilidade à cidade, além de tra-
duzir a essência e singularidade, 
atributos urbanísticos de Brasília. 
“É um importante momento para 
Brasília, momento em que toda a 
população tem a oportunidade de 
escolher uma marca única que 
representará a capital nacional e 
internacionalmente”, disse Adel-
mir. A iniciativa é capitaneada 
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pela Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-
-DF e não possui fins lucrativos.

No entendimento da Federação do Comércio e de entida-
des ligadas ao turismo, a melhor forma de estimular o turis-
mo de uma cidade é fortalecendo a sua imagem e a autoes-
tima da população. Seja como capital de todos os brasileiros 
ou como cidade do coração, a intenção é identificar Brasília 
e torná-la conhecida por sua marca assim como Paris, Nova 
Iorque e Amsterdã, cidades que investem para permanece-
rem como os destaques mundiais em recepção de turistas.

INÍCIO DO CONCURSO
A largada oficial do concurso foi dada no dia 18 de abril, 

na sala VIP do Aeroporto Juscelino Kubitschek. O lançamen-
to reuniu veículos de comunicação, universidades, Sebrae e 
agências de publicidade. Durante a cerimônia, foi apresen-
tado o site www.marcabrasilia.com.br, com o edital e as for-
mas de participação no concurso.

O concurso foi aberto  a qualquer cidadão que atendeu 
ao edital técnico de participação, respeitando períodos e 
fases. Os interessados enviaram a sua sugestão de marca 
entre 18 de maio e 18 de agosto.  Agora, depois de passar 
por um crivo técnico, as marcas finalistas serão escolhi-
das pela sociedade, por meio de votação popular. Tudo 
isso visa proporcionar os sentimentos de pertencimento, 
orgulho e identidade para o brasiliense, além de fortale-
cer o turismo local. Depois de eleita, a utilização da logo 
será gratuita, condicionada a um manual de boa utiliza-
ção, sob a guarda das entidades realizadoras.

De acordo com o presidente da Câmara de Turismo 
da Fecomércio, também presidente do Sindicato das Em-
presas de Promoção de Eventos (Sindeventos), Francisco 
Maia, o concurso procurou uma ideia que fosse capaz de 
continuar inspirando quem vive em Brasília. “Esperamos 
eleger uma marca que comunique ao mundo como o povo 
daqui ocupa seus espaços, produz cultura, cria soluções e 
faz turismo”, defendeu Francisco.

TRÊS MELHORES
O processo de seleção dividiu-se em três etapas. Na 

primeira, foram recebidas as propostas dos participantes 
que passaram por uma pré-seleção. Na segunda etapa, 
uma Comissão Técnica escolheu as dez melhores propos-
tas de marca. As marcas foram avaliadas com base nos 
seguintes quesitos técnicos: entendimento e adequação 
ao briefing; originalidade da combinação de elementos, 
cores e traços que constituem a marca; clareza, coerên-
cia e coesão da ideia criativa, bem como a consistência e 
pertinência das argumentações e aplicabilidade da mar-
ca. Após a definição de dez propostas melhor avaliadas, 
os trabalhos ficaram disponíveis para votação da Comis-
são Universitária, formada pelos reitores de Instituições 
de Ensino Superior (IES). Assim, a Comissão escolheu as 
três melhores marcas.  Agora, com o apoio da população, 
a terceira e última fase começa no dia 20 de setembro de 
2017 e vai até o dia 30 de outubro.

JURI ESPECIALIZADO

AMILTON COELHO

ÉZIO DE CASTRO

BRUNO PORTO

CARLOS GRILLO

EVANDRO RENATO PEROTTO

FLÁVIA COELHO

BERTA KRUGER

HILDA CICUTTI

CASÉ DE SOUSA

TIAGO FRECHIANI
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artigo  direito no trabalho

Recentemente, foi publicado o 
Decreto nº 9.094/2017, que dispõe 
sobre a simplificação do atendi-
mento prestado aos usuários dos 
serviços públicos, ratifica a dispen-
sa do reconhecimento de firma e 
da autenticação em documentos, e 
institui a Carta de Serviços ao Usuá-
rio. É importante instrumento legal, 
de cujo teor deve ser dado amplo 
conhecimento não só à população, 
mas às empresas que têm custos  
elevados, com separação, cópias, 
autenticações, e reconhecimento de 
firmas, em documentos para  os ór-
gãos públicos federais.

 O que deveria ser óbvio agora 
se transforma em lei, cujo cumpri-
mento deve ser exigido pelo usuário 
do serviço público. Esse é o caso, 
por exemplo, da obrigação impos-
ta aos órgãos públicos federais 
de obterem a documentação para 
comprovar regularidade da situa-
ção do requerente, atestados, cer-
tidões, ou outros documentos, que 
já constem em base de dados oficial 
da administração pública federal, 
diretamente no órgão responsável 
pela base de dados, e não mais ter 
o usuário dos serviços públicos que 
apresentar esses documentos.

E, quando não for possível a ob-
tenção desses documentos direta-
mente no órgão público responsável 
pela base de dados oficiais, poderá 
o usuário do serviço público fazer 
a comprovação da regularidade da 
sua situação, por exemplo, por meio 
de declaração, escrita e assinada, 
sendo que na hipótese de ser esta 
falsa, responderá nos termos da 
lei às sanções penais, civis e admi-
nistrativas. Além disso, dispensa 
a autenticação de documentos em 
cartórios, autorizando que o servi-
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Desburocratizando os serviços 
oferecidos pelo Estado

dor público faça ele mesmo a con-
ferência da cópia com o original. E, 
somente se houver dúvida fundada, 
é que será necessário o reconheci-
mento de firma ou a autenticação de 
cópia dos documentos expedidos no 
Brasil e destinados a fazer prova pe-
rante órgãos federais.

 A nova norma impõe aos órgãos 
públicos que adotem medidas para 
eliminar formalidades e exigências 
que tenham custo econômico ou 
social superior ao risco envolvido, 
obrigação que está de acordo, inclu-
sive, com o princípio da eficiência, 
imposto pela Constituição Federal a 
todos os órgãos públicos. Outro des-
taque é que o servidor público não 
poderá se recusar a protocolar os 
requerimentos apresentados pelos 
usuários do serviço público, salvo 
se o órgão for incompetente, mas, 
neste caso, a nova norma determi-
na que seja enviado o requerimento 
ao órgão competente. E, somente 
se não for possível fazer a remes-
sa, é que o requerente deverá ser 
comunicado dessa impossibilidade 
para que adote as providências ne-
cessárias para encaminhar ao órgão 
competente.

 Outro problema que o decreto 
sana é a ausência ou insuficiên-
cia de informações e orientações 
necessárias ao cumprimento de 
exigências ou acesso aos serviços 
públicos oferecidos.  Agora, os ór-
gãos públicos terão que elaborar e 
divulgar aos usuários uma Carta de 

Serviços ao Usuários, para divulgar 
quais serviços são oferecidos, pra-
zos, locais, requisitos, documentos, 
providências, para cada caso. Isso 
levará à diminuição de custos para 
as empresas, que poderão otimizar 
o seu tempo com a ciência prévia 
das informações e providências ne-
cessárias ao atendimento do seu 
pedido ou para ter acesso aos ser-
viços oferecidos.

 Apesar de o decreto ter sido 
uma iniciativa digna de elogios, será 
necessário que os usuários dos ser-
viços conheçam seus direitos, exi-
jam o cumprimento e não aceitem 
violações, procurando até o Poder 
Judiciário, caso haja algum emba-
raço ou recusa do órgão público em 
cumprir as obrigações que lhe fo-
ram impostas, somente assim é que 
se terá a aplicação desejável dessa 
valiosa norma.

Cely Sousa Soares
consultora jurídica da Fecomércio-

DF e da OpeLegis Consultoria 
Empresarial
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sistema S no DF - sesc

Com capacidade para realizar 22 mil acessos semanais, 
estrutura é a maior unidade do DF

 // Por Liliam Rezende    Foto: Raphael Carmona

H
á uma década, a maior uni-
dade do Sesc do DF, com 
capacidade para realizar 

22 mil acessos semanais, vem me-
lhorando a vida da comunidade. A 
estrutura do Sesc Ceilândia engloba 
uma unidade de ensino com 15 salas 
de aula, que oferecem Educação 
Infantil e Ensino Fundamental; la-
boratório de informática; biblioteca 
com capacidade para um acervo de 
10 mil exemplares; clínicas médi-
cas e odontológicas; salão de fes-
tas; teatro com capacidade para 
430 pessoas; sala de cinema com 
120 lugares; academia de ginástica; 
parque aquático; 2 toboáguas; 12 
churrasqueiras; campos de futebol 
e quadras poliesportivas. 

Adelmir Santana, presidente 
do Sesc-DF desde 2001, acredita 
que a unidade já está consolidada 
na cidade. “Fico feliz quando reco-
nhecem nosso trabalho, mas quero 
lembrar que a decisão de constru-
ção do Sesc nesta cidade não de-
pendeu de reivindicações de grupos 
de comerciários, mas do reconhe-
cimento de Ceilândia como um 
quadrilátero representativo para o 
setor, abrigando mais de 100 mil 
trabalhadores”, afirmou. 

Adelmir lembrou ainda que a ci-
dade é um núcleo populacional ex-
tremamente importante, que abriga 
o maior colégio eleitoral do Distrito 
Federal, o que é um motivo ainda 
maior para garantir educação, saú-
de, cultura e lazer para seus mora-
dores. “Tem gente que nunca tinha 
ido ao teatro até construirmos a 
unidade do Sesc Ceilândia e isso me 
deixa muito satisfeito”, resumiu.

A EduSesc Ceilândia oferece à 
comunidade infraestrutura moder-
na e planejada para a realização de 

10 ANOS DE SESC CEILÂNDIA

um projeto político e pedagógico de 
qualidade e disponibiliza à comuni-
dade educação infantil, para crian-
ças de 3 a 5 anos de idade e ensi-
no fundamental I do (1º ao 5º ano). 
Hoje, a unidade possui 837 alunos 
matriculados. 

Já na área de saúde a unidade 
oferece Ginecologia, Clínica Médi-
ca, Pediatria, exames médicos para 
atividades esportivas e RPG, além 
de atendimento odontológico nas 
especialidades de Clínica Geral, 
Endodontia e Odontopediatria, com 
preços diferenciados.

Outro destaque é que unidade 
possui diversas opções para a práti-
ca de esportes e atividades culturais, 
com 4.471 alunos matriculados. Os 
espaços trazem modalidades como 

natação, hidroginástica, danças, fu-
tebol, vôlei, lutas marciais, balé e 
outras. As atividades são para crian-
ças e adultos. E para quem quiser se 
divertir no final de semana com toda 
a família pode aproveitar de espaços 
com piscinas, parques aquáticos, 
quadras esportivas e churrasquei-
ras. O objetivo é proporcionar diver-
são em um local que integre a famí-
lia e incentive a socialização.

 “O Centro de Atividades Sesc 
Ceilândia marca uma conquista 
importante para o Sesc do Distrito 
Federal. Estamos ofertando para a 
nossa clientela, há dez anos, o que 
há de melhor e mais moderno em 
termos de estrutura e equipamen-
tos”, destaca o gerente da unidade, 
José Carlos.
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Indicadores
do comércio
 //Por José Eustáquio Moreira de Carvalho

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal Julho 2017

Cartão de Crédito
87,7%
87,9%
88,0%

Dívida impágavel
0,3%
0,5%
0,4%

Inadimplência
14,3%
15,1%
14,3%

Dívida Total
79,8%
77,4%
78,1%

Julho Junho Maio

Fonte: CNC

A Reforma da Previdência 
ainda continua em dis-
cussão e, da mesma for-
ma, veremos a repetição 

do balcão de troca, patrocinado pelo 
Poder Executivo, como aconteceu na 
Reforma Trabalhista. Há que consi-
derar também a entrada da Refor-
ma Política, na pauta de discussão 
do Congresso Nacional. Pelo início 
e evolução das discussões, dá para 
perceber que essa reforma está ga-
nhando status de prioridade ante a 
Reforma da Previdência. A Política 
Econômica perde força e a credibili-
dade da “equipe econômica dos so-
nhos” caminha para o descrédito e, 
cada vez mais, não consegue vencer 
a pressão política. É possível obser-
var algumas disputas de egos entre 
as duas áreas responsáveis.

Ainda que exista esse emaranha-
do de decisões, indecisões e trom-
badas pessoais e institucionais, o 
impacto negativo no nível de otimis-
mo no setor produtivo e dos investi-
dores não tem sido muito expressivo. 
A redução de 1 ponto percentual na 
Taxa Selic, fixando-se em 9,25%, e 
a perspectiva de nova redução em 
igual monta em agosto, mais a ma-
nutenção da inflação sob controle e 
ao redor de 3%, podem ser fatores 
que estejam ajudando na manu-
tenção deste otimismo dos setores 
industrial, comercial, de serviços e 
do agronegócio. O desemprego pa-
rece ter entrado em equilíbrio entre 
demissões e contratações, embora 
continue avassalador quando avalia-
do pelo número total de desempre-
gados. 
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O ICF Geral apresentou elevação de 1,8 ponto em ju-
lho, puxada pelo índice de confiança das famílias com 
renda inferior a 10 SM, que teve um crescimento de 2,3 
pontos. 

O ICEC/DF, à exceção dos indicadores gerais e das 
condições atuais, que cresceram 0,3 ponto e 4,0 pontos, 
respectivamente, os demais sofreram reduções: indica-
dor de investimentos 1,6 ponto; e expectativas 1,5 ponto.

As taxas de juros voltaram a manter o ritmo de peque-
nas variações, mas continuam em patamares proibitivos. 
A taxa cobrada da Pessoa Jurídica na Conta Garantida 
teve outra leve redução de 1,7 ponto percentual em julho, 
em relação a junho, fixando-se em 155,20. No crédito à 
Pessoa Física, a taxa do Cheque Especial teve redução de 
1,72 ponto percentual em julho, fixando-se em 301,88%, 
o mesmo acontecendo com a taxa do Cartão de Crédito, 
que passou de 355,11% em junho para 349,36% em julho.

Mais de
10 SM 103,2

105,3
105,9

89,5
90,2
92,0

83,2
83,2
85,5

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Julho 2017

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores 
das expecta-
tivas

Indicadores das
condições 
atuais

88,8
88,1
86,5

155,3
157,0
155,5

72,7
76,8
80,8

105,6
107,3
107,6

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Julho 2017

Fonte: CNC

Junho

Julho

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
Especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
Crédito

153,78%
148,76%
146,28%

301,45%
303,60%
301,88%

29,84%
29,38%
29,08%

94,93%
93,83%
93,39%

67,84%
65,92%
65,16%

345,10%
355,11%
349,36%

158,33%

156,90%

155,20%

41,25%

40,92%

40,27%

33,55%

33,23%

32,61%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Julho 2017

Julho de 2017

Maio

CDC
Automóveis

Juros do
Comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Julho Junho Maio

Julho Junho Maio

Julho Junho Maio
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saúde

Para ter o atendimento 
de saúde, comerciários e 
dependentes pagam R$ 26. 
Para não associados, o valor 
é R$ 45

Pediatria: acesso para todos
 //Por José do Egito    Foto: Raphael Carmona

O
Sesc-DF oferece consultas 
de pediatria para crianças 
de até 12 anos a preços 

acessíveis em sete unidades: na 
504 Sul, 913 Sul, Presidente Dutra 
(Setor Comercial Sul), Guará, Cei-
lândia, Gama e Taguatinga Norte. O 
valor da consulta é R$ 26 para co-
merciários e dependentes. Já para 
quem é usuário o valor custa R$ 
45.  Para qualquer atendimento, é 
necessário agendar previamente a 
consulta ou procurar alguma uni-
dade do Sesc e apresentar a car-
teirinha. Os horários estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio e o 
agendamento das consultas é feito 
diretamente nas unidades.

Para acessar os serviços de 
pediatria nas unidades do Sesc, é 
importante que o beneficiário ligue 
para conferir a disponibilidade de 
horários dos respectivos profissio-
nais. De acordo com a coordenado-
ra de Serviços Médicos e Educação 
em Saúde do Sesc-DF, Lucce Lo-
pes de Melo, as unidades contam 
com um quadro eficiente de pro-
fissionais qualificados e com preço 
de consulta abaixo do mercado . 
“Trabalhamos com a finalidade de 
oferecer assistência primária e se-
cundária aos pacientes de maneira 
mais próxima nas unidades regio-
nais. O Sesc presta serviço a preço 
extremamente acessível, tendo em 
vista que o valor normal de uma 
consulta de pediatria pode variar de 
R$ 80 a 120 e R$ 300 em hospitais 
particulares”, adianta.

Completamente estruturado e 
equipado para prestar serviços com 
foco nas áreas de saúde como pe-
diatria, o Sesc concentra-os em um 
espaço físico moderno e confortá-
vel em suas unidades. De acordo 
com a Lucce, a proposta é aprimo-
rar ainda mais o serviço de quali-
dade já reconhecida pela clientela. 
“É importante destacar que esse 
atendimento além de alcançar co-
merciários e dependentes, também 
se estende a usuários com preço 
acessível. A intenção é oferecer 
cada vez mais serviços à popula-
ção”, destaca Lucce. 

Agregando os serviços em um 
espaço físico moderno e confortá-
vel, a proposta é aprimorar ainda 
mais o serviço de qualidade já re-
conhecida pela clientela. A comer-
ciária Lenyr da Silva de Figueiredo, 
36 anos, moradora de Ceilândia, 
conta que por um acaso conheceu 
o serviço de pediatria do Sesc. Para 
ela, o profissionalismo da equipe e 
estrutura chamam atenção da po-
pulação. “Estou encantada, tudo o 
que fiz no Sesc foi de primeira. A 

@sescdf

/sescdistritofederal

www.sescdf.com.br

consulta do meu filho não demorou 
nada e o médico foi superatencio-
so. Fui muito bem recebida, desde 
o primeiro momento, na portaria, 
e já recomendei ao meu irmão, 
que também é comerciante”, disse 
Lenyr.

Mais informações sobre as 
consultas pelo telefone 3218-9132. 
Quem quiser se associar pode ligar 
no 0800-617-617. Para consultar os 
horários e locais das unidades que 
oferecem o serviço de pediatria, 
basta acessar o site da instituição: 
www.sescdf.com.br.
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senac

Com 112 títulos e 450 mil exemplares, Editora Senac se consolida no mercado 

 // Por Sílvia Melo

Mais inforMações               @senacdf                /senacdistritofederal            www.senacdf.com.br

Editora comemora 13 anos com novas obras

Cada vez mais consolidada, a 
Editora Senac completa 13 anos de 
atuação no Distrito Federal e co-
memora com o lançamento de oito 
obras e duas reedições. Inaugura-
da em 29 de setembro de 2004, a 
Editora possui 112 títulos editados 
e mais de 450 mil exemplares co-
mercializados, tendo conquistado, 
ao longo desses anos, diversas pre-
miações nacionais e internacionais. 
Além dos lançamentos, a Editora 

deu início à produção de livros di-
dáticos que serão utilizados nas sa-
las de aula dos diversos cursos do 
Senac. A previsão é que em 2018 os 
alunos já estejam utilizando esse 
material. 

“Faço uma avaliação bastante 
positiva desses anos de atuação no 
DF. Neste ano, passamos a focar 
mais nos livros para sala de aula. 
Temos um bom número em anda-
mento e esperamos publicá-los no 

ano que vem. São livros didáticos 
escritos por professores e instruto-
res do Senac”, explica a Bete Bhe-
ring, editora-chefe do Senac-DF, 
lembrando que o aval final para a 
publicação desses livros será da 
Divisão de Educação Profissional 
do Senac (DEP). Entre os lança-
mentos deste ano estarão ainda 
Festas Divertidas, de Evelyne Ofugi, 
e O Sushiman – Manual, de Ronal-
do Catão.

Haja luz! Manual de 
Iluminção Cênica, 

de Marcelo Augusto 
Santana

Supervisor de Vendas, 
de Maurício Allarcon

Psicanálise com 
Crianças, de Marisa 
Maria Brito da Justa 

Neves

Modelagem Plana 
Feminina, de Stefania 

Rosa

Não Contém Leite,
de Paula Ferreira

Compliance, Controles 
Internos e Riscos, de 
Célia Lima Negrão e 

Juliana de Fátima Pontelo

Gerência de 
Supermercado,

de João Carlos da Lapa

Gestão de Condomínios 
- direto ao assunto, de 
Mário Tabosa Filho e 

Mayra Tabosa



MACROSEG
Seguros para en ais

Atendimento nacional: 09h às 18h (Seg a Sex, exceto feriados)
E-mail: atendimento@macrosegseguros.com.br
Solicite nossa proposta online ou ligue para 0800 932 0000 (ramal 0707)
www.macrosegseguros.com.br

Seguro de vida

em grupo
Convenções Coletivas

A proteção e a segurança que 
seus funcionários precisam 
com as vantagens especiais 
que você deseja.

A Porto Seguro, a Macroseg e a Fecomércio-DF se 
juntaram em uma parceria especial para proporcionar 
vantagens aos sindicatos patronais �liados e associados 
da Federação. Tudo isso para facilitar a contratação de 
seguros e reduzir custos para os empregadores. Ficou 
interessado? Solicite já sua proposta e garanta a 
segurança que seus funcionários necessitam.
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 //Por Sílvia Melo    Foto: Joel Rodrigues

Marcelo Souza 
escolheu a instituição 

para investir na 
profissão de barbeiro

Mais informações

@senacdf

/senacdistritofederal

www.senacdf.com.br

caso de sucesso

Aluno abre barbearia em Vicente Pires

O brasiliense Marcelo Antonio Cruz de Souza, 
de 48 anos, resolveu mudar o rumo de sua car-
reira profissional. Cansado de atuar na área de 
terraplanagem, fechou a empresa que possuía e 
foi em busca de uma nova profissão. Atraído pelas 
barbearias que, além do serviço básico de barba, 
cabelo e bigode, oferecem jogos, bebidas e bons 
profissionais, decidiu investir na área. Para isso, 
buscou no Senac a profissionalização por meio 
do curso de Barbeiro. Antes mesmo de se formar, 
conseguiu realizar seu sonho e inaugurou, em 
agosto, a Dom Cavanhaque Barbearia, localizada 
em Vicente Pires.

“Trabalhei a vida toda nesse setor de obras de 
terraplanagem e máquinas pesadas. Com a crise, 
que reduziu o número de obras, resolvi vender 
as máquinas e investi em uma nova profissão. 
Decidi fazer o curso independentemente de abrir 
uma barbearia e acabou acontecendo tudo junto, 
o curso e a barbearia”, comemora Marcelo, que 
considera o conteúdo do curso excelente. “Está 
indo além do que eu esperava. Muita coisa que 
estou fazendo aqui na barbearia já são ideias e coi-
sas que aprendi lá no curso, como a instalação de 
alguns acessórios que são exigidos pela Anvisa”, 

explica. A dom Cavanhaque terá a princípio três 
profissionais e Marcelo dará prioridade aos for-
mados pelo Senac. Na barbearia, os clientes terão 
acesso a um barzinho e sala de jogos.  

SOBRE O CURSO
A próxima turma do curso de Barbeiro, que 

possui carga horária de 220h, está prevista  para 9 
de outubro na unidade do Gama. Para participar é 
necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino 
Fundamental completo. O curso ensina a embe-
lezar, tratar da barba e dos cabelos masculinos, 
além de desenvolver atividades de atendimento 
aos clientes de modo eficaz, realizar diagnósticos 
e prestar orientações sobre o visagismo. A uni-
dade de Taguatinga prevê a oferta, também em 
outubro, de um curso de aperfeiçoamento. 
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 //Por José do Egito    Foto: Raphael Carmona

empresário do mês

Fruto adorado pelos norte-
americanos e 100% brasileiro é 
o novo investimento no Brasil do 
empresário Rafael Vaz 

O açaí Native Berries sai do Pará direto para o mun-
do. Sem os ingredientes que tiram suas características 
naturais, a iguaria é feita integralmente no Norte do 
País. Apesar da origem brasileira, o mercado dos Esta-
dos Unidos está entre os maiores consumidores de açaí 
do mundo. De olho nessa oportunidade, há quatro anos, 
o empresário brasiliense Rafael Vaz, 29 anos, vivia em 
Miami (EUA) quando recebeu a proposta de ser sócio 
investidor do Native Berries. “O açaí começou com um 
projeto no final de 2014 quando eu estava nos EUA e vi o 
mercado crescendo com o produto. Foi quando lembrei 
que meu primo, Marcelo Vaz, já havia mencionado sobre 
iniciarmos um projeto de exportação”, disse Rafael, que 
tem como sócio o primo, Marcelo Vaz, e o empresário 
Isaac Benchimol. 

Para viabilizar a ideia, eles foram até o Pará conhe-
cer as famílias que fazem a colheita do fruto e o vendem 
para as associações. Para evitar perda de qualidade, eles 
adquiriram uma fábrica de médio porte em Belém para 
o processamento, onde a fruta é batida e a casca da se-
mente é descartada. Em seguida, é pasteurizada. “Fo-
camos em uma linha 100% orgânica e fizemos questão 
de retirar um grande vilão que infelizmente ficou popular 
com o consumo do produto, que é o xarope de guaraná. 
Esse é uma bomba, a base do tal xarope é milho com 
aroma de guaraná”, explica Rafael. 

Um dos sócios da Native Berries, Marcelo Vaz, 30 
anos, explica que uma das principais diferenças do pro-
duto se dá desde a colheita ao produto final. A mercado-
ria é congelada em 15 minutos e só depois é embalada 
no saquinho. Após o produto finalizado, a mercadoria 
segue para o contêiner que sai de Belém e demora em 
torno de 18 dias para chegar a Miami. Mas por que uma 
empresa brasileira investe nos Estados Unidos e não no 
País de origem? “Os Estados Unidos estão muito à fren-
te na questão dos orgânicos e dos alimentos saudáveis”, 
explica Marcelo. O símbolo dos produtos também foi 
escolhido a dedo. Trata-se da Ararajuba, pássaro nati-
vo da Amazônia, que se alimenta de várias frutas, mas 
sua preferida é o açaí. “Ela é graciosa, brasileira, exótica, 

e tem na sua personalidade valores interessantes. Um 
deles é que é um pássaro muito leal”, explica Marcelo. 

Focada 100% em exportação e já contando com dis-
tribuição em Miami, Orlando, Los Angeles e São Fran-
cisco, nos EUA; e Montreal e Toronto, no Canadá, Rafael 
conta que a Native Berries tem tido um crescimento de 
20% ao mês. Após dois anos de existência fora do Bra-
sil, os sócios receberam o convite para iniciar o trabalho 
com uma rede de mercados em São Paulo. “Com isso 
iniciamos nosso projeto de expansão nacional”. Para a 
felicidade dos brasilienses, a marca desembarcou ofi-
cialmente em Brasília em julho deste ano, com lança-
mento em evento no projeto Na Praia. Hoje, conta com 
16 lojas vendendo os produtos conhecidos como packs, 
embalagens com barrinhas de polpas e sorbets, sorve-
tes de açaí orgânico misturados com extrato orgânico de 
guaraná ou com purê de banana orgânica. Como carro-
-chefe, o açaí puríssimo, que pode ser degustado na tige-
la, ou usado como ingrediente nas mais variadas receitas 
salgadas e doces, como risotos, molhos, pudins e trufas. 
“Brasília é um dos principais centros de comercializa-
ção da fruta. Por isso, optamos em trazer o produto para 
a cidade, claro que também por pressão dos amigos e 
familiares. Sou da cidade e sempre quis poder ir no mer-
cado próximo encontrar meu produto”, defende Rafael. A 
Native Berries pode ser encontrada nas redes como Bio 
Mundo, Super Adega e Oba Hortifruti. 

Açaí tipo 
internacional
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cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

Quem tudo quer, nada tem

Apesar de não ser novo, o termo “big data” ainda é 
cercado de mistério, muitas vezes considerado algo com 
o qual os pequenos empresários e os pobres mortais não 
deveriam se meter. Na coluna deste mês vamos desmisti-
ficar um pouco esse conceito, assim como tentar convencer 
você, pequeno empreendedor, a se aventurar nesse univer-
so tão rico de possibilidades que é a análise de dados. 

Para começar, vamos entender big data usando sua 
definição mais conhecida, ou seja, a de uma imensa quan-
tidade de dados, estruturados ou não, que impactam direta 
ou indiretamente em um negócio. Esses dados podem 
ser os mais diversos possíveis e estar relacionados a uma 
infinidade de fatores, o que torna sua análise bastante desa-
fiadora. Contudo, é justamente dessa análise que surgirá o 
verdadeiro valor do big data, pois será daí que o empresário 
poderá começar a notar tendências e ter insights. 

É comum que, no primeiro momento, um empreendedor 
tenha o impulso de querer acumular a maior quantidade pos-
sível de informações, mas essa nem sempre é a melhor es-
tratégia. Lembre-se de que o dado bruto por si só não possui 
valor, e de nada adiantará todo esse esforço de coleta se você 
não tiver capacidade de “triturar” os dados. Grandes empre-
sas dispõem de setores inteiros dedicados a esse trabalho, 
além de contar com a ajuda de ferramentas específicas para 
essa análise, e mesmo assim o trabalho ainda é árduo. Por 
isso, sugerimos que o empreendedor tenha muito bom senso 
e estratégia na hora de trabalhar com big data.

A dica principal é: identifique as fontes de onde irá re-
colher os dados para análise e seja seletivo com o que irá 
avaliar. Para pequenos empresários, fontes como redes 
sociais, Reclame Aqui, Procon e notícias relacionadas ao 
mercado já são um excelente ponto de partida. Elas irão 
trazer informações sobre o que o público-alvo está falando, 
quais seus interesses, quais as novidades do setor, quais as 
principais queixas e reclamações dos clientes e muito mais.

De posse dessas informações, busque analisar aquelas 
que possam trazer insights sobre o que motiva seu consu-
midor, o que desperta seu interesse e faz com que ele queira 
adquirir determinado produto ou serviço. Busque também 
identificar tendências que podem ser usadas a seu favor. 
Sobre o que seu cliente está falando? Ao que ele está assis-
tindo? Sobre qual tema ele está conversando com os amigos? 

Tudo isso pode apontar caminhos para seu negócio.
E, finalmente, quando a análise estiver completa, pro-

cure adaptar seu negócio a essa nova realidade. Apesar de 
ser visto por muitos como um campo de atuação de grandes 
corporações, é justamente nesse momento que o big data 
se mostra perfeito para pequenas empresas, pois são jus-
tamente elas que terão maior agilidade e flexibilidade de se 
adaptar àquilo que foi descoberto na análise dos dados. 

Trabalhar com essa ferramenta pode parecer assustador 
no início e, se o pequeno empreendedor não tiver uma visão 
estratégica do que quer descobrir, ele realmente pode ficar 
perdido em uma infinidade de dados sem valor. Defina bem 
sua estratégia, os canais que usará para recolher dados e o 
que exatamente irá analisar, e pode ter certeza de que um 
novo mundo de possibilidades se abrirá para seu negócio. 

1,3 ZETTABYTE:
tráfego total de dados na
internet ao final de 2016
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A Samsung revelou em agosto os primeiros detalhes de 
suas memórias flash SSD de 1 Tb com a nova tecnologia 3D 
NAND. Essa tecnologia, resumidamente, consiste em chips 
individuais que são organizados em camadas, sendo que o 
somatório de todos eles resulta na capacidade total de cada 
módulo. A combinação de vários módulos pode permitir já em 
2018 um aumento significativo da capacidade de armazena-
mento não só de computadores e laptops, como também de 
celulares e tablets. Além dessa maior capacidade, memórias 
SSD com essa tecnologia são conhecidas por serem mais re-
sistentes e confiáveis. Aguardamos ansiosamente a chegada 
dessa novidade ao mercado.

E por falar em dados...

Em agosto a TP-Link anunciou a chegada ao mercado 
brasileiro de seu novo smartphone, o Neffos Y50. Focado 
no consumidor que busca economia, o aparelho chega 
com especificações bem modestas, começando pelo 
processador Snapdragon 210, 1 Gb de memória RAM e 
armazenamento de 8 GB, expansível até 32 Gb com car-
tão de memória. Sua câmera principal tira fotos com até 
5 megapixels enquanto sua câmera frontal tira selfies 
com 2 megapixels. A tela possui 4,5 polegadas e reso-
lução FWVGA com 220 ppi. Seu grande atrativo, como 
era de esperar, é o preço, que o coloca para competir no 
mercado com modelos como o LG K4, o Alcatel Pixi 3 e o 
Lenovo Vibe B, todos encontrados por menos de R$ 400. 

Valor sugerido: R$ 299,99.

Para quem quer economia

Nada combina tão bem com o final de uma sexta-
-feira como uma bela cerveja gelada. E, para ajudar 
os trabalhadores sedentos a encontrar sua loira (ou 
morena) favorita, o aplicativo BuscaCerva é a pedida 
certa. Disponível para Android e iOS, o aplicativo deixa 
em destaque as bebidas com os melhores preços. Em 
sua tela principal, o app traz uma lista de cervejas e 
mostra os locais de venda, assim como a validade das 
promoções quando o usuário clica na opção desejada. 
Além disso, o BuscaCerva ainda tem outros recursos 
interessantes, como pesquisar pelo nome da cerveja 
e a ordená-las  por relevância, preço, preço por litro e 
distância do ponto de venda, tudo para facilitar a vida 
dos cervejeiros de plantão. Sua happy hour nunca mais 
será a mesma. 

Valor: gratuito.

Perfeito para happy hour

62 LITROS:
quantidade média de cerveja 
consumida por brasileiro por ano
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vitrine

É PRIMAVERA!

Para dar 
boas-vindas à 
estação mais 
charmosa do 

ano, o Brasília 
Shopping 
recebe no 
dia 22 de 
setembro o 
primeiro Vogue 

Fashion’s Night 
Out na capital federal. Criado 
em 2009, o evento se tornou a 
maior celebração do mundo em 
torno da moda. Será um dia de 
desfiles, palestras, talk shows, 
exposições, vendas especiais. A 
equipe da Vogue Brasil também 
circulará pelas lojas do shopping 
selecionando hits para o Verão. 
Esses produtos ganharão a 
etiqueta Vogue Indica.

A Schutz exalta o poder feminino em 
sua coleção primavera-verão Resort 
17. Muito rosa, laranjas, amarelos, 
azuis e verdes em scarpins, sandálias 
delicadas, flats, slides. Nós e laços 
também são uma novidade e aparecem 
para adornar calçados como um detalhe 
delicado e charmoso ou em versões maiores, 
capazes de garantir um toque poderoso para 
qualquer look.

O sul da Itália é a referência da marca 
para a coleção Cocktail Stravaganza para a 
temporada Primavera-Verão 2018 da Maria 
Filó Iguatemi. A coleção tem a predominância 
de tons de verde, azul e rosa, com nuances 
em turquesa e oliva, além de branco, off-
white, areia e cereja. As estampas de flores, 
frutas tradicionais italianas e listras reforçam 
essa atmosfera e possibilitam um mix de 
materiais e padronagens.

A marca brasiliense Avanzzo aposta na 
leveza de tecidos como algodão, linho, 
tricoline, crepe, tule, renda e viscose, 
em cores vibrantes como rosa pink, 
papaya e vermelho monocromáticos ou 
coordenados com os neutros essenciais, 
destacando o marinho e o craft. Vestidos 
fluidos, saias e camisas ganham volumes 
com recortes estratégicos e babados. 
O ombro está em evidência. Tecidos 
de algodão, linho, tricoline, crepe, tule, 
renda e viscose constroem o visual 
contemporâneo e leve. Aposta nos florais, 
listrados e o xadrez vichy são os principais 
elementos de estamparia da coleção.

Para entrar na estação 
com pele de pêssego e 
já se preparar para o sol 
do verão, a marca Anna 
Pegova acaba de lançar 
o sérum Hyalu TGF 
Repair, um antirrugas, 
antipoluição e antiluz 
visível. Ele preenche as 
rugas com três ácidos 
hialurônicos puros e 
nanobiotecnológicos, 
e promete regenerar 
a pele ativando a 
produção de fatores de 
crescimento TGF, assim 
como protege contra a 
poluição e a luz visível 
e azul.
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Quer agilidade na contratação 
temporária de pro�ssionais para o Natal?
Cadastre-se já no Caminho do Emprego.

www.caminhodoempregoif.com.br

Esse é só o começo do caminho para o sucesso do seu negócio nesse �m de ano.
Cadastre a sua empresa agora, de forma rápida, simples e gratuita.

O Caminho do Emprego é uma plataforma de divulgação gratuita de vagas 
de emprego que liga empresas a pro�ssionais que buscam oportunidades 
no mercado de trabalho. Possuímos mais de 5.000 currículos cadastrados, 

disponíveis para consulta imediata. É a sua chance de contratar 
funcionários temporários de forma rápida e fácil para o Natal.
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Sindicombustíveis critica os recentes 
aumentos nos impostos que 
acarretaram no aumento da gasolina no 
País. Entidade teme queda nas vendas e 
consequente fechamento de postos

sindicatos

 //Por Daniel Alcântara    Fotos: Joel Rodrigues

Cenário 
difícil

Daniel Benquerer:
“Com certeza essa 

ação do governo 
impactará nas 

vendas e no preço 
de vários produtos, 
pois o combustível 
é essencial para a 

economia”

O Sindicato do Comércio Vare-
jista de Combustíveis e Lu-
brificantes do Distrito Fede-

ral (Sindicombustíveis-DF) esteve 
recentemente no olho do furacão 
relativo ao aumento no preço dos 
combustíveis. De acordo com o 
presidente da entidade, Daniel 
Benquerer, o acréscimo que o go-
verno federal fez no Programa de 
Integração Social (PIS) e na Con-
tribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) so-
bre a gasolina, o diesel e o etanol 
foi descabido. Daniel explica que 
o setor não foi consultado, nem 
mesmo a federação da categoria, 
o que acabou gerando uma certa 
confusão. O presidente reafirma 
ainda que a entidade condenou ve-
ementemente o reajuste.

“Quando foi anunciado o au-
mento, a imprensa noticiou que os 
postos subiram o preço de imedia-
to, mas, na realidade, nem mes-
mo os postos estavam prepara-
dos para receber esse tipo de alta 
tributária”, disse Daniel. Segundo 
ele, quando o aumento foi publi-
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cado, os clientes correram para 
garantir o preço antigo de bomba. 
Com essa corrida, os estoques 
acabaram rapidamente, e por isso 
o aumento foi imediato”, explica o 
presidente do Sindicombustíveis.  
Além disso, o presidente ressalta 
que os postos foram vistos como 
vilões, como se os empresários ti-
vessem culpa da elevação na car-
ga tributária, que já é alta. “Do jeito 
que foi, pareceu que nós tínhamos 
culpa no aumento dos impostos e 
que apoiávamos esse tipo de ope-
ração do governo, mas, na verda-
de, não”, destacou.

 A entidade explica ainda que 
o aumento nos impostos acabou 
influenciando negativamente as 
vendas, além de gerar uma alta 
no custo de produtos e serviços 
de todo o País. “Com certeza essa 
ação do governo impactará nas 
vendas e no preço de vários pro-
dutos, pois o combustível é es-
sencial para a economia. Os pos-
tos já tiveram uma queda de 5% 
nas vendas durante 2016 no DF e 
alguns empresários tiveram que 
fechar as portas”, afirma. Daniel 
ressalta também que o aumento 
dos impostos não é a única causa 
para a queda nas vendas no setor. 

“As pessoas começaram a ven-
der seus carros e terem menos 
automóveis na família. Também 
podemos listar a questão do veí-
culo compartilhado, a carona com 
o amigo que mora perto, o uso de 
Uber e outros tipos de transporte, 
que utilizam carros mais econômi-
cos, mudanças que também gera-
ram uma redução no consumo de 
combustível”, afirma Daniel Ben-
querer Costa, que está no setor há 
10 anos.

 
DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS

 A lei que regulamentou a di-
ferenciação de preços em função 
do prazo ou do meio de pagamento 
foi uma medida que ajudou o se-
tor de combustíveis. A norma dá 
liberdade ao comerciante prover 
descontos aos consumidores; a 
depender da forma de pagamento: 
em dinheiro, cartão, cheque, ou a 
prazo. O presidente do sindicato 
disse que foi uma ação muito im-
portante. “Essa medida foi extre-
mamente positiva para o nosso se-
tor, gerou um aumento da procura 
para os pagamentos à vista. Com 
isso, as empresas conseguem fa-
zer essa diferenciação e diminuir 
despesas na operação”, destacou.

 
RECORRENTE

 O Sindicato do Comércio Vare-
jista de Combustíveis e Lubrifican-
tes tem um interesse em resolver 
um problema antigo e rotineiro 
no setor: a demora para retirar 
as licenças ambientais, expedidas 
pelo Instituto Brasília Ambien-
tal (Ibram). Todo posto com uma 
área regulamentada tem que ter 
essa licença para conseguir auto-
rização de operação pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). A vis-
toria do Ibram é realizada no iní-
cio das obras do posto, durante e 
no final. Eles fiscalizam questões 
ambientais, como: análise de solo, 
equipamentos que serão utiliza-
dos, tipos de tubulação que serão 
instaladas e a empresa capacitada 
e autorizada responsável pela ins-
talação dos equipamentos.

 Segundo Daniel, o problema é 

que o Ibram não tem o quantitativo 
de profissional capacitado para fa-
zer a análise técnica do material e 
para emitir a licença operacional. 
“Podemos perceber que tem es-
tabelecimentos que operam com 
apenas um protocolo, ou ainda 
por vias judiciais. Existem postos 
que estão sem autorização e em-
presários que não conseguem fa-
zer a renovação, que vence a cada 
cinco anos. Esses problemas afe-
tam muito o nosso setor”, afirma.  
“Com a demora do órgão em fazer 
a fiscalização, em alguns casos os 
postos conseguem trabalhar via 
liminar, os empresários compro-
vam que fizeram todo o trâmite 
exigido e começam a operar”, diz.   

 
 

FECHAMENTO DE LOJAS
DE CONVENIÊNCIA

 Outro tema pertinente ao setor 
diz respeito ao fechamento das lo-
jas de conveniência atreladas aos 
postos. Antes comuns nos postos 
da cidade, estão cada vez mais es-
cassas. A realidade é que há uma 
onda de fechamento desses esta-
belecimentos. O presidente da en-
tidade afirma que a razão é a crise 
econômica geral, a qual abala to-
dos os comércios e lojas. “As lojas 
de conveniência tinham um custo 
mais alto para os clientes do que 
um hipermercado, ou supermer-
cados, mas não há necessidade do 
muitas lojas entraram no prejuízo, 
muitas fecharam as portas”, diz. 
A maioria delas era 24h. “Como 
já caiu o consumo durante o dia, 
a noite teve uma redução muito 
maior. A tendência é que elas re-
duzam o horário de funcionamen-
to, ou se não, fechem; como esta-
mos observando no DF”, explicou.

O SINDICATO
O Sindicombustíveis-DF repre-

senta um universo de 310 postos, o 
número total de estabelecimentos 
no DF. A entidade luta constante-
mente para melhorias no setor na 
capital do País. Fundado no dia 24 
de janeiro de 1975, o sindicato se 
associou à Fecomérico-DF em 1996.

No dia 20 de julho deste 
ano, a alíquota subiu 
de R$ 0,3816 para R$ 
0,7925 para o litro da 
gasolina e de R$ 0,2480 
para R$ 0,4615 para 
o diesel nas refinarias. 
Para o litro do etanol, 
a alíquota passou de 
R$ 0,12 para R$ 0,1309 
para o produtor. Para o 
distribuidor, a alíquota, 
atualmente zerada, 
aumentou para
R$ 0,1964.
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pesquisa  conjuntural

O segmento do comércio que mais contratou foi de 
Minimercados, Mercearias e Armazéns, com crescimento 
de 15,66% no quadro de funcionários

 //Por  Fabíola Souza

OPÇÃO POR
PAGAMENTO À VISTA

As vendas do comércio obtiveram um crescimento tímido de 0,11% 
em julho na comparação com junho e na análise com o mesmo 
período do ano passado cresceram apenas 0,06% (jul. 2017/
jul. 2016). Já as vendas do setor de serviços tiveram redução de 
-3,13% na comparação mensal (jul. 2017/jun. 2017). O segmento do 
comércio que mais contratou foi de Minimercados, Mercearias e 
Armazéns, com crescimento de 15,66% no quadro de funcionários. 
Em contrapartida, o que mais demitiu foi o de Cosméticos e 
Perfumaria (-9,02%). É o que mostra a Pesquisa Conjuntural de 
Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, realizada pelo 
Instituto Fecomércio com apoio do Sebrae, em 900 empresas de 26 
segmentos. 
 
O presidente da Fecomércio, Adelmir Santana, explica que entre os 
26 segmentos pesquisados, 14 demonstraram variação negativa de 
vendas, ou seja, 53,85% dos segmentos avaliados tiveram redução 
de faturamento. “Em relação às vendas no comércio varejista por 
região, apenas a macrorregião que engloba o Gama, Recanto das 
Emas, Riacho Fundo e Santa Maria apresentou índice positivo em 
julho deste ano, na ordem de +5,03%. Esse movimento sugeriu uma 
presença maior de consumidores nesse período nas regiões, o que 
pode ser atribuído ao próprio período de férias”, aponta Adelmir.
 
Ainda segundo ele, nas compras de comércio e serviços, o destaque 
em julho ficou para o pagamento à vista (dinheiro), com 32,33% 
das aquisições, seguido pelo pagamento no cartão (débito) com 
22,34%, e juntos acumularam um índice de 54,67% da preferência 
do consumidor por compras à vista. “Esse índice indica mais um 
mês de esgotamento dos limites de crédito e endividamento em 
um cenário ainda de crise com redução do poder de compras e 
restrição de créditos”, completa o presidente da Fecomércio.

OS 26 SEGMENTOS 
PESQUISADOS, 14 

TIVERAM VARIAÇÃO 
NEGATIVA DE 

VENDAS, OU SEJA, 
DOS SEGMENTOS 

AVALIADOS TIVERAM 
REDUÇÃO DE 

FATURAMENTO.

53,85% 
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LUPA CONJUNTURAL

O segmento de Promoção 

de Vendas foi o que mais 

cresceu neste mês (+14,30%), 

registrando em julho/17 seu 

melhor resultado nos últi-

mos 18 meses - consequência 

tanto do aumento de usuários 

na web que gera um aqueci-

mento no marketing digital e 

provoca às MPES a utilização 

desse canal para o aquecimen-

to de suas vendas. Para confir-

mar isso, depois de 12 meses, 

somente nesse mês os lojistas 

declararam que o e-commerce 

se tornou um dos principais 

recursos utilizados para po-

tencializar suas vendas.

PROMOÇÃO
DE VENDAS

O segmento de Autopeças e Acessórios foi o que registrou maior crescimento nas vendas (+7,09% /Jul/17 

e +35,41% no acumulado 12 meses) no setor de comércio. Seu crescimento refletiu diretamente a mu-

dança de comportamento do consumidor, diante da crise econômica que, ao reduzir a compra de carros 

novos, acabou por reforçar a manutenção de frotas com média de seis anos, idade que tem exigido maior 

manutenção. A manutenção teve maior concentração nos itens: pneus, capacetes, baterias, farol e vol-

antes, além de peças de reposição. O consumidor tem buscado muito conteúdo tipo “faça você mesmo” no 

Youtube para evitar custos com oficinas em situações menos complexas.

AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS

Com crescimento sazonal a Macrorregião do Gama, Recanto 

das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria é destaque em Jul/17, 

tanto em vendas, com +5,03%, quanto em emprego, com +8,56%. 

Em 2016, também registrou crescimento parecido (6,54%/16).

DESTAQUE REGIONAL

 FOI O CRESIMENTO DE VENDAS NO MÊS 
DE JULHO FOI O CRESIMENTO DE VENDAS 
NO MÊS DE JULHO FOI O CRESIMENTO DE 

VENDAS NO MÊS DE JULHO

23%
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pesquisa  conjuntural

Os segmentos abaixo obtiveram crescimento nas vendas no setor de 
comércio: Ótica (7,09%); Livraria e Papelaria (3,45%); Autopeças e 
Acessórios (2,42%); Minimercados, Mercearias e Armazéns (2,17%); 
Móveis (1,82%); Farmácia (1,61%); Calçados (1,24%); Suprimento de 
Informática (0,80%) e Artigos de Armarinho, Suvenires e Bijuterias 
(0,33%). Já os que apresentaram queda nas vendas foram: Joalheria 
(-9,14%); Comércio Varejista de Bebidas (-3,53%); Cosméticos e 
Perfumaria (-2,92%); Padaria e Confeitaria (-1,24%); Cama, Mesa 
e Banho (-0,92%); Ferragens e Ferramentas (-0,89%); Vestuário e 
Acessórios (-0,53%) e Material de Construção (-0,26%). 
 
No setor de serviços, os segmentos abaixo apresentaram crescimento 
nas vendas no mês de julho: Promoção de Vendas (14,30%); Atividade de 
Contabilidade (3,76%) e Sonorização, Fotografias e Iluminação (1,91%). 
Os que apresentaram queda foram:  Bares, Restaurantes e Lanchonetes 
(-8,70%); Manutenção e Serviços para TI (-6,78%); Organização de Feiras, 
Congressos e Festas (-5,21%); Cabeleireiros (-2,58%); Capacitação e 
Treinamento (-2,37%) e Atividades de Condicionamento Físico (-1,93%).

O segmento de Minimercados, Mercearias e Armazéns, 

apesar de ter tido apenas +2,17% de aumento em suas vendas 

no mês de Jul/17, foi o segmento que mais contratou nesse 

período, chegando a um aumento no número de vagas 

de +15,66% no mês (Jul/17 x Jun/17). Essas contratações 

sugerem mais otimismo do segmento do que efetivamente 

necessidade de suprir o atendimento.

MERCADO DE EMPREGO

TAXAS DE
CARTÕES

Julho foi o mês de meno-

res taxas nos cartões de 

crédito e débito no setor de 

serviços, 3,81% no cartão de 

crédito e 2,81% no cartão de 

débito, em comparação com 

o mês anterior, onde foram

registradas, respectiva-

mente, as taxas de 3,89% 

e 2,84%. Essa redução im-

pactou em menores custos 

financeiros das operações 

do setor, e esforço das 

operadoras de cartões para 

retomar a atratividade jun-

to ao consumidor que tem 

preferido compras à vista 

nos últimos meses.

PESQUISA CONJUNTURAL
A Pesquisa Conjuntural procura 
acompanhar, de forma sintética e 
sistemática, o quadro evolutivo das 
atividades do Comércio Varejista e 
de Serviços de Micro e Pequenas 
Empresas do Distrito Federal. 
Os indicadores aferidos auxiliam 
na identificação dos segmentos 
que apresentaram melhor e pior 
desempenhos, assim como os fatores 
macroeconômicos que influenciam 
a economia local, sob um olhar 
técnico, porém com a subjetividade 
inerente a quem conhece e vive a 
realidade do mercado do DF.
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pesquisa relâmpago

A lei conscientiza e 
estimula a cidadania. 
Esperamos que um 
dia não precise de lei 
para que o respeito aos 
idosos seja aplicado.

Infelizmente o momento 
de crise que vive o País 
e a ausência de crédito 
propiciam a prática de 
penhora.

Superimportante a 
cobertura. A comunicação 
hoje é via Whatsapp e uma 
boa prestação de serviços 
interfere na qualidade de 
vida de todos.

É importante os usuários 
cederem o próprio lugar 
para preferenciais.

A crise tem afetado os 
brasileiros, que abrem 
mão de luxos para 
sobreviver.

Quanto mais 
aprimorarem as 
maneiras de se 
comunicar, melhor 
para a população.

As pessoas que 
fazem uso de ônibus 
precisam se preparar 
para respeitar a Lei 
aprovada.

É uma forma de 
beneficiar um 
extrato social que 
precisa de auxílio, 
sem que haja 
prejuízos ao setor.

Muitas vezes as 
pessoas estão 
precisando de dinheiro 
e é muito bom poder 
contar com esse 
serviço.

Representa um 
dos efeitos da crise 
econômica que o 
País atravessa.

Uma boa notícia, 
porque gasta menos 
bateria do celular e é 
uma nova tecnologia. 

É positivo para 
a cidade, mas 
demonstra um 
atraso da América 
Latina no setor de 
telecomunicações.

Essa lei vem reforçar o 
exercício da cidadania e 
o respeito ao próximo. É 
mais uma conquista para 
a capital da República.

Isso demonstra a 
grave crise econômica 
que o País atravessa, 
com famílias cada vez 
mais endividadas.

É importante que outras 
operadoras também 
possam lançar o 
serviço, que precisa ter 
qualidade, sem custo 
adicional.
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Mariana Areias,
jornalista

Francisco Bezerra, 
empreiteiro de obra

Matheus Portela, 
especialista em 
economia
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Alessandro Paiva, 
administrador do Lago Sul

Cristiano Araújo,
deputado distrital 
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REGULAR

REGULAR

www.fecomerciodf.com.br

Ser empreendedor não é uma tarefa fácil. Por isso, a Federação do Comércio  de Bens, Serviços e 
Turismo do Distrito Federal, está sempre ao lado dos empresários e trabalha para viabilizar mais 
representatividade, capacitação e qualidade de vida. Por meio do Senac, são oferecidos cursos de 
formação proossional; por meio do Sesc, assistência social, cultura, esporte e lazer; e por meio do 
Instituto Fecomércio são desenvolvidas pesquisas e ofertados estágios a estudantes. Além de 
fomentar o comércio, nós acreditamos no potencial de cada brasiliense.
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