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avaliam mudanças políticas
para 2019 e o modo como
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APROVAÇÃO
DA LUOS

FIM DA GUERRA FISCAL
O governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, assinou no dia 19
de novembro, no Palácio do Buriti, a
sanção do Projeto de Lei nº 2.063, de
2018, que dispõe sobre a convalidação
dos benefícios fiscais em âmbito
local. A legislação implementa no DF
a Lei Complementar nº 160, de 2017, e
homologa o Convênio ICMS nº 190, de
2017. Ambos têm o objetivo de acabar
com a guerra fiscal entre as unidades da
federação do Centro-Oeste. Na prática, a
convalidação permite que o DF conceda
os mesmos benefícios que as outras
unidades da federação praticam no
Centro-Oeste. Com isso, Brasília fica em
posição de igualdade em relação a Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e tem
condição de atrair mais empresas.

Representantes do comércio e da construção civil estiveram na Câmara
Legislativa para reforçar a importância da aprovação da nova Lei de Uso
e Ocupação do Solo (Luos) no DF. O objetivo da Luos é estabelecer a
transição da base normativa de uso e ocupação do solo atual – composta
de inúmeras normas – para uma base normativa única e padronizada,
além de estabelecer isonomia de critérios e facilitar a fiscalização. Os
parlamentares Wasny de Roure (PT), Sandra Faraj (PR), Chico Vigilante
(PT), Robério Negreiros (PSD), Luzia de Paula (PSB), Ricardo Vale (PT) e
Raimundo Ribeiro (MDB) compactuaram com a necessidade de urgência
da aprovação do projeto de Lei e se mostraram interessados em votar
a matéria. O vice-presidente da Fecomércio, Francisco Maia, participou
das visitas com os deputados e pediu a aprovação da Luos o mais rápido
possível, para que o DF tenha uma nova perspectiva de desenvolvimento.
“Com a lei, teremos a chance de realizar novas obras na cidade, sem um
emaranhado burocrático. Isso facilitará a geração de emprego e renda,
movimentando o comércio e a economia do DF como um todo”.

Raphael Carmona
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Decoração
natalina
A Insider, uma das principais
publicações americanas listou
as 20 decorações mais bonitas
de Natal deste ano. A novidade
ficou por conta de um nome
local. O dourado, a alegria
e as luzes do Natal Brasília
Shopping receberam destaque
pela publicação. Além do
centro de compras brasiliense,
estão nos top 20 da Insider
nomes como os da Galeria
Lafayette (Paris), a Potsdamer
Platz (Berlin), o WAFI Shopping
Mall (Dubai) e o South Coast
Plaza Mall (Califórnia).

@fecomerciodf
@adelmir_santana
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A Marca Brasília foi escolhida por concurso
para representar a capital em ações que visem
fortalecer o turismo e a imagem positiva da cidade
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editorial

Trabalho
árduo pela frente
“Estaremos, como
sempre fizemos,
lutando para que
o desemprego e as
injustiças sociais
diminuam. Que o
empresário disponha
de segurança jurídica
para continuar
apostando no
desenvolvimento
econômico e social da
nossa região”

Passada a euforia das eleições,
a hora agora é de arregaçar as
mangas e partir para o trabalho.
Os brasilienses escolheram dois
novos senadores, oito deputados
federais e 24 deputados distritais,
além, é claro, do governador e do
presidente da República. A “nova
política”, com partidos até então
considerados nanicos, ganhou o
espaço dos representantes das
velhas estruturas partidárias já
conhecidas. Esses escolhidos terão quatro anos para colocar em
prática as propostas defendidas
nas campanhas e mostrar que a
aposta da maioria democrática
não foi em vão.
As estimativas apontam para
a volta da confiança do consumidor. O cenário que se desenha pela
frente é novo, esperançoso, mas
também desafiador. Temos uma
grave crise econômica e fiscal
para superar. Além disso, só o DF
é responsável por cerca de 300 mil
desempregados. Isso, sem falar
da corrupção, que deve ser aniquilada para que a população tenha,
de fato, acesso à educação, à saúde, a transporte e à segurança
de boa qualidade.
No caso do DF, que elegeu
o governador Ibaneis Rocha
(MDB) com uma vantagem
muito significativa no número de votos, o otimis-

Adelmir Santana

Cristiano Costa

Presidente do Sistema
Fecomércio-DF:
Fecomércio, Sesc, Senac
e Instituto Fecomércio

mo e o senso de mudança ficam
ainda mais evidentes nos anseios
dos eleitores locais. No cenário
nacional, o otimismo também é
evidente, pois o presidente eleito,
Jair Bolsonaro (PLS), já acenou
que fará vários avanços importantes para o comércio, principalmente na parte regulatória, com
menos intervenção do governo. Ele
defende a desregulamentação e a
simplificação das leis, uma possível redução da carga de impostos,
o que é fundamental para o setor
produtivo.
Nesta edição, a Revista Fecomércio-DF ouviu especialistas na
área da economia e ciência política, representantes do comércio e
empresários para saber as expectativas econômicas e políticas para
o primeiro semestre de 2019.
Saibam que os eleitos encontrarão no setor produtivo local,
representado, em boa parte por
nós da Fecomércio-DF, um forte
aliado. Estaremos, como sempre
fizemos, lutando para que o desemprego e as injustiças sociais
diminuam. Que o empresário disponha de segurança jurídica para
continuar apostando no desenvolvimento econômico e social da
nossa região, pois sabemos que
a falta de emprego acirra a informalidade e causa outros prejuízos econômicos e sociais. Que os
novos governantes tenham ânimo
e boas ideias capazes de superar
esses entraves e façam com que
o DF supere as adversidades econômicas, políticas e sociais, para
que, daqui a quatro anos, estejamos certos de que as escolhas feitas no passado recente, foram as
mais acertadas.
Revista Fecomércio DF
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Em busca de um

Estado eficiente
//Por Taís Rocha Foto: Raphael Carmona

Jurista e professor brasileiro, Bruno Dantas foi
o mais jovem ministro a tomar posse no Tribunal
de Contas da União (TCU), aos 36 anos, em
2014. É mestre e doutor em Direito Processual
Civil pela PUC-SP e fez pós-doutorado em
direito na UERJ, hoje considerado um dos
mais influentes processualistas do Brasil.
Atuou como pesquisador visitante na
Benjamin N. Cardozo School of Law (NY).
Foi consultor legislativo do Senado desde
2003, e trabalhou na comissão de juristas
encarregada de elaborar o anteprojeto
do atual Código de Processo Civil. Nesta
entrevista, ele fala do papel do tribunal no
combate à corrupção e de desburocratização.
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Em um País regido pela corrupção
em vários níveis hierárquicos e em
quase todas as instituições, como
buscar a eficiência sem que o controle da legalidade seja afrouxado?
Esta nova era da vida pública brasileira tem sido reveladora porque
todos nós desconfiávamos de corrupção aqui e ali, mas não fazíamos
ideia dessa corrupção sistêmica, de
que havia um verdadeiro modelo de
atuação baseado na corrupção. O
TCU sempre foi muito rigoroso na
avaliação dos atos administrativos, o
que inclui fraudes em licitações, superfaturamento etc., porque quando
se fala em corrupção, o modus
operandi sempre passa por fraude à
licitação, ou por superfaturamento.
A corrupção sempre tem como base
uma compra ou aquisição de um
serviço público, de bens ou serviços
pelo Estado. Essa sempre foi a nossa especialidade, examinar esse tipo
de questão e combater. Acontece
que uma coisa é fiscalizar e combater com um ambiente nebuloso.
Outra é fiscalizar com os problemas
às claras, com delações premiadas,
mostrando onde é que estão os
desvios, porque na administração há
um mundo de contratos, de editais
de licitação e, evidentemente, não
é possível fiscalizar tudo, seria
necessário um tribunal com 20 mil
auditores.
Como o senhor avalia esse tipo de
avanço tecnológico, além de outros
sobre as leis de compras estatais,
de acesso à informação e transparência?
Nenhum gestor se expõe publicamente porque quer. Ele o faz porque
é uma demanda da sociedade,
dos órgãos de controle, porque,
evidentemente, quanto menos
transparência, menos cobrança, e
quanto menos cobrança, mais fácil
a vida do gestor. Essa é a primeira
questão a deixar clara. A segunda é
dizer que em um quadro de milhares de contratações e os órgãos
de controle com uma capacidade
limitada de recursos humanos, ou
em que eles potencializam a transparência e exigem a transparência

para ampliar o número de fiscais, e
quem são os fiscais? A sociedade,
os próprios licitantes, o Ministério
Público, os conselhos municipais.
A transparência permite no Brasil
uma participação da sociedade civil
e isso é o que o TCU tem feito junto
com os conselhos municipais, com
órgãos de vereadores, associações,
porque é do Legislativo a função de
fiscalizar o Executivo. Se dermos ao
poder Legislativo municipal, estadual e federal os elementos para que
ele fiscalize a gestão, potencializa-se essa capacidade de controle dos
órgãos competentes para fazer esse
trabalho. E claro que a tecnologia da
informação é uma superferramenta
para essa finalidade.
O senhor é considerado um dos
mais influentes processualistas do
Brasil. Teve um papel importante
na comissão de juristas encarregada pelo Senado de elaborar o
anteprojeto do Código de Processo
Civil. Como o senhor avalia a justiça
brasileira, comparada à de outros
países?
Antes de comparar a Justiça brasileira com a de outros países, é preciso compará-la à Justiça brasileira
de 20 anos atrás. O poder Judiciário,
historicamente, é considerado pela
população o poder mais hermético e
opaco entre todos. Primeiro, porque
seus membros não são escolhidos
pelo povo. Segundo, porque não
há alternância de poder, eles são
vitalícios. Terceiro, porque sempre
foram avessos a qualquer prestação
de contas. Isso vigorou no Brasil por
mais de cem anos e criou na sociedade uma visão de que o Judiciário
seria uma casta de privilegiados,
mas os tempos mudaram e o próprio Judiciário se convenceu de que
hoje já não se permite mais que um
poder do Estado, que exerce uma
função fundamental para o estado
de Direito não preste contas. O Judiciário, antes visto meramente como
um poder, passou a ser um prestador de serviços públicos. E, como
tal, precisa prestar contas àquele
que é usuário do serviço público. O
grande motor dessa transformação

“Quando
olhamos a
justiça brasileira
em 2004, e
hoje, em 2018,
ela melhorou
muito. É claro
que ainda está
longe de atingir
os padrões que
a sociedade
brasileira
gostaria”

do poder Judiciário foi a criação,
em 2004, do Conselho Nacional de
Justiça. Fui conselheiro lá e vivi de
perto essa transformação. Quando
olhamos a justiça brasileira em
2004, e hoje, em 2018, ela melhorou
muito. É claro que ainda está longe
de atingir os padrões que a sociedade brasileira gostaria. Se formos
avaliar a taxa de congestionamento
dos tribunais ainda é muito alta.
Hoje esse estoque é superior a 100
milhões de processos. Significa que
entram 30 milhões de processos todos os anos, mas são arquivados 25
Revista Fecomércio DF

9

entrevista
milhões. É criado um estoque que,
ao longo do tempo, chegou a essa
marca e não recebe julgamento.
Esse quadro preocupante, mas já foi
pior, ainda está longe de países com
democracias mais consolidadas,
onde o poder Judiciário tem instrumentos adequados para dar vazão
às demandas que recebe. Disso surge um diálogo que deve haver entre
o Judiciário e o Legislativo. O juiz é
um prestador de serviço público,
mas, como tal, precisa de instrumentos para trabalhar e, no caso
dos processos judiciais, quem fornece esses instrumentos é o poder
Legislativo. O juiz não faz leis, ele
aplica as leis. O que houve durante
muito tempo no Brasil foi uma falta
de sintonia entre o Judiciário e o Legislativo para viabilizar a construção
de ferramentas e instrumentos que
permitissem ao juiz lidar com a nova
realidade. Penso que a melhoria do
Judiciário passa por uma convergência com o Executivo, que precisa
ser mais colaborativo com a justiça.
Um dos maiores litigantes do Brasil
é o poder Executivo, é o INSS, o
Fisco. Se o Executivo cumprisse as
decisões e precedentes dos tribunais superiores, já desafogaria a
Justiça. O Legislativo, que por muito
tempo teve uma dívida com o Judiciário por não ter dado aos juízes as
ferramentas para trabalhar, e, claro,
o próprio Judiciário não tinha culpa,
porque não desenvolvia uma gestão
moderna que desse conta de lidar
com essa nova realidade. Eu, o ministro Fux e outros juristas renomados integramos essa comissão que
elaborou o anteprojeto do Código
de Processo Civil, praticamente
aprovado com a mesma estrutura
com que nós o fizemos, e criamos
um sistema de precedentes que dá
às decisões dos tribunais superiores o papel paradigmático que elas
devem ter, porque quando o STF
fala, aquela é a última palavra sobre
a interpretação de algum dispositivo
da Constituição. Não é possível que
um juiz de primeiro grau diga: “o
Supremo decidiu, mas eu não gostei
dessa interpretação e vou decidir de
outra maneira”. Isso é errado e não
10 Revista Fecomércio DF

acontece em nenhum outro país do
mundo. E na administração pública
é assim também. Por isso, criamos
ferramentas para promover esse
ambiente de colaboração e respeito aos precedentes dos tribunais
superiores. Claro, os resultados
somente serão vistos daqui uns dez
anos, mas penso que os juízes, de
posse dessas ferramentas, terão
melhores condições de responder
às demandas da sociedade.
Como o TCU pode contribuir para
diminuir a burocracia do País e
implementar políticas de desburocratização?
A burocracia faz parte de uma
percepção equivocada de que a
desonestidade é a regra. Quando se
tem essa percepção, o rigor da burocracia tende a ser maior. Se olharmos para o Brasil, embora a Lava
Jato tenha mostrado um quadro de
corrupção sistêmica, a maior parte
dos gestores brasileiros, especialmente os funcionários de carreira,
que passaram por concurso público,
que têm um compromisso com os
órgãos, são pessoas honestas, devotadas, têm uma preocupação com
a imagem e uma reputação a zelar.
Quem quer cometer desvio não vai
fazer concurso. Não significa que
aqui ou ali não existam. Mas isso
é exceção. Precisamos entender
que a burocracia, em si, cria uma
oportunidade de corrupção, pois
quando a tomada de decisão não flui
naturalmente, quando há entraves
no Estado para que uma decisão
que deveria ser natural aconteça,
abre-se a oportunidade para o
famoso “criar dificuldades para
vender facilidades”. A burocracia,
se por um lado permite um controle mais rígido, por outro lado, cria
oportunidades para que pessoas
desonestas se corrompam. Deve
haver um meio-termo em uma coisa
e outra. Também não pode ser um
“liberou geral”, que os empresários
poderiam até apoiar em um primeiro momento porque as coisas iriam
acontecer com mais fluidez. Mas,
em longo prazo, aconteceria algo
indesejável, uma corrupção muito

maior. É preciso que haja alguma
burocracia, mas não aquela que
emperre a vida empresarial, econômica e do próprio estado. O TCU
tem caminhado muito nessa direção, exigido que os órgãos públicos
simplifiquem seus procedimentos,
definam com antecedência qual
será seu padrão decisório. O maior
problema da burocracia, o foco da
corrupção, é a imprevisibilidade.
O sujeito entra com um pedido de
licença ambiental em um órgão público e não sabe se a obterá, quanto
irá demorar, quais os requisitos. E
se abre, então, a oportunidade para
um fiscal negociar uma facilidade.
O que deve haver é previsibilidade.
Os agentes econômicos devem
saber, desde o início, qual o caminho a ser trilhado, quanto tempo
aquele processo levará. Isso não
pode ficar a bel-prazer do estado.
Se se sabe que o processo de uma
licença ambiental ou operacional
para que uma indústria funcione
levará 180 dias, se levar mais que
isso, se saberá para quem reclamar. E também, se saiu antes,
alguma coisa de errado aconteceu.
O caos favorece a corrupção. É necessário, minimamente, organizar
e dar previsibilidade a isso. É claro
que as instâncias burocráticas
cumprem um papel importante.
Não é possível dizer que a burocracia só atrapalha. Ela cria etapas no
processo de tomada de decisão importantes. Mas, ao mesmo tempo,
é fundamental simplificar e criar
uma fluidez entre essas etapas.
Gostaria que o senhor avaliasse o
papel institucional da Lava Jato no
combate à corrupção no País.
Ela criou no Brasil um novo patamar de relação entre o público e o
privado. Antes dela, determinados
comportamentos que eram vistos
como normais foram expostos e
a sociedade pôde entender que
aqueles comportamentos nada
tinham de normais. A primeira
grande conquista civilizatória da
operação foi impor um novo padrão
ético entre a relação do público e
do privado. É importante dizer que,

embora o Ministério Público tenha
se apropriado da marca Lava Jato,
ela é muito maior que o Ministério
Público. Ela é um esforço conjunto
da Polícia Federal, do Ministério
Público, do TCU, da CGU, da Receita
Federal, do Coaf, do Judiciário. E
a população precisa saber, assim
como os empresários, que são
formadores de opinião, precisam
compreender isso e, de certa forma,
difundir essa ideia, a de que não há
donos na Lava Jato. O Brasil deve
muito aos procuradores, ao juiz Sérgio Moro, mas eles não são os heróis
do Brasil. Há um esforço grande de
muitas instituições que trabalharam
e vêm trabalhando nesse esforço.
Penso que esse legado da Lava Jato
deva ser permanente. O receio que
nós, cidadãos brasileiros, e, no meu
caso, que tenho uma responsabilidade pública, é que a tentativa de se
apropriar da Lava Jato acabe servindo a um projeto de poder de uma
instituição ou de outra. Isso deve ser
combatido, porque isso apequenaria
a operação.
O senhor considera possível que
consigamos avançar na simplificação tributária?
A legislação tributária é um problema de federalismo. O sistema atual
é profundamente injusto e todos
têm medo do que pode vir. Então,
do ponto de vista dos legisladores,
é muito mais cômodo manter o
quadro como está. Uma reforma
tributária mais profunda dependeria de um presidente da República
muito forte, que tivesse disposição
de abrir mão de um superpoder da
Constituição que, ao longo dos anos,
fez com que a União arrecade mais
da metade dos tributos no Brasil.
Portanto, temos um federalismo de
araque, porque o federalismo pressupõe divisão de competências, tarefas, mas também divisão do poder
de arrecadar tributos. Se a parcela
mais expressiva da tributação está
na União, os estados e municípios
dependem de um favor do Estado
para repassar fundo de participação
disso, e transferências voluntárias.
O que precisa haver é certo altruís-

mo do presidente da República para
repassar para os estados e municípios a sua parcela de competência
tributária para que, aí sim, eles
possam administrar o estado. Toda
vez que a União concentra demais,
ela torna difícil uma mudança mais
profunda, porque a correlação de
forças, principalmente no Senado,
que é a Casa da Federação, é muito
estreita, na qual Norte e Nordeste têm muita força. São Paulo já
dispõe de muita força na Câmara
dos Deputados. Com isso, acaba se
criando um impasse e não andamos
para lugar nenhum. Para que a roda
gire, é preciso que o presidente da
República ceda algo, para então
conseguir acomodar o interesse dos
estados e dos municípios nisso.
Como o TCU fiscaliza o Sistema S e
qual a importância desse trabalho
para fortalecer inclusive o próprio
Sistema?
Há uma discussão histórica sobre
qual é o papel do TCU em relação
ao Sistema S. E existem algumas
decisões do STF que dizem que o
controle do TCU deve ser sobre os
atos finalísticos do Sistema S e não
sobre a área-meio. Primeiro, porque
as entidades do Sistema S são
privadas e não públicas. Porém, gerenciam recursos públicos. Então, o
que o STF tem dito e há um acórdão
muito contundente do saudoso
ministro Teori Zavascki, secundado
pelo voto do ministro Gilmar Mendes
também, que diz exatamente isso. É
claro que os recursos que as entidades do Sistema S administram são
públicos, que derivam de contribuições parafiscais, porém, como
essas instituições têm natureza
privada, os órgãos de controle não
podem intervir nem ter ingerência
sobre a atividade-meio. Ele não
pode determinar quanto vai ganhar
um funcionário das instituições do
Sistema da indústria, do comércio,
enfim. No entanto, nem sempre
é fácil distinguir o que é área-fim
e área-meio. Em um exemplo do
Sesc, se há um gasto muito maior
com funcionários do que com investimento naquilo que deveria ser

a atividade-fim do Sesc, é claro que
existe um desvio aí e deve ser objeto
de análise do TCU. Temos o máximo de cuidado para não extrapolar
nossas competências, mas o certo
é que nem sempre é fácil identificar
onde acaba a área-meio e onde
começa a área-fim, especialmente
porque existe uma relação de mútua
implicação entre ambas, porque o
dinheiro que sai para a área-meio
desfalca a área-fim, e vice-versa.
É claro que não é possível também
atingir as finalidades das entidades
do sistema, sem ter uma infraestrutura que dê suporte a essa realização, sem servidores, sem equipamentos, sem estrutura física etc.
Seria lícito a uma entidade do Sistema S gastar o orçamento de um ano
inteiro, por exemplo, para construir
um prédio e não fazer um investimento em educação de trabalhadores do comércio? É claro que não. A
virtude, como diz Aristóteles, está no
meio. A fiscalização do TCU mostra
às entidades do Sistema que existe
um controlador rigoroso olhando e
isso aumenta a responsabilidade do
gestor. O bom gestor não tem medo
do TCU, mas a parceria dele. Na verdade, o que o tribunal faz é induzir as
entidades do Sistema S a profissionalizarem sua gestão, a terem um
manual de contratações, a adotarem processo seletivo para contratação de funcionários, a criarem um
plano de carreira. Porque, de novo,
são recursos públicos e diz a nossa
jurisprudência, os recursos públicos
devem ser gastos obedecendo aos
princípios da administração pública:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O TCU
não exige das entidades do Sistema
S o cumprimento da Lei de Licitações
ou que façam concurso público.
Mas as contratações devem seguir
os critérios de impessoalidade, de
moralidade. Está provado que o setor
privado consegue gastar de maneira
mais eficiente que o setor público,
mas é necessário que haja um controle exatamente para impedir que
esses nichos do setor privado que
estão ali no Sistema S não adquiram
os vícios do setor público.
Revista Fecomércio DF 11
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Como
antigamente
//Por José do Egito

Fotos: Raphael Carmona

Na contramão da tecnologia, casas oferecem jogos de
tabuleiro e conquistam brasilienses

A

tualmente, quando se fala
em jogos, muita gente pensa em videogames, jogos
em smartphones ou outros games
virtuais. Quem viveu nas décadas
de 1980 ou 1990, com certeza participou da grande onda de jogos de
tabuleiro no Brasil, em que famílias
e grupos de amigos desligavam a
TV (ou mesmo os videogames mais
antigos) e viravam tardes e noites
se divertindo juntos. Na contramão
dos avanços tecnológicos digitais,
não se surpreenda se a atenção dos
clientes de um determinado espaço
estiver voltada mais para o tabuleiro do que para o copo de cerveja
ou pratos de comida, por exemplo.
Esses locais vêm ganhando espa12 Revista Fecomércio DF

ço pelo público brasiliense com
partidas dos clássicos como Banco Imobiliário, War, Uno ou o RPG
Dungeons & Dragons, ou de lançamentos como Catan ou Avalon, que
envolvem os jogadores com histórias e dinâmicas mais complexas,
desafiando a habilidade estratégica
e prendendo a atenção do grupo de
amigos por horas.
São os bares e locais que oferecem bebidas, comidas e jogos de
tabuleiro. Cerveja, petisco e por que
não um joguinho para passar o tempo? No Carcassonne Pub (407 Norte, Bloco E), é possível ter jogos de
tabuleiros, cartas e dados da casa,
além de comidinhas mediterrâneas
e um vasto menu de cervejas espe-

ciais. A entrada custa R$ 15 (terça a
sexta-feira), R$ 20 (finais de semana) e o horário de funcionamento é
de 18h à 0h. A decoração rústica,
com pegada medieval, somada ao
trabalho dos instrutores dos jogos
(espécie de sommelier de jogos de
tabuleiro), faz dessa uma experiência única. Quem explica isso são
os donos do Pub, Fábio Almeida e
Salimar Morais. “Prestamos uma
espécie de monitoria. Sabemos sugerir jogos de acordo com o perfil da
mesa e explicamos a brincadeira de
forma dinâmica e rápida”, conta Fábio. Ele explica que o fato de sua esposa Salimar ser formada em Gastronomia aproxima a loja do cliente
e faz disso um dos diferenciais da

casa. “Esse atendimento próximo
permite um feedback mais direto”,
revela ela. Outro ingrediente da receita de sucesso do negócio é o olho
do dono. “Estamos sempre presentes. O empresário não pode pensar
que vai contratar um gerente e deixar para lá. Vida de empreendedor
não é de glamour”, diz Fábio.
Com cinco anos de existência,
o Carcassone Pub é o primeiro bar
de jogos do DF e recebe cerca de 30
pessoas por dia, durante a semana,
e cerca de 70 nos fins de semana.
De acordo com os proprietários, o
público da casa é formado por 30%
de frequentadores de 16 a 22 anos;
um quarto tem de 24 a 40 anos; e
o restante é formado por grupos
familiares. Entre os atrativos do
lugar, aberto em maio de 2013 na
203 Norte, estão uma decoração
que lembra o período medieval, um
cardápio com petiscos, hambúrgueres e pratos, com opções também
para veganos e vegetarianos, além
de mais de 200 jogos, que incluem
desde dominó até brincadeiras mais
elaboradas, como War. Um dos
pré-requisitos para trabalhar ali é
gostar desse tipo de entretenimento. “Gostamos de fazer com que o
cliente seja bem atendido, curta os
jogos e casa. Nossos funcionários

Fábio Almeida e
Salimar Morais, da
Carcassone, oferecem
monitoria em jogos

também são parte da família e fazemos questão de instruí-los para que
ele seja um instrutor de jogos.
Rafael Ferreira, carioca de 26
anos, é estudante. Fã de desenhos e
filmes de super-heróis como X-Men
e Homem-Aranha desde pequeno,
ele garante que curte tudo do mundo nerd, mas tem as histórias em
quadrinhos (HQs) como sua maior
paixão. Em Brasília há sete anos, ele
curte mesclar uma ida ao bar com
os amigos com partidas de jogos de
tabuleiro clássicos. Para isso, ele
recomenda uma visita ao Carcassone Pub. “É um pub especializado
em jogos de tabuleiro. Chegando lá,
você recebe cardápio e toda a assistência pra saber dos jogos”, ele diz.
“É um lugar sensacional para você ir
com os amigos e se divertir por horas. Da última vez que fui com meus
amigos, ficamos até a hora que fechou”, conta Rafael.
COMIDA MEXICANA
Comida e bebida não são o único
atrativo deste endereço. Aqui, o cardápio divide espaço com um menu
de jogos de tabuleiros, com cerca
de 80 opções. Trata-se da Toca - Taquería e Game Bar. Inaugurado em
2017, o local fica na QSA 11 de Taguatinga Sul e oferece comida me-

xicana, massas preparadas todos os
dias e temperos caseiros, com cardápio à la carte.
Os jogadores ou clientes pagam
um couvert de R$ 5 para ter acesso aos jogos de tabuleiro, além de
poder jogar nos videogames Super
Nintendo e PlayStation, que são
cortesia da casa. “O que eu sempre
senti falta nas outras casas de jogos
é comida de boa qualidade, a ideia
de mesclar os dois veio do sonho de
oferecer um espaço em que nossos
clientes se sintam à vontade, como
se estivessem em casa, com um
atendimento diferenciado e comidinhas gostosas. Eu sou a chef proprietária da Toca e, antes de a Toca
ser idealizada, sempre tive muitos
elogios à minha comida mexicana.
Então pensei, por que não juntar os
dois? O bacana foi que depois que
abri, muitos amigos me enviaram
referências de estabelecimentos
que oferecem jogos e comida mexicana nos EUA e Canadá”, conta
Helena Lasquevite, 29 anos e chef
proprietária do local.
Entre uma partida e outra, é possível matar a fome e escolher entre
jogos com blefe, competitivos. Pra
jogar com a galera, Helena recomenda Coup, Máfia de Cuba e The
Resistence. “Temos outros grupos
que já curtem mais o Board, os mais
procurados são Zombicide, Cthulhu,
Catan”, conta Helena. Segundo ela,
ser empreendedora trouxe vários
ensinamentos e fez da Toca um local
frequentado por todos os públicos.
“Ser empreendedora me ensinou
muita coisa, principalmente quando se é mulher nesse meio, digo, o
mundo nerd tenta cruelmente ser
dominado por homens. Eu sempre
fui apegada a jogos em geral desde cedo, sempre joguei Mega Drive
e Super Nintendo. Eu cresci nesse
meio e tenho muito orgulho de poder oferecer uma casa como A Toca,
cuja decoração faz total referência à
temática Geek, com jogos, comida,
Revista Fecomércio DF 13
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atendentes igualmente nerds. E o
que eu acho mais bacana é a diversidade do meu público, é muito legal
ver uma família reunida comendo
e jogando”, explica Helena. O local abre de segunda a sábado, das
18h30 às 23h30.
A gerente de Contas Kelly Cristina Almeida, de 29 anos, é cliente
assídua da casa. Apaixonada por
ficção científica, ela coleciona livros
e HQs dos dois gêneros. Além disso, joga RPG (sigla em inglês para
“jogo de interpretação de papéis”,
no qual os jogadores criam personagens e histórias em grupo) há 18
anos. “A Toca é um dos poucos locais da cidade com temática nerd e
ambiente aconchegante. A decoração é incrível, além disso o bar tem
um cardápio legal”, disse Kelly.
Jogos também são o hobbie da
enfermeira Maria Júlia Martins, de
24 anos. Avessa a rótulos, ela não
se intitula nerd, mas admite que não
passa um dia sem jogar. Por isso,
sua indicação de ambiente para jogos de tabuleiro é a Ludoteca, na
315 Sul. “É um espaço bem dividido,
com jogos cooperativos, competitivos, para jogar sozinho, ou com a
galera”, explica Maria Júlia. A Ludoteca vende a experiência de diversão
e interação entre amigos, usando
jogos de tabuleiros. Além disso, o
espaço virou ponto de encontro para
comunidade de diversos tipos de jogos, como RPG, X-Wing, Star Wars
Destiny, Pokemon, Yugioh, Krosmaster, Warhammer 40k e Legends
of Five Rings.
De acordo com um dos proprietários, o engenheiro civil André
Segovia, o local recebe cerca de
mil visitas por mês, e esse público
é maior ainda no período de férias.
O ambiente possui um acervo com
600 jogos, com a opção de jogar
na loja ou alugar e levar para casa.
“Os jogos mais procurados são os
“party games”, mais leves e rápidos
que comportam em média de 4 a 6
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André Segovia, um
dos proprietários
da Ludoteca: mil
visitas por mês

pessoas como Dixit, Coup, Dooble,
Catan, Carcassonne. Mas como uma
das missões da loja é a divulgação
do hobby, ajudamos os clientes na
escolha dos jogos sempre trazendo
lançamentos (tanto nacionais, quanto internacionais) e oferecemos uma
espécie de curadoria de jogos”, explica André. Os valores variam de R$ 10
por pessoa (terça a quinta-feira) e R$
15 (sexta a domingo e feriados). Para
alugar, o valor é de R$ 30, R$ 50 ou
R$ 70 por jogo. O local oferece ainda
uma assinatura mensal que permite
alugar até três jogos por vez, com
trocas ilimitadas, no valor de R$ 80
a R$ 140. O plano também permite
jogar na loja sem pagar a entrada, e
dá convites para levar amigos. A Ludoteca funciona de terça a sábado,
das 12h às 23h30 e aos domingos,
das 14h às 19h.
FÃS DE BOARDGAMES
Com um ambiente muito descontraído, na Orgutal (205 Norte)
é fácil encontrar outros jogadores
para desafios. Além disso, o local
é reconhecido pelo ótimo atendimento, preço justo e um enorme
acervo de jogos. O dono também
vende cervejas e petiscos para os
jogadores. Luiz Cláudio da Mata, 34
anos, é empresário e proprietário da

Orgutal. Há sete anos o espaço revive os anos 1980 e 1990, possui 650
jogos e recebe atualmente 500 pessoas por semana e abre a partir das
18h. “Somos a primeira empresa de
Brasília com foco nos jogos de tabuleiro. Sempre estamos em grandes
eventos que acontecem em Brasília
e envolvam jogos”, disse Luiz. O valor de entrada varia de R$ 5 (terça a
quinta-feira), e R$ 10 (finais de semana) para acesso aos jogos.
Vitor Antônio Ávila, de 39 anos,
leva seu lado nerd além do lugar
comum. Mais do que quadrinhos,
desenhos, filmes e brinquedos, essa
cultura influencia também seu gosto musical. Ele é fã de bandas como
Blind Guardian, que mistura a literatura fantástica de obras como O
Senhor dos Anéis com rock pesado,
tanto é que frequenta a Orgutal pelo
menos uma vez por mês. “É uma
loja que apoia muito esse mundo de
jogos. Eu sempre fui muito lá, porque eu jogava Magic: The Gathering,
Pokémon. Tinha dias na semana
que eu ia com amigos para um torneio em alguns jogos, e eu passava
a manhã, tarde e noite jogando”, ele
conta. Para ele, o diferencial da casa
é o atendimento. “É só você chegar
que eles informam tudo sobre os jogos disponíveis”, disse Vitor.

saúde

Academias
são renovadas
//Por Sacha Bourdette

Fotos: Joel Rodrigues

Sesc moderniza academias para receber cada vez melhor seu público
Proporcionar acessibilidade em
academias é demonstrar a preocupação em dar direito a todos. Com
o objetivo de ampliar e oferecer
melhor qualidade aos serviços, o
Sesc-DF adquiriu, com apoio financeiro do Departamento Nacional,
150 aparelhos de exercícios físicos.
O investimento foi de R$ 2 milhões
e contemplou as oito academias do
Sesc: Presidente Dutra (Setor Comercial Sul), 504 Sul, 913 Sul, Guará,
Ceilândia, Gama, Taguatinga Norte
e Sul. O destaque ficou por conta da
unidade de Ceilândia que teve todos
os equipamentos trocados.
Segundo o chefe da Divisão de
Desenvolvimento Humano do Sesc-DF, Guilherme Reinecken, a ideia
é proporcionar saúde de maneira
ampla e democrática. “Queremos
oferecer para a nossa clientela espaços mais modernos e que possam
atender a todos. No Sesc Ceilândia,
de forma experimental, adquirimos
equipamentos que atendem ergonomicamente a pessoas com deficiência e sem deficiência. Poucas
academias oferecem esses equipamentos aqui no Distrito Federal.
Além disso, pretendemos doar os
aparelhos antigos para instituições
e organizações não governamentais”, adiantou.
A ação faz parte do processo
de melhoramento e manutenção
da qualidade dos equipamentos de
musculação da instituição. O objetivo é não ter aparelhos com mais de
dez anos em uso. As academias recebem em média 4 mil pessoas por
dia. São oferecidas aulas de muscu-

lação, pilates, ciclismo indoor, treinamento funcional, jumping, zumba
fitness, lutas, ginástica localizada,
entre outras.
Os espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h,
e aos sábados, das 9h às 12h, exceto
as unidades Presidente Dutra e 504
Sul, que abrem de segunda a sexta-feira. Para frequentar, é necessário
possuir a credencial do Sesc-DF e
se matricular na unidade desejada.
Academias
Unidades: Presidente Dutra (Setor

@sescdf

Comercial Sul), 504 Sul, 913 Sul,

/sescdistritofederal

Guará, Ceilândia, Gama, Taguatinga

www.sescdf.com.br

Norte e Sul
Informações: 0800 617 617
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Cupons de descontos

para os clientes
//Por Daniel Alcântara

Foto: Joel Rodrigues

Fecomércio-DF e CupomWeb firmaram um acordo
para oferecer benefícios aos empresários

A

Fecomércio-DF
e
a
CupomWeb firmaram um
acordo para oferecer benefícios aos empresários. A parceria
visa criar inúmeras vantagens tanto para as empresas, quanto para
os clientes. Trata-se de um sistema de emissão de cupons moderna, simples e prática para oferecer
descontos aos consumidores, objetivando fidelizá-los. A estimativa
é de que nos Estados Unidos 300
bilhões de cupons de descontos
sejam emitidos anualmente com
uma taxa de uso de 80%. No Brasil, a CupomWeb é uma das pioneiras na iniciativa.
Funciona da seguinte forma:
ao concluir a compra, o atendente realiza um cadastro rápido
no sistema do CupomWeb. Feito
isso, o cliente recebe um cupom
de desconto via SMS para compras futuras, sem necessidade de
instalação de aplicativos. Desse
modo, o consumidor possui mais
um motivo para voltar à loja para
novas compras, criando um vínculo entre a empresa e o cliente.
Erigleidson Pereira da Silva, CEO
da CupomWeb, informa que a ideia
do projeto surgiu após uma viagem
aos Estados Unidos, onde ele ficou
impressionado com o modal de
cupom de descontos.
Ele relata que durante sua estada por lá, voltou quatro vezes
à mesma loja para fazer novas
compras por conta do sistema de
descontos. “Quando voltei para o
Brasil, conversei com o meu sócio e começamos a desenvolver a
ideia, baseados no que é a realidade do mercado brasileiro”, explica.
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Erigleidson diz que o sistema é
pensado para o núcleo das micros
e pequenas empresas do Brasil,
que são o pilar de sustentação da
economia do País. “Existem outros
tipos de fidelização mais conhecidos, como o Dotz e o Be Blue,
por exemplo, mas não é o objetivo
central do nosso público-alvo, pois
esses sistemas não fidelizam o
cliente à loja e sim ao programa de
benefício”, informa o empresário.
Com os serviços da CupomWeb
o empresário tem a possibilidade
de postergar o desconto que iria
oferecer no momento da compra,
gerando lucro e possibilidade de
novas vendas. “Quando o empresário dá 5% de desconto na hora
do pagamento, por exemplo, o
cliente ganhou o desconto dele
e foi embora, sem gerar nenhum
link com a empresa, além de dimi-

nuir o faturamento do lojista”, diz
Erigleidson. “Pensando no comerciante, o nosso sistema oferece o
desconto para a próxima compra,
de imediato isso já aumenta o faturamento nas vendas e cria uma
chance de o cliente voltar a realizar outras aquisições. Se o cliente
não voltar, o lojista não perdeu o
valor do desconto”, explica.
A parceria da Fecomércio-DF com a empresa visa atingir o
maior número de empresas para
possibilitar que os lojistas aumentem suas vendas e criem um laço
com o consumidor. “Uma parceria
desse porte possibilitará mais uma
estratégia no marketing das micros e pequenas empresas, com
uma ação eficiente”, concluiu Erigleidson. Para mais informações
sobre o serviço, basta entrar em
contato pelo 98225-9299

artigo direito da empresa

A limitação da
responsabilidade dos sócios
Uma das dúvidas mais frequentes no Direito Empresarial reside na
limitação da responsabilidade dos
sócios pelas dívidas da sociedade
limitada. Sabemos que a atividade
empresarial engloba despesas, riscos e incertezas de sucesso. A empresa pode não possuir patrimônio
suficiente para pagar os seus credores e acabar inadimplente. Neste
caso, sempre são levantados questionamentos sobre a possibilidade
de o sócio vir a perder seus bens
pessoais, inclusive o imóvel em que
reside com sua família, para cobrir
o que a sociedade deve a fornecedores, bancos e outros agentes.
Vamos, então, esclarecer essas
dúvidas, destacando dois pontos.
Primeiro, quando a sociedade limitada assume dívidas a terceiros,
será ela, e não os sócios, que responderá pelas obrigações contraídas. Podemos exemplificar com a
aquisição, pela empresa Lua Nova
Comércio Atacadista de Alimentos
Ltda., de gêneros alimentícios, para
pagamento futuro aos fornecedores.
Neste caso, quem assume a posição
de devedor será a própria sociedade
limitada, que é uma pessoa jurídica,
dotada de CNPJ. Os sócios, de forma diferente, não ocupam a posição
de devedores ou de responsáveis
pelo pagamento das mercadorias
adquiridas.
Segundo, nas sociedades limitadas, como o próprio nome indica,
a responsabilidade de cada sócio
é limitada ao valor de suas quotas.
Portanto, o sócio responde pelas
dívidas da empresa apenas até um
valor limite, independentemente do
seu patrimônio pessoal.
Consideremos, como exemplo,
que João e Maria abriram a empresa Lua Cheia Comércio Varejista de

Alimentos Ltda. João, que possui
um patrimônio pessoal de R$ 900
mil, adquiriu 60 quotas no valor de
R$ 1 mil cada. Seis meses após a
sua abertura, a sociedade limitada
possui dívidas vencidas de R$ 600
mil a fornecedores de gêneros alimentícios e de produtos de limpeza,
mas todo o seu patrimônio não é
suficiente para pagar sequer 10% do
valor devido.
Nesta situação, como o valor total das quotas do sócio João é de R$
60 mil, a sua responsabilidade pelas
dívidas da empresa estará limitada
a essa quantia. Ou seja, se a dívida
da sociedade limitada for de R$ 600
mil, João responderá somente até
o valor de suas quotas, mesmo que
ele possua elevado patrimônio pessoal. Da mesma forma, se a dívida
da sociedade fosse de R$ 1 milhão,
João continuaria a responder somente até R$ 60 mil.
Consideremos que a sócia Maria
resgatou sua aplicação na poupança
e adquiriu 40 quotas no valor de R$
1mil cada. No entanto, ela também
possui uma casa onde reside com
sua família e mais dois terrenos,
estando temerosa de vir a perdê-los
para pagar as dívidas da empresa.
Neste caso, se a empresa deixar
de pagar uma dívida de R$ 600 mil,
Maria não terá que vender parte de
seus bens para cobrir esse valor,
pois sua responsabilidade é limitada
a apenas R$ 40 mil.

Por fim, destacamos que toda
regra possui exceções. Nas sociedades limitadas, também existem
situações excepcionais em que não
teremos a limitação da responsabilidade do sócio. Consequentemente, o patrimônio pessoal dos sócios
pode sim vir a ser atingido para a
cobertura das dívidas trabalhistas,
previdenciárias e de outras naturezas que a empresa possui. Esses
casos serão objeto de nossa análise
em outro artigo.

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

www.portalgastronomix.com.br
rodcaetano@hotmail.com
www.facebook.com/portalgastronomix
@portalgastronomix

Esfihas e kibes: queridinhos do Empório Árabe
O Empório Árabe vende uma média de 19 mil unidades
de salgados nas duas unidades, em Águas Claras
e na Asa Sul. As esfihas abertas, mais clássicas
e pedidas, possuem três tipos salgados - carne,
frango ou ricota -, a R$ 4,90 cada. Há, ainda, as
esfihas fechadas, de carne ou ricota (R$ 6,90
cada); a esfiha de acelga (feita na chapa), a R$
18,90; a esfiha de zathar (R$ 5); a esfiha de espinafre
com ricota (R$ 5,00); e a de queijo minas (R$ 5,60).
Encerra a lista a tradicional esfiha folhada de carne,
que custa R$ 10. Os kibes reúnem três tipos - frito,
assado e na chapa. Entre os fritos há recheios de carne
(R$ 6,90), queijo (R$ 7), coalhada e homus (R$ 8,90 cada
um). Os assados incluem dois sabores: de cebola frita e
de azeitona com uvas-passas e castanha-de-caju, cada
um a R$ 12,90. O kibe na chapa, recheado com carne e
cebola e frito antes de ir à chapa, sai a R$ 11,90.
Comandado pela chef e empresária Lídia Nasser,
o Empório Árabe também conta com adegas
diversificadas. Entre os cerca de 60 rótulos disponíveis,
há três do Oriente Médio. Dois deles da vinícola
Chateau Ksara, fundada em 1857 por monges jesuítas
e situada no Vale do Beca, no Líbano. O tinto Chateau
Ksara Reserve Reserve Du Couvent (R$ 168) - com
blend de Cabernet Sauvignon, Syrah e Cabernet Franc
- harmoniza com cordeiro. O outro é o Chateau Ksara
Le Prieuré (R$ 141) - tinto seco que combina as uvas
Cabernet Sauvignon, Carignan, Mourvèdre e Cinsaul fica perfeito com kafta, grelhados, berinjela assada e
charutos. Por fim, há o Cuvée de Printemps (R$ 128),
elaborado com 50% Tempranillo e 50% Gamay. São
12,5% de graduação alcoólica, em um tinto leve que vai
bem com kibe cru, tabule e charuto de folha de uva.
Empório Árabe
Avenida Castanheiras,
Lote 1060, Loja 24,

CLS 215, Bloco A, Loja 3

Telefone: (61) 3436-0063

Telefone: (61) 3363-3101
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Da cozinha
da Matilde
Letícia Massula é cozinheira de
mão cheia. E é a nova colunista
do Portal Gastronomix. Todas as
quartas, ela publicará receitas
que faz e fez durante toda sua vida.
Atualmente, ela mora em Pirenópolis
e usa o Cerrado como horta e inspiração.
Desde a década de 1970, esquenta a barriga
no fogão, como costuma dizer. Estreou a primeira
produção nacional para a BBC HD, o programa Brazil
Cookbook, sobre comida brasileira, que começou
no ano da Copa do Mundo e foi transmitido para toda
a América Latina, do Chile ao México, o que rendeu
uma boa pesquisa sobre comida brasileira. Desde
2013, empreendeu um projeto pessoal de viagens de
pesquisa pelos diversos biomas brasileiros. Dessas
viagens, inúmeros caderninhos de anotação foram se
juntando e acabaram dando forma a textos que publica
em seu site pessoal, a Cozinha da Matilde.

Uai Bezinha!,
Comida
um cantinho mineiro de vó

Brasília abriga muitos mineiros. E nada melhor do que
ter um lugar para comer comida regional. É o que se
propõe o Café e Bistrô Uai Bezinha!, localizado na 311
Sul. Para os que amam tomar um café da manhã ou um
lanche da tarde com um ar de interior de Minas, é uma
boa opção. A casa conta com diversas delícias mineiras,
como pamonhas, tapiocas, bolos, chás e cafés, além de
menu executivo para almoço e jantar.
As confraternizações de fim de ano também são um
ponto forte do Uai Bezinha!, que, inclusive, possui uma
promoção: a cada seis pessoas reunidas, uma não
paga. Além disso, as sacolas do estabelecimento são
retornáveis, rendendo desconto de R$1,50 na próxima
compra. A cada 10 pedidos, a casa dá um Chá da Tarde
completo de cortesia, e em cada reserva para duas
pessoas feita pelo whatsapp (61) 98166-8248, oferece
uma deliciosa pamonha
Uai Bezinha! Café & Quitutes
CLS 311, Bloco B, Loja 37 – Asa Sul (em frente ao semáforo)
Telefones: (61) 3543-1000 / (61) 98166-8248 (WhatsApp)
facebook.com/uaibezinha

Pratos clássicos e receitas
tradicionais de família têm
presença confirmada no Abuela –
Gastronomia de Gerações. A criação
fica por conta do chef Leandro Taveira,
psicólogo e cozinheiro há 10 anos. No cardápio,
polpetas e o molho à Bolonhesa feito de alcatra,
passando por frutos do mar, bacalhau, cogumelos
frescos, frango ao curry e pernil. Um dos pontos
altos é a carne assada – lagarto inteiro recheado
de linguiça calabresa, marinado por 24h em
vinho madeira com o tempero completo da casa e
braseado no molho de tomates da Abuela por 4h
em panela de ferro, que pode ser acompanhado
por tagliatelle, nhoque ou capeletti. A casa possui
uma carta de cervejas e vinhos.
Abuela – Gastronomia de Gerações
Condomínio Privê Morada Sul – Altiplano Leste
Reservas: (61) 99859-0203

PÍLULAS...
Cão Véio, gastropub do chef Henrique
Fogaça, Marcos Kichimoto e Fernando Badauí,
vocalista do CPM 22, ganha nova unidade na
capital federal. O cardápio conta com porções e
sanduíches com preços que começam na faixa
dos R$ 20. A segunda unidade em Brasília
fica no Yurb, localizado no Setor de Clubes Sul,
Trecho 2, ao lado do Pier 21.

Instagram: @uaibezinha

A Mano é o novo italiano da cidade
O restaurante italiano ‘A Mano, ou feito à mão, abriu as portas na 411
Sul. Na cozinha, o chef Ronny Peterson (ex-Gero) será o responsável
pelas criações entre massas, carnes, peixes e frutos do mar. O
salão principal tem capacidade para 80 pessoas. Já o mezanino,
que pode comportar eventos ou ser aberto ao público, conta com
mais 20 lugares. O projeto de arquitetura, de Carla Amaral, aposta
em um ambiente clássico, misturando painéis de vidros e pedra. Os
sócios à frente do negócio são Leandro Pompeu, Tiago Boita, Carlos
Rodrigues, André Sampaio e o chef Ronny Peterson.
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gente

Transformação
pela arte
// Por Brunna Pires

Levando cuidado
e dignidade
//Por Brunna Pires

Foto: Raphael Carmona

Ao buscar ideias para incrementar ações sociais de um grupo no Facebook, a assessora Iris
Gouveia, 33 anos, conheceu a ONG Argilando, do
Rio de Janeiro, e o Projeto Mini Gentilezas, organizado por Karina Rocha, nas redes sociais. O
objetivo da iniciativa é recolher itens de higiene
em miniaturas, para ajudar pessoas em situação
de rua. “Entrei em contato com uma proposta de
parceria no DF e foi aceita, pois a cada ano o número de pessoas em situação de rua cresce, além
de contribuir com a saúde, os kits de higiene são
recebidos com alegria”. A partir disso, o grupo
10% para o Bem, coordenado por Iris, passou a ser
responsável pela distribuição dos kits em Brasília.
Qualquer pessoa pode participar doando produtos
de higiene que são disponibilizados em hotéis,
companhias aéreas e hospitais. São arrecadados
xampu, condicionador, sabonete, escova, pasta
dental, hidratante, absorvente, desodorante, barbeador, protetor solar, cotonete e meias. Há pontos
de coleta em Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul,
Guará, Lago Sul, Sudoeste e Valparaíso. “A distribuição dos kits me proporciona um olhar diferente
àqueles que estão à margem da sociedade.
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A professora Cláudia Cássia, 44 anos, é a idealizadora do projeto Alimentando Sonhos, que há três
anos leva arte e cultura para crianças e adolescentes
na Fercal. A ideia surgiu quando a filha, a sobrinha e
outras alunas tiveram que deixar o sonho de serem
bailarinas por conta da falta de recursos para pagar
a professora particular. “Resolvi tentar com apoio
da professora mais uma vez aulas particulares e se
podia me ajudar no projeto social devido à procura
por bolsas. Com o tempo, o particular foi ficando de
lado. Hoje temos três turmas de balé gratuitas com
duas professoras”, contou. Além de levar a dança, o
projeto, também, tem como objetivo dar uma alternativa para que os jovens ocupem o tempo ocioso de
forma proveitosa. A iniciativa atende a cerca de 100
crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos que podem
cursar balé, dança do ventre e grafite. Para a professora, estar à frente do projeto é recompensador.
“Sinto-me realizando o meu sonho no sonho deles,
porque eu nunca tive oportunidade quando criança
de me potencializar e, quando vejo a alegria deles em
aprender, me emociono muito”. Atualmente o projeto
está credenciado na Secretaria de Educação, onde
participa dos editais da FAC.

Cinco
perguntas para
Dr. Marcius de Moraes
//Por Brunna Pires
O cirurgião geral Marcius de Moraes, 45 anos,
é especializado em cirurgia endoscópica, um
procedimento alternativo para o tratamento da
obesidade.
Qual tratamento você oferece?
Ofereço tratamento para obesidade, sobrepeso
e refluxo, todos eles com foco no procedimento
endoscópico.

//Por Brunna Pires

Foto: Raphael Carmona

Depois do falecimento da mãe, vítima de câncer, a professora Carla Cavalcanti, 40 anos, teve a
ideia de criar uma iniciativa que tirasse o foco da
doença e despertasse emoções positivas. Assim
nasceu o Projeto Chá das Amigas, Cartas para um
Amor. “É um encontro onde nos permitimos deixar
de lado o mundo do câncer e da tecnologia para
nos encontrarmos com pessoas que se importam
com pessoas, que estão interessadas em ampliar
círculos de amizade”, explicou Carla. As cartas
não têm destinatário nominal, são entregues para
o amor de uma vida com câncer. A orientação é
para que as voluntárias escrevam cartas com
palavras de incentivo, apoio, orações e força para
quem está enfrentando a doença e para quem está
acompanhando alguém em tratamento. Ao total já
foram distribuídas aproximadamente 200 cartas,
escritas por 15 voluntárias desde que foi criado
o projeto. A iniciativa é aberta a toda e qualquer
mulher adulta sensibilizada pela causa que queira
participar. “Vamos implementar fórum de direitos
do paciente oncológico, rodas de conversas, eventos beneficentes e futuramente queremos gerar
empregos”, finalizou a professora.

Quem precisa desse tratamento?
Estamos lidando com a obesidade, que é uma
doença. Muitas vezes as pessoas enxergam a
obesidade pelo ponto de vista estético, quando
na verdade está ligada à saúde.
Quais as inovações na área de
obesidade?
O mais novo tratamento que
temos no Brasil é a Endosutura
Gástrica, que utiliza um aparelho
importado para fazer a costura
interna do estômago, para
dificultar o esvaziamento
gástrico.

Raphael Carmona

Disseminando
amor e esperança

Como funciona o tratamento endoscópico?
Em vez de procedimentos de corte, o
tratamento endoscópico se utiliza da via oral,
o que permite que seja menos invasiva do que
uma cirurgia bariátrica, por exemplo.

Qual o diferencial do
seu trabalho?
Não sei se seria
diferencial, porque
deveria ser as
normas que pautam
a vida de todos os
médicos, respeito ao
paciente, dedicação e
conhecimento ao que se
propõe a fazer.
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Natal

otimista

//Por Fabíola Souza
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De acordo com pesquisa do IF, 57,3% dos comerciantes
apostam que as vendas serão maiores do que em 2017

A

melhor época de vendas
para o comércio de bens
e serviços é o final do ano.
Além do Natal, que é uma data
típica de troca de presentes por
todos os públicos, é o período em
que os brasilienses recebem o 13°
salário, que ajuda a injetar grande
volume de recursos na economia
local. Dessa forma, o Instituto Fecomércio-DF realizou uma pesquisa que aponta a expectativa positiva do empresariado brasiliense
para as vendas do Natal de 2018
em comparação com o mesmo
período do ano passado. Segundo
o levantamento, 57,3% dos comerciantes apostam que em dezembro deste ano as vendas serão
maiores do que em 2017, enquanto 31,5% esperam vendas iguais e
apenas 11,3% acreditam em vendas menores. De acordo com a
estimativa de vendas para o Natal
de 2018, o índice aponta para previsão de crescimento de 12,95%
em relação ao ano anterior. Foram
consultadas 400 empresas de 15
segmentos entre lojas de ruas e
de shoppings.
A empresária Andreia Boldin
proprietária da multimarcas D’Or
Anddin, localizada no Terraço Shopping, está muito otimista para o
período. Segundo ela, a expectativa é de 20% de aumento nas vendas neste final de ano na comparação com o mesmo período de 2017.
“Investimos na loja e aumentamos
as marcas. Acreditamos neste aumento porque minhas clientes são
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aquelas que estão aqui todos os
dia, mas têm um perfil diversificado. Além disso, atendemos a todos
os públicos, então nossa grade vai
do PP ao XG. Como trabalhamos
com bolsas, calçados e acessórios
em geral, então elas saem daqui
com o look todo completo”, disse.
Os centros de compras da cidade também estão apostando
alto nas promoções e decorações
para atrair mais clientes na época mais vendável do ano. Desde
novembro os malls receberam o
Papai Noel para tornar mais lúdico o clima natalino para as famílias. Confira aqui as atrações que
cada mall preparou para motivar
os clientes a irem às compras em
dezembro e janeiro.
O Pátio Brasil apostou na decoração dos personagens do desenho Masha e o Urso. As crianças
ficam perto de tudo que acontece
no desenho e interagem com personagens 3D, e com brinquedos
dentro da própria decoração, como
cama elástica e bola gira-gira,
além de curtirem sessões de cinema embaixo da árvore de Natal. A
promoção de Natal do Pátio Brasil é o sorteio de cinco carros.
A cada R$ 250 em compras
nas lojas participantes,
até 6 de janeiro, o
cliente ganha um
cupom para
participar
do sor-

teio.
A decoração de Natal do shopping no Conjunto Nacional tem
400 mil pontos de led na parte externa do mall, com traços em azul,
integrando alta tecnologia ao design. A iluminação da fachada faz
referência ao tema da decoração
de Natal interna do shopping, que
trouxe os personagens do filme
Meu Malvado Favorito. Na frente
do centro de compras teve uma
réplica gigante do Minion, em 3D,
de 6m de altura, construída pela
1ª vez na América do Sul. Este
ano, o mall preparou a promoção de premiação sorteio mais brindes. São
três carros 0km e
mimos exclusivos
com a temática
do Natal.
Já Brasília Shopping

apostou no tema Natal de Luz. O
dourado foi o tom e está nas guirlandas, bolas, fitas e adereços
rústicos que emolduram o verde
presente nos mais tradicionais
símbolos natalinos. Na praça principal do centro de compras, uma
árvore suspensa decorada com
elementos em degradê e iluminada com leds reflete o brilho que
esse tempo emana. O mall dará
de presente um carro híbrido. A
cada R$ 200 em compras, os consumidores podem adquirir um
cupom. O investimento do Brasília Shopping em sua Campanha de Natal foi de R$ 1,5
milhão com contratação de
Papai Noel e Noeletes, prêmio, sinalização, decoração
e mídia.
O Boulevard Shopping Brasília inovou
e preparou
um carrossel
para divertir a
criançada.
Assim, além
de encantar os
olhos, a atmosfera de Natal conta com
muitas brincadeiras. E a cada R$
350 em compras, o cliente ganha
um cupom para concorrer ao sor-

teio de um cartão no valor de R$
80 mil, além de um panetone ou
chocotone Casa Suíça, com lata
personalizada Athos Bulcão.
O JK Shopping preparou uma
árvore de led gigante, com 20m
de altura, que foi montada na área
externa do mall. Nela são projetados cores e mensagens de paz,
amor e fraternidade. No interior
do shopping, o tema inspirador é
chocolate, que ganhou um charme
muito especial com a Fábrica de
Chocolate do Papai Noel. O centro de compras investiu mais de
um milhão de reais na campanha
natalina. A promoção deste ano
sorteará um carro 0km. Para participar, o cliente pode trocar os R$
100 em compras por um cupom e
concorrer à premiação. Nas compras acima de R$ 300 o cliente ganha um chocotone.
Ao completar 35 anos, o
ParkShopping trouxe um projeto exclusivo, que contempla uma
decoração de Natal interativa com
um passeio de realidade virtual no
trenó do Papai Noel pelo céu de
Brasília. O mall apostou na Comprou X Ganhou X Concorreu, com
a Promoção de Natal do ParkShopping, que segue até 25 de dezembro. Somando R$ 500 em compras
nas lojas participantes, os clientes
podem trocar suas notas fiscais
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por um panetone Kopenhagen. O
valor também vale para concorrer
a um cupom para o sorteio de seis
carros 0km.
Em 2018, o Terraço Shopping
apostou no tema Natal das Cores,
que trouxe um colorido especial
para o mall. O público está tendo a oportunidade de se encantar
com uma árvore interativa, onde as
crianças podem brincar em um escorregador que passa por dentro da
decoração. Além disso, uma roda
gigante traz muita diversão para os
pequenos. A cada R$ 300 em compras, o mall presenteia os clientes
com um jogo americano personalizado e um cupom para concorrer a
um carro 0km.
O CasaPark investiu no Natal
Design CasaPark 2018 com uma
árvore com o conceito baseado
em três pilares: móveis, flores
e pássaros. A inspiração partiu
do simples gesto de olhar para a
natureza e imaginar o que seria a
representação de uma árvore de
Natal, diferente das interpretações
de símbolos europeus com pinheiros e neve. A árvore fica montada
até o dia 6 de janeiro. O centro de
compras não fará campanha promocional este ano.
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O Venâncio Shopping comemora
este ano a entrega de seu terceiro
Natal após a revitalização. A decoração desenvolvida está em tons
rústicos e marcada pela presença
de muita iluminação. O shopping
também lançou a campanha com o
mesmo tema, com prêmios para os
clientes com cinco sorteios, sendo
um de kit conexão (composto de um
celular + óculos VR + câmera GoPro
Hero) e mais quatro sorteios de celulares. A campanha segue até o dia
21 de dezembro.
A escolha da decoração do Taguatinga Shopping convida as famílias a reviverem experiências e
emoções com as brincadeiras da
infância. As cores possuem uma
missão especial nas celebrações
festivas. Com seus significados subliminares, trazem uma carga de
memórias e sensações diversas. O
vermelho, típico da data, traz consigo a representação do amor e, por
essa razão, é a cor mais importante
do Natal. Já o verde é um símbolo
de esperança, resistência e resiliência. Até o dia 4 de janeiro, o público
poderá concorrer a um carro 0km. A
cada R$ 200 em compras, o mall dá
direito a um cupom. Já nas compras
acima de R$ 400, os clientes do cen-

tro de compras ganham um prêmio.
O Pier 21 escolheu a decoração
de natal com a temática: Gastronomia Gourmet. Durante o mês de dezembro haverá a promoção compre
e ganhe, em que a cada R$ 250 em
compras, o cliente troca por um panetone da Casa Suíça.
Já no Iguatemi Brasília, até o dia
2 de janeiro, as crianças podem se
divertir no mundo encantado dos
balões. Brinquedos giratórios, Poço
dos Desejos, a Casa do Papai Noel,
oficina de cartinhas e Casa de Bonecas estão instalados na Praça Central.
O DF Plaza Shopping, em Águas
Claras, apostou em uma decoração
com o tema Um Doce Natal Mágico
e a cada R$ 200 em compras nas lojas participantes o cliente ganha um
cupom para concorrer a um Citroen
C4 Cactus.
O Alameda Shopping fez o Natal Palácio dos Ursos, com uma
árvore de natal com 18m e decoração lúdica, com vários cenários
diferentes. O shopping trouxe cascatas de luzes de 6m, guirlandas,
árvores. A cada R$ 300 em compras o cliente leva uma travessa
personalizada ou um cupom para
concorrer a um carro 0km.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de outubro/2018
O índice Imobiliário Secovi-DF reflete o comportamento geral dos preços de aluguel e de
venda dos imóveis ofertados no DF. Demonstra ainda as tendências do mercado imobiliário
auxiliando nas tomadas de decisão, tanto de empresários quanto do público em geral.

Amostragem

Comercialização

locação

“Dados sobre imóveis lançados, ofertados e vendidos apontam que o
mercado imobiliário está mais aquecido, dado o maior número de unidades
lançadas e vendidas em comparação com o período anterior. Tanto o índice
de Locação (0,06%) quanto o índice de Comercialização (0,36%) tiveram uma
variação mensal positiva”
Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
www.imovelsecovi.com.br
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Senac-DF firma acordo com o Exército
// Por Sílvia Melo

Foto: Raphael Carmona

Finalidade é formar profissionais das Forças Armadas e da Administração Pública
Federal em conhecimentos do campo cibernético
Um acordo de cooperação firmado com o Comando de Defesa
Cibernética do Exército Brasileiro
permitirá ao Senac-DF formar profissionais das Forças Armadas e da
Administração Pública Federal em
conhecimentos do campo cibernético. O primeiro curso a ser ofertado
será o de pós-graduação em Defesa
Cibernética. A cerimônia de assinatura do acordo foi realizada em novembro no auditório do Departamento
de Ciência e Tecnologia, localizado
no Quartel General do Exército em
Brasília, e contou com as presenças
do presidente do Senac-DF, Adelmir
Santana, do comandante de Defesa
Cibernética, General de Divisão Guido Amin Naves, do diretor regional
do Senac, Luiz Otávio da Justa Neves,
além de convidados.
Para o presidente do Senac-DF,
Adelmir Santana, foi uma honra tratar de um tema extremamente relevante para o momento devido à importância dos processos de inovação.
“O Senac tem a preocupação com a
formação profissional voltada para
a área do comércio e serviços, mas
nem por isso estamos desfocados de
processos inovadores como é o caso
da cibernética”, afirma, destacando
que o Senac utilizará seus equipamentos e sua experiência na área de
formação profissional. “Estamos felizes de estar aqui e certos de que isso
vai nos engrandecer e contribuir para
que continuemos no nosso foco, que
é a formação profissional. Esse acordo agregará valores aos nossos cursos, à nossa instituição e não parará
por aí. Seguiremos juntos porque o
foco é o desenvolvimento nacional,
a busca desse desenvolvimento cenMais informações
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trado no processo de inovação pelo
qual passamos no dia-a-dia”, disse.
O comandante de Defesa Cibernética, general de Divisão Guido
Amin Naves, destacou que a cibernética é uma área nova no comando
e que a sua importância é percebida
em todos os setores da sociedade. O
general lembrou ainda da importância de expandir essa área de atuação
para todo o Estado brasileiro e falou
ainda da importância da capacitação,
da parceria público-privada, da atuação colaborativa e da resiliência.
“Atuação colaborativa é o que estamos fazendo aqui hoje, em um acordo de cooperação com entidades de
diferentes setores, para um esforço
conjunto e sinérgico”, afirmou. “Resiliência depende de capacitação.
É outro motivo pelo qual estamos
aqui”, disse, destacando que todos
@senacdf

/senacdistritofederal

devem ter exata noção da importância do acordo firmado.
Pelo acordo de cooperação, o Senac-DF desenvolverá e implementará cursos de cibernética de acordo
com os requisitos de qualidade e
conteúdo estipulados pelo Comando
de Defesa Cibernética (ComDCiber).
Haverá a disponibilidade de quatro
vagas gratuitas, em cada curso ofertado na área, que poderão ser destinadas a militares, agentes públicos,
entre outras pessoas que atuem
em cooperação com o ComDCiber.
Os cursos poderão ser de formação
inicial e continuada, técnico de nível
médio, graduação e pós-graduação.
O Senac-DF poderá utilizar os laboratórios existentes no ComDCiber e
os laboratórios sob responsabilidade de outras Organizações Militares
(OM) do Exército Brasileiro.
www.senacdf.com.br

TRABALHADOR DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO

SURPREENDA-SE
COM O SESC,
FAÇA A SUA
CREDENCIAL.

É GRÁTIS!

Utilize o pré-credenciamento online e agilize
a sua credencial.
• Acesse o site www.sescdf.com.br e crie o seu login.
• Preencha seus dados cadastrais, salve e envie-os.
• Digitalize-os e depois leve seus documentos até a unidade mais próxima.
• Validade nacional.

Mesmo não se enquadrando como Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo,
você pode fazer seu credenciamento especial na categoria Público em Geral.

Sesc. Transformando vidas

Compareça a uma de nossas unidades com seu RG, CPF, comprovante de residência,
www.sescdf.com.br
foto 3×4 recente e colorida e o valor de R$ 5,00.

Sesc. Transformando vidas
www.sescdf.com.br
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A rainha
das
piscinas
//Por Liliam Rezende

Brasília é considerada
a segunda cidade
brasileira com mais
piscinas por habitante

D

Divulgação

o alto, as piscinas de Brasília disputam atenção com
o Lago Paranoá. Quem
chega à cidade de avião percebe
como muitas residências possuem
estrutura de clube. O investimento
em lazer no quintal de casa movimenta um mercado promissor
na capital do País. Nos últimos 20
anos, o número de lojas especializadas em piscinas cresceu cinco
vezes. O aumento da concorrência
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acirrou a disputa por clientes.
Não existem pesquisas oficiais
sobre o número de piscinas no DF.
A Associação Nacional dos Fabricantes Construtores de Piscinas
(ANAPP) estima que o total se aproxime de 80 mil, o que representaria
10% dos 814.021 domicílios identificados pelo Censo 2016, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Se levarmos em conta somente as casas, o percentual salta
para 8,1%. A proliferação de condomínios horizontais, principalmente
no Jardim Botânico e na região do
Grande Colorado, impulsionou o
mercado na última década.
Brasília possui também no Plano Piloto – Lagos Sul e Norte -, a
segunda maior concentração brasileira de piscinas em casas. O 29º
volume da Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios (PDAD), realizado pela Codeplan e divulgado
em setembro de 2018, revelou que
a população estimada é de 31.206
habitantes locados em 8.742 domicílios. Mais de 70% das casas
possuem piscina. Já a população

do Lago Norte está estimada em
34.400 pessoas, distribuídas em
11.032 domicílios, com um número
de piscinas em cerca de 68% das
residências.
MANUTENÇÃO
Os benefícios de ter uma piscina em casa são enormes. Acordar
cedo e dar um mergulho é uma
vantagem que muitos querem,
mas nem todos podem. Apesar de
ser um privilégio, ter uma piscina
em casa também nos traz algumas responsabilidades. Pode-se
imaginar que a piscina é como um
carro: se você não cuidar, acaba
dando problema, e se não tratar
de resolver o problema pode acabar perdendo-o.
Nessa linha de raciocínio,
manter a piscina sempre limpa é
algo que deve ser feito constantemente, não importando o tipo da
piscina e muito menos se ela está
ou não em uso. Segundo a ANAPP,
há mais de 2,5 milhões de piscinas
no Brasil, de todos os tipos, públicas ou particulares. Um dos profis-

Joel Rodrigues

“Todos sabemos o
quanto utilizar energia
solar pode ajudar o
meio ambiente, além
do seu bolso. Não
consumir energia
elétrica demais, utilizar
fontes alternativas
é responsabilidade
ambiental.”
Jorge Suaid
dono da Solução Energias

Renováveis

sionais mais importantes do nosso
setor é o piscineiro. Em uma atividade que tem a necessidade de ser
desenvolvida cada vez mais com
cursos e aprimoramento, esse trabalhador tem sido muito valorizado
e requisitado para tornar a água
das piscinas saudável, cristalina
e adequada, possibilitando que os
banhistas tirem dela o maior proveito possível, em diversão, lazer,
esporte ou hidroterapias.
Com 25 anos de tradição, a
Park Way Piscinas vem consolidando sua posição no mercado
para construção de piscinas em vinil, fibra e pastilhas. Walace Dantas, gerente da empresa, afirma
que o objetivo é buscar novas tecnologias e encontrar soluções inteligentes para satisfazer o cliente,
mas sem deixar de oferecer o básico, que é o trabalho do piscineiro. “O piscineiro é quem lida com o

tratamento da água e a limpeza de
piscinas. Com o seu trabalho, ele
garante água saudável e cristalina
que proporciona o bem-estar das
pessoas, para sua diversão e lazer”, descreve.
Walace ressalta que o princípio
desse ofício nada mais é do que
a confiança, pois, muitas vezes, o
piscineiro realiza seu trabalho na
ausência do cliente. “Um especialista ético e caprichoso sempre
será valorizado por quem o requisita”, diz. Segundo Walace, além
de deixar a piscina limpa e tratada, o piscineiro também auxilia
na indicação das necessidades de
compra de produtos (químicos e
equipamentos), executa pequenos
reparos e indica procedimentos
necessários para a manutenção de
equipamentos.
Sobre o perfil atual desse trabalhador, Walace diz que há uma
mudança grande no comportamento nos últimos anos. O perfil
empreendedor faz com que muitos
se formalizem e abram as próprias
empresas, o que aquece o mercado
de trabalho e acaba trazendo novas pessoas para o exercício dessa
atividade. Capacitar e reciclar o conhecimento dos trabalhadores desse ramo é papel de toda a cadeia
de produtos para piscina. “Dessa
forma, teremos piscineiros felizes
e orgulhosos de sua profissão, atualizados com todas as novidades
e tendências e preparados para
cumprir e superar as expectativas
de seus clientes”, finaliza.
AQUECIMENTO
Quando o verão vai embora
não significa que é preciso deixar
de aproveitar a piscina. Mesmo
que ela esteja ao ar livre, aquecedores residenciais são capazes
de manter a temperatura da água
agradável: entre 26°C e 28°C, para
tanques usados por adultos, e até
33ºC caso a piscina seja aproveitaRevista Fecomércio DF 29
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da por bebês.
Segundo Jorge Suaid, proprietário da Solução Energias Renováveis, os aquecedores para piscinas mais comuns são alimentados
por gás, eletricidade (o chamado
“bomba de calor”) e energia solar.
“Geralmente, a melhor solução é a
híbrida, ou seja, a que combina dois
tipos de alimentação, como solar
associado à bomba de calor. Assim, sempre que tiver aquecimento
provido pelo sol, a bomba desliga a
parcela movida a energia elétrica,
economizando”, explica.
Jorge alerta, porém, que os
equipamentos da piscina devem
estar trancados em ambiente com
acesso permitido somente às pessoas habilitadas, “porque estamos
falando de água e energia elétrica
juntos”.
O empresário destaca que água
quentinha é só apenas um dos benefícios do aquecedor solar para
piscinas. Uma grande vantagem
do aquecedor solar é que o Brasil é
30 Revista Fecomércio DF

um país tropical, com mais de nove
meses de sol por ano, então o sistema funcionará durante todo o ano
sem gastos adicionais com energia
elétrica. Além disso, os aquecedores solares são muito resistentes,
com as manutenções adequadas,
o equipamento possui uma vida útil
estimada de 15 anos. Jorge explica que há ainda outra vantagem, a
sustentabilidade. “Todos sabemos
o quanto utilizar energia solar pode
ajudar o meio ambiente, além do
seu bolso. Não consumir energia
elétrica demais, utilizar fontes alternativas é responsabilidade ambiental. Você estará investindo na
sua diversão e na preservação do
meio ambiente”, afirma.
ALUGUEL DE PISCINAS
Se você não mora em um prédio
ou casa com piscina, com certeza já
se pegou em um dia quente tentando lembrar de alguém que poderia
convidá-lo para alguns mergulhos.
E se existisse um serviço de alu-

guel de piscinas, ao estilo do Airbnb? Pois é, na França isso é realidade. Trata-se do Swimmy, serviço
de aluguel de piscinas criado em
2017 e que funciona mais ou menos
como o de aluguel de casas, colocando os interessados em contato
com proprietários para que eles
possam se acertar.
São 16 mil usuários cadastrados e 500 piscinas disponíveis para
aluguel. As locações podem ser
feitas para períodos, como manhã
ou tarde, ou para o dia todo, e a cobrança é feita individualmente, de
acordo com o número de pessoas
que for usar a piscina. Os preços
variam entre 10 e 30 euros por período – crianças de 3 a 12 anos de
idade pagam metade do valor. O
Swimmy cobra dos locadores uma
taxa de 10% sobre o quanto eles
receberem por aluguel. Em agosto, o balanço da empresa apontou
faturamento de 150 mil euros, cerca de R$ 670 mil, prova do sucesso
da empreitada.

Piscinas famosas

Arquivo Público

PISCINAS SESC
Democratizando o acesso da população ao lazer, o Sesc-DF
oferece uma estrutura de cinco clubes, localizados em: Ceilândia,
Guará, Gama, 913 Sul, Taguatinga Norte e Sul. Todos os fins de
semana e feriados, o público pode aproveitar espaços com piscinas e parques aquáticos. A unidade com o maior número é o Sesc
Ceilândia, que possui sete piscinas e chega a receber cerca de 2 mil
pessoas aos finais de semana. A unidade tem piscina semiolímpica,
uma para atividades esportivas, duas recreativas, além de uma infantil integrada aos brinquedos e tobogãs.

Cristiano Costa

PISCINA DE ONDAS
A piscina com Ondas foi inaugurada em abril de 1978 e chegava a
receber 1,5 mil pessoas por semana. No auge de seu funcionamento, nas décadas de 1980, esse número chegava a 9 mil pessoas aos
sábados e domingos. A piscina tinha capacidade para 1,6 milhão
de litros d’água e ondas de até 1m. Hoje, há apenas água parada,
bichos e sujeira. A administração do Parque da Cidade é realizada
pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, que respondeu em
nota que, apesar de desativada há 20 anos, a Piscina de Ondas tem sido utilizada na atual gestão para a realização de eventos que promovem a cultura,
geram empregos e arrecadam impostos. Ainda de acordo com a assessoria,
quando o assunto é a água acumulada, foi informado que a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) monitora a área da piscina de ondas permanentemente.
Focos do Aedes são raros no local, mas quando encontrados, é feito tratamento químico.

PALÁCIO DO ALVORADA
O Palácio da Alvorada é a sede oficial da Presidência da República. É lá
onde devem residir os presidentes do Brasil. A fachada do Palácio reflete-se no
espelho d’água de 60 centímetros de profundidade, projetado por Oscar Niemeyer, e é embelezada pelas esculturas em bronze – ‘As Iaras’, obra do artista
plástico e escultor brasileiro Alfredo Ceschiatti.
ÁGUA MINERAL
O Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral Brasília, é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada a noroeste do Distrito Federal e na região central do estado de
Goiás. O Parque Ecológico Água Mineral é uma das ótimas opções de lazer
e turismo no Distrito Federal. O local conta com piscinas abastecidas com
águas das várias nascentes do local, áreas para piquenique, trilhas onde é
possível conhecer mais a fauna e a flora do local. Ao todo, o parque possui
30 mil hectares de extensão. Duas piscinas, Areal e Pedreira propiciam a
oportunidade de recreação. Nessas, a água é constantemente renovada
devido as nascentes localizadas no seu interior ou nas proximidades.

Bento Viana
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turismo
Sílvio Quirino

GUIA RURAL
//Por Sacha Bourdette

Propriedades que oferecem turismo rural contam
com novas ferramentas de divulgação que devem ser
lançadas no primeiro trimestre de 2019

G

osta de passar um tempinho desconectado aproveitando a paisagem? Adora
vivenciar uma rotina diferente ao
lado de animais e provando comidas caseiras? O turismo rural é
um prato cheio para quem curte
o estilo de vida longe dos centros
urbanos. Mas você sabe onde ficam esses lugares? No primeiro
trimestre de 2019, será apresentado o Guia Turístico Rural de
Brasília e o Portal do Turismo Rural. Produzido pelo Sindicato do
Turismo e Ecologia do Distrito Federal e Entorno, o novo guia conta
com a parceria da Fecomércio-DF, do Sebrae e da Federação da
Agricultura e Pecuária do Distrito
Federal, a FAPE/Senar-DF.
O presidente da Câmara Te-
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mática de Turismo e Hospitalidade e vice-presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, explica
a importância de ter um guia de
turismo rural para a cidade. “O turismo rural propicia a valorização
do ambiente por sua capacidade
de destacar a cultura e a diversidade natural de uma região. Isso
propicia a conservação e manutenção do patrimônio histórico,
cultural e natural. Contribui, nesse sentido, para reorganização
social e econômica local, uma
vez que proporciona benefícios
à população que participa direta
ou indiretamente das atividades
ligadas ao turismo. O guia apresentará para quem quer fugir do
cotidiano o que o DF oferece em
termos de propriedades no espa-

ajudar a movimentar o setor. ”Começamos as atividades no Rancho
em 1961 criando cavalos, mas foi
em 1997 que inauguramos o restaurante. Era o sonho de minha
mãe abrir as portas para receber
visitantes. Hoje, funcionamos aos
fins de semana e feriados. Recebemos escolas, empresas, é
uma média de 1,2 mil pessoas por
mês. Em minha opinião, o guia vai
auxiliar a mostrar que existem excelentes opções de lazer e próximas”, afirmou.
Além do restaurante, o Rancho
oferece diversos outros serviços,
como passeio a cavalo, aulas de
equitação, animais, touro mecânico, espaço para eventos, arborismo e turismo de aventura.
“Ficamos a 25 quilômetros da Rodoviária de Brasília e o acesso é
fácil para quem quiser nos visitar.
São 40 hectares de área e acredito
que o turismo rural é importante.
Isso porque vejo os pais viver com

as crianças para vivenciarem o
meio rural para terem esse contato”, finalizou.
NÚMEROS
O Turismo Rural e Ecológico
do Distrito Federal e Entorno está
em expansão e oferece mais de
3,5 mil leitos entre pousadas e hotéis- fazenda, com restaurantes
rurais que contemplam culinária
típica, pesque-pague, córregos,
lagoas, piscinas, trilhas para caminhadas a pé, moto ou de bike.
As propriedades ficam dentro de
um raio de 30 a 150 quilômetros
de distância da Rodoviária do Plano Piloto.
Além disso, os empreendimentos contam com mais de 6 mil assentos em área coberta, inclusive
com auditórios para atender ao
Turismo Coorporativo. O setor emprega mais de 1,2 mil funcionários
fixos e mais de mil temporários
nos fins de semana e feriados.

“Uma de nossas
metas é dar mais
visibilidade ao
setor e o guia
foi um caminho.
Contamos com
30 propriedades
do DF e Entorno
catalogadas”
Fragmar Diniz Leite
presidente do Sindicato de
Turismo Rural e Ecológico

Raphael Carmona

ço rural. A busca por locais que
possam garantir tranquilidade e
diversão está em alta, as pessoas
procuram cada vez mais por hotéis-fazenda que disponham de
serviços desse tipo”, destacou.
Segundo o presidente do Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal e Entorno,
Fragmar Diniz Leite, o guia ajudará a divulgar o setor. “Uma de nossas metas é dar mais visibilidade
ao setor e o guia foi um caminho.
Contamos com 30 propriedades
do DF e Entorno catalogadas e o
nosso objetivo é engrandecer esses lugares. Queremos mostrar o
que o Turismo Rural e Ecológico
tem a oferecer à população local e
demais pessoas que visitam Brasília. Entendemos que o avanço
tecnológico é uma ferramenta importante para divulgar os nossos
serviços e produtos, foi pensando
assim que nos reunimos para elaborar o guia e portal”, revelou.
Por meio das ferramentas, é
possível de forma prática, rápida
e objetiva conhecer o que existe
nesse setor. No guia constam o
modo como chegar ao destino, a
localização, o contato e a relação
dos produtos e atrativos que cada
empreendimento oferece, além
de fotos do que existe em cada
lugar. O presidente do Sindicato,
Fragmar Diniz Leite, cita os tipos
de turismo que podem ser encontrados. “Espalhadas pelo território do Distrito Federal e Entorno
existem em média 150 propriedades rurais que oferecem diversas
modalidades de turismo, como
religioso, esotérico, ecoturismo,
de eventos, pedagógico, corporativo, de aventura, social e espaços
para eventos”, detalhou.
O proprietário e empresário
do Rancho Canabrava, localizado em Sobradinho, José Arnaldo
Rodrigues, acredita que as novas
ferramentas de divulgação devem

capa

Novas
PERSPECTIVAS
//Por Por Daniel Alcântara e Sacha Bourdette

Fotos: Joel Rodrigues

Setor produtivo e especialistas avaliam as mudanças propostas e os principais
obstáculos econômicos e políticos para os próximos quatro anos

A

capital federal tem um
novo governador, assim
como o Brasil, um novo
presidente da República. As eleições para definir os dirigentes traduziram o desejo do eleitor de uma
mudança na política brasileira após
diversos escândalos de corrupção.
A nova política ganhou dos representantes das velhas estruturas
partidárias já conhecidas. Agora, os
escolhidos terão quatro anos para
colocar em prática as propostas defendidas nas campanhas. A Revista
Fecomércio-DF ouviu especialistas
na área da economia e ciência política, representantes do comércio e
empresários para saber as expec-
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tativas econômicas e políticas para
o primeiro semestre de 2019.
O presidente da Fecomércio-DF, Adelmir Santana, destaca que
um governo eleito com um número
de votos muito significativo, como
foi o caso de Ibaneis Rocha (MDB)
e de Jair Bolsonaro (PSL) traz uma
expectativa positiva com relação a
mudanças, já que existe um otimismo por parte da população. Entretanto, Adelmir pondera que o DF
conta com vários problemas estruturais e que o novo governo tem um
trabalho árduo pela frente.
“O desemprego é hoje, além
de uma rede de saúde precária,
um dos principais problemas do

DF. Mais de 300 mil brasilienses
não possuem trabalho. A falta de
emprego provoca ainda um crescimento da informalidade e outros
prejuízos econômicos e sociais.
Para superar esses entraves, o DF
precisa de soluções econômicas e
políticas”, diz Adelmir. “Sabemos
que essa não é uma tarefa simples, mas temos confiança de que
o governador eleito, Ibaneis Rocha,
saberá adotar as medidas corretas
para impulsionar o nosso desenvolvimento”, afirmou o presidente
da Fecomércio-DF.

MUDANÇAS À VISTA
De acordo com o diretor da empresa de planejamento estratégico,
Neocom, e especialista em varejo,
Alexandre Ayres, o novo presidente
deve trazer mudanças importantes
para o comércio. “De uma maneira geral, acredito que o governo
Bolsonaro traz vários avanços importantes para o comércio, principalmente na parte regulatória. Ele
defende uma desregulamentação
e uma simplificação das leis, inclusive poderemos ter a própria redução da carga de impostos e tudo
isso é fundamental. Quando nos
referimos ao varejo, pensamos em
shoppings e grandes redes. Mas
99% das empresas varejistas no
Brasil hoje são micros e pequenas
empresas. Portanto, para esses
empresários, se a regulamentação
tributária for simplificada, já ajuda
muito a entender o próprio negócio
e conseguir se planejar melhor”,
afirmou.
Ayres traça também um panorama se houver um enxugamento da máquina pública. “Hoje uma
parte significativa da economia do
DF é impulsionada pelo dinheiro
público. A partir do momento que
deixa de ter empresas, enxuga
autarquias e reduz quadros, especialmente para Brasília, você tem
uma grande mudança no patamar
de potencial de consumo. Se efetivamente houver o enxugamento,
as perguntas que ficam são: quem
vai empregar? Quais os setores
que vão empregar? Está voltando
a visão de que o que é bom para o
Brasil não necessariamente é bom
para Brasília. Os interesses do Brasil e de Brasília, em muitos aspectos, são divergentes. O que vai fazer
com que o Brasil supere as suas
dificuldades gera efeitos colaterais
em Brasília difíceis de resolver”,
ponderou o especialista.
Segundo Alexandre Ayres o governo do DF poderá ter muitos de-

safios a partir de 2019. “No futuro
próximo, independentemente de o
Brasil estar indo bem, a condição
de Brasília ir bem economicamente dependerá da sua habilidade de
encontrar soluções para a diversificação econômica. Visto que, se o
presidente eleito cumprir as promessas de campanha, o que ele
vai fazer com a máquina pública
em Brasília causará efeitos que já
foram vividos no passado e que são
fortes na economia local. A cidade
precisará encontrar alternativas
naquilo que se chama economia
criativa e economia industrial não
poluente, que são softwares, biotecnologia, de uma maneira geral,
tecnologias de ponta. Temos vocação econômica para isso”, assegurou.
As estimativas apontam para a
volta da confiança do consumidor.
Entretanto, artigos e serviços considerados de luxo, como bolsas,
sapatos e viagens devem ter queda
nas vendas. Por outro lado, aquisições de imóveis e automóveis devem crescer. “O que temos hoje é
a volta da confiança da população.
É um novo olhar para a compra.
Agora as pessoas vão voltar a adquirir imóveis. O mercado imobiliário voltou a se aquecer em Brasília.
O setor de automóveis já cresceu

“A condição de
Brasília ir bem
dependerá da
sua habilidade
de encontrar
soluções para a
diversificação
econômica”
Alexandre Ayres
Especialista em Varejo

muito nos últimos dois meses. Só
com o advento das eleições estamos tendo uma volta da confiança
para esse tipo de compra de maior
volume”, declarou.
Já o professor de Economia
da Universidade de Brasília (UnB),
José Carlos de Oliveira, diz que o
principal desafio da economia brasileira é vencer a inércia de uma
crise profunda e duradoura na qual
o País viveu nos últimos anos, que
gerou grande nível de desemprego.
Segundo ele, o que temos para o
futuro ainda é um cenário de incertezas, mas que sinaliza com uma
perspectiva de uma ideia de economia mais de mercado, com menos
intervenção do governo. “Hoje temos um processo burocrático muiRevista Fecomércio DF 35
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“É uma fase
inicial de um
processo. O nível
de endividamento
dos brasileiros
e do brasiliense
ainda é alto”
José Carlos
economista

to grande e o que está anunciado
pelo novo governo, até agora, é de
que serão reduzidas essas amarras
do investidor e do empresário, com
mais liberdade para agir, com menores custos para enfrentar. Isso
dá mais confiança ao empresário,
cria estímulo para a iniciativa privada”, informou José Carlos.
O professor destaca que as expectativas são boas, mas depende
de muita coisa para que dê certo.
“Dependerá da estruturação do governo, da capacidade de negociar e
das propostas objetivas. A sinalização, pelo menos até agora, tem sido
na direção do que é correto para a
economia”, explica. Do ponto de
vista de consumo dos brasileiros,
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o economista ressalta que é necessário ter prudência, pelo menos
no primeiro trimestre. “É uma fase
inicial de um processo. O nível de
endividamento dos brasileiros e do
brasiliense ainda é alto. É possível
que com qualquer ganho adicional,
ainda no início do ano, as famílias
queiram quitar as suas dívidas e
não contraí-las mais. É preciso ter
cautela”, ressalta.
Para o empresário, a mensagem
do economista é de que se preocupe com a eficiência, principalmente
de seus custos. “O empresário tem
que ficar atento e não tomar medidas que gerem aumento de custo.
Ainda não estamos em um cenário
positivo, economicamente falando.
É preciso ter cuidado, pois para reduzir os custos, após aumentados,
é uma dificuldade enorme”, destaca. Em resumo, diante do que tem
sido tratado até agora, a expectativa
que se forma é a de que a economia
do País venha a melhorar em 2019,
até pelo que sinalizam as maiores
economias do mundo, como a dos
Estados Unidos, Japão, China e
Europa, que têm demonstrado alguns resultados positivos. “O Brasil
é um País muito importante para
o exterior, como no segmento de
agronegócios, por exemplo. Com o

aquecimento da economia global,
podemos ter alguns ganhos no exterior e isso pode acarretar benefícios, como a especulação sobre
a taxa de câmbio diminuir, tendo
uma menor depreciação do Real”,
conclui.
O presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos (Sincofarma-DF),
Francisco Messias, está otimista
com as mudanças. De acordo com
ele, o ano de 2018 não foi o dos
melhores para o segmento farmacêutico: algumas empresas fecharam e as que estão com as portas
abertas sentem dificuldades. Um
dos motivos, segundo Messias, é a
grande carga tributária que se paga
hoje no Brasil. “O governador eleito
está mostrando que quer realizar o
que ele prometeu em campanha,
como a redução de impostos, o
que ajudará bastante o nosso segmento e o comércio em geral, pois
será dinheiro que sobrará na mão
do consumidor para que ele possa
ir até a farmácia e comprar seus
medicamentos de uso contínuo ou
emergencial”, disse Messias.
VISÃO POLÍTICA
O cientista político da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto
de Ciência Política, Rafael Silveira e
Silva, faz uma análise do cenário
que o novo presidente e governador devem encontrar. “Temos uma
renovação do cenário político que
implica mudanças bem profundas.
Acredito que o primeiro passo é
o presidente Jair Bolsonaro criar
apoio dentro do Congresso Nacional porque, apesar de termos caras
novas, o perfil continua o mesmo. E
isso implica partilha de poder, dos
ministérios e uma aliança de agendas de interesses que é uma das
lógicas do presidencialismo. Para o
governador Ibaneis Rocha, vejo um
cenário mais favorável, pois temos
uma Câmara Legislativa mais re-

cente e cooperativa com o partido
MDB”, avaliou.
Na visão do cientista político, as
mudanças devem levar tempo para
se estabilizarem. “Não serão tão
rápidas, as sinalizações vão sempre mostrar as ações apontadas
para um rumo, como algumas linhas de interesse que serão mapeadas. Perceberemos aos poucos as
pessoas ganhando confiança e os
empresários investindo mais, mas
não serão automáticas. Em curto
prazo o governo terá que manter
coerência de suas propostas, não
podendo mostrar debilidade e muito menos linhas dúbias de pensamento”, detalhou.
Segundo o cientista político, Rafael Silveira e Silva, as propostas
podem beneficiar os empresários.
“Parece-me que um dos compromissos do presidente eleito é o
equilíbrio econômico das finanças.
Ele pretende destravar o crescimento econômico, ganhando, assim, a confiança do mercado. É um
cenário inicial com mais aperto das
contas públicas, reforma trabalhista mais visível, assim como a da
previdência. Provavelmente, teremos uma economia orientada por
uma visão de incentivar a indústria
e o comércio. A equipe econômica
dá sinais de menos dependência e
mais dinamização, o que irá facilitar os negócios para os empresários. É menos Estado atuando diretamente e mais um incentivador
em termos legais”, finalizou.

comerciais, porque uma de nossas
maiores preocupações é a criação
de emprego e de oportunidades. O
Distrito Federal só voltará a crescer se a classe empresarial não for
atrapalhada e é o que vamos fazer:
sair do caminho para que o empreendedor possa trabalhar com todo
seu potencial”, apontou.
Segundo o novo governador,
será possível colocar em prática a
fórmula de reduzir impostos e aumentar investimentos na cidade.
“O contrário já vimos que não fun-

“Quando Brasília foi
criada, teve como
objetivo integrar o
território brasileiro.
Essa integração
pode ser usada
para o comércio e
indústria, fazendo
com que a cidade se
transforme em um
grande entreposto”
Ibaneis Rocha
governador eleito do DF

NOVO GOVERNADOR
O advogado Ibaneis Rocha
(MDB) foi eleito o novo governador
do Distrito Federal pelos próximos
quatro anos. Segundo ele, a ideia é
reduzir os impostos aos níveis de
2010. “Com isso, todos serão beneficiados, pois a tendência é que haja
mais dinheiro circulando. Ainda
estamos estudando outras desonerações que beneficiem as atividades
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“Já dá para
perceber um
aumento de 20%
nas vendas de
carros novos e
usados. Estamos
otimistas”
Paulo Poli
empresário

cionou. Aliás, foi uma tragédia que
paralisou a economia do Distrito
Federal. Esta fórmula simplista de
aumentar a carga tributária não vai
dar certo nunca. É preciso crescer
e, para crescer, temos que incentivar o desenvolvimento, aumentando
o bolo. Não adianta aumentar imposto em níveis que as pessoas e
empresas não possam pagar, isso
aumenta a inadimplência e o rombo”, declarou.
Ainda segundo Ibaneis Rocha,
será criada uma Zona de Livre Comércio no DF. “Quando Brasília foi
criada, teve como objetivo integrar
o território brasileiro por conta de
sua localização. Essa integração
pode ser usada para o comércio e a
indústria, fazendo com que a cidade
se transforme em um grande entreposto, ligando as diversas regiões
do País e até a América do Sul. Uma
Zona de Livre Comércio vai facilitar
essa logística, mudando a realidade
de hoje, incentivará toda a cadeia
produtiva. Já estive com Michel Temer e pedi a ele que envie um projeto nesse sentido ao Congresso
Nacional. Vamos trabalhar para a
aprovação o mais rápido possível”,
adiantou.
De acordo com o novo governador, reduzir a burocracia é uma
de suas promessas. “O combate
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à burocracia é um compromisso
meu. Já comecei a trabalhar nesse sentido. Temer já concordou e
encaminhou nossa proposta de
trazer a Junta Comercial para a
esfera do GDF. Até então, ela era
federal, o que dificultava enormemente a vida dos empreendedores. Outras medidas serão
tomadas rapidamente, como a liberação dos alvarás de construção
e funcionamento em até 48 horas.
O governo confiará no empresário
e mandará a fiscalização quando o
negócio já estiver funcionando, se
houver algo a ser corrigido, será,
com prazo para isso. Vamos destravar a economia e dar todo apoio
ao empresário”, prometeu.
VENDA DE AUTOMÓVEIS
Com as estimativas de crescimento nas vendas de automóveis,
o setor se mostra otimista. O presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Automóveis e Acessórios do Distrito Federal (Sindiauto-DF), Sérgio Lúcio Silva de Andrade, acredita que a nova política vai
repercutir nas vendas.
“A minha esperança é que tenhamos uma iniciativa privada mais
forte, e, assim, taxas de juros mais
competitivas, refletindo nas vendas.
Acredito em uma administração

mais equilibrada, e, na minha avaliação, no âmbito de Brasília será
mais voltada para o setor produtivo.
Temos necessidade de um Estado
menor, só que bem administrado,
aprovando projetos que tornem a
economia mais pujante”, afirmou.
Para o presidente do Sindiauto-DF, Sérgio Lúcio Silva de Andrade,
as vendas devem aumentar 20%
só neste primeiro momento. “Será
mais palpável adquirir um carro, a
nossa esperança é de um aumento
de pelo menos 20%, pois há demanda no mercado de uma renovação
da frota de veículos. A expectativa
é que, com as medidas tomadas, a
produção de carros irá aumentar
e a indústria consequentemente
voltará a funcionar a todo o vapor.
Será uma grande oportunidade do
brasileiro comprar e trocar de carro, o que é um sonho”, destacou.
O proprietário da empresa PHD
Automóveis há 22 anos, Paulo Poli,
garante que as vendas já aumentaram em outubro de 2018. “Penso
que teremos um crescimento da
economia de um modo geral, o setor
já está sentindo os primeiros sinais
de aquecimento. Como empresário,
acredito que os novos nomes vão trazer modificações para a economia de
forma positiva. Já dá para perceber
um aumento de 20% nas vendas de

carros novos e usados. Estamos bastante otimistas, vejo como um bom
momento para vender carros novos
ou usados”, declarou.
MERCADO IMOBILIÁRIO
Após o período de crise, as notícias estão mais favoráveis para o
setor imobiliário. De acordo com a
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a expectativa é de
que sobrem R$ 114 bilhões para
crédito em recursos para financiamento entre este ano e 2019.
As taxas de juros também estão mais favoráveis, com redução
de até 0,5% das taxas de juros do
crédito imobiliário para operações
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo,
como anunciou a Caixa Econômica
Federal, no mês de agosto. A Caixa também aumentou para 80% a
cota de financiamento de imóvel
usado. Neste cenário, ainda que
exista um desemprego alto no
País, o Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais
e Comerciais (Secovi-DF) acredita
que 2019 será um ano melhor para
o segmento.
O presidente do Secovi, Ovídio
Maia, ressalta que o cenário que
se desenha é muito bom, já que o
mercado vem de quase cinco anos
de retração. “Existe uma expectativa de mudança, tanto na esfera
local, como na federal, e também
pela renovação do Legislativo, no
qual temos vários deputados novos,
além de mudança no Senado”, diz.
“Temos pessoas na política agora que vieram da cadeia produtiva,
empresários que geram emprego
e renda e entendem do mercado”,
informa Ovídio.
Ovídio diz ainda que as taxas
mais baixas, inflação menor, além
da manutenção da taxa Selic, serão importantes para a elevação

do segmento no ano que vem. “Essas mudanças geram maior confiança nos empresários. Além disso, temos uma quantidade grande
de gente vindo morar em Brasília:
novos deputados, assessores, ministros e sua equipe, o que movimentará também o mercado de
locação de imóveis no DF”, disse.
Apesar das benesses, o presidente do Secovi informa que é necessário ter um marco regulatório
para acabar com as invasões no
DF e alavancar a economia local.
Ovídio reclama do adensamento
desordenado e propõe ao novo governante que mude esse cenário.
O Secovi estima que mais de 40%
do DF não possuem escritura.
“Quando temos um estado que
anda legal, a população ganha, a
economia ganha, todos ganham. O
governo atual penalizou quem é legal, aumentou os impostos, o IPTU
e a taxa de transmissão”, informa.
“Pessoas que moram em local
irregular não pagam imposto de
transmissão, ou seja, ser legal no
DF não é legal, quem anda direito
paga mais caro, é um absurdo, temos que mudar isso”, conclui.
Para o especialista em Varejo,
Alexandre Ayres, o cenário é positivo para os empresários, porém
é necessário ter cautela. “Em um
primeiro momento haverá certa
euforia até o momento em que a
ficha cair. Os ajustes que inevitavelmente ocorrerão prometidos
pelo presidente eleito vão trazer,
em curto prazo, um certo ânimo,
mas que, na sequência, podem refletir em outros aspectos. O brasiliense que não enxerga isso, vai ver
logo em seguida o seu vizinho ser
demitido, por exemplo. Ele verá o
enxugamento da máquina pública
acontecendo e revisões nas perspectivas de aposentadoria. Brasília
precisará encontrar o seu caminho
econômico que não é este que vemos hoje”, prevê.
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Senac capacitará 500
colaboradores do Iate Clube de Brasília
// Por Sílvia Melo

Foto: Raphael Carmona

Cursos de Liderança e Qualidade no Atendimento são
customizados para atender às necessidades do clube

O Senac-DF deu início, em novembro, ao programa Senac no Iate,
que capacitará 500 colaboradores e
gestores do Iate Clube de Brasília
em cursos de Liderança e Qualidade no Atendimento. A aula inaugural
foi realizada na tarde de 13 de novembro pela gerente do Núcleo de
Relações Empresariais, Margareth
Bicalho, que proferiu palestra sobre
Excelência Profissional. Estiveram
presentes mais de 50 gestores, o comodoro do Iate Clube, Rudi Finger; o
diretor administrativo e de recursos
humanos do Iate, José Carlos Damásio; o diretor executivo da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento
do Senac, Thales Pereira Oliveira,
além de servidores.
A primeira turma de Liderança,
com 30 alunos, iniciou as aulas em
19 de novembro, e a segunda no dia
3 de dezembro. As turmas de Qualidade no Atendimento iniciarão as
aulas em janeiro. “O Senac no Iate é
um projeto por meio do qual todos

Mais informações
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os colaboradores serão treinados,
os gestores, na área de liderança,
e os demais em qualidade do atendimento. O curso é customizado de
acordo com as necessidades do Iate
e o perfil dos sócios e visa atingir
100% dos funcionários”, esclarece
Margareth Bicalho.
Em discurso para os gestores
presentes à aula inaugural, o comodoro do Iate Clube, Rudi Finger, contou um pouco da história do clube e
falou da importância do treinamento
para os colaboradores e sócios. “Temos aqui engenheiros, administradores, gerentes de setores, pessoas
que nos ajudam a administrar o Iate,
que é um clube que tem 500 colaboradores e, por isso, não podemos
perder de vista o treinamento de gestores. É importante se atualizar e se
modernizar. O clube precisa acompanhar essa evolução mundial. Não
é apenas saber se comportar diante
do trabalho, é preciso saber fazer”,
disse Finger.

@senacdf

/senacdistritofederal

Para José Carlos Damásio, diretor administrativo e de recursos
humanos, o objetivo do treinamento
é qualificar os gestores e fazer o upgrade no atendimento dos funcionários aos associados. “Nossa gestão
começou há quase um ano e deu para
perceber que temos alguns pontos a
evoluir. Como as administrações são
cíclicas no clube, a tendência é que
haja um lapso entre uma gestão e
outra”, afirmou José Carlos.
O Senac-DF, por meio do Núcleo
de Relações Empresariais (NRE),
disponibiliza para as empresas programas de treinamentos, cursos e
palestras desenvolvidos de forma
customizada. São mais de 150 cursos nas áreas de gestão e negócios;
hospitalidade e lazer; gastronomia;
informática e imagem pessoal. Empresas interessadas podem solicitar
a visita de um dos profissionais do
NRE, sem compromisso, das 8h às
17h30, pelos números 3214-3020 e
3214-3014.

www.senacdf.com.br

troco premiado

Empreendedorismo
e assistência social
//Por Fabíola Souza

Fecomércio-DF firma
parceria que torna a
proposta acessível a
qualquer empresa

A

Fecomércio-DF
firmou
parceria com a Icatu Seguros para oferecer a todas as empresas filiadas aos sindicatos que fazem parte da base
da Federação a adesão ao Programa Troco Premiado. A consultoria
Atlas Inovações, especialista em
desenvolver soluções disruptivas,
eliminou os gargalos que restringiam a oferta do serviço somente
por empresas de grande porte.
Dessa forma, qualquer empresa
do comércio de bens e serviços do
Distrito Federal poderá participar
do programa.
Segundo o presidente da Atlas
Inovações, Paulo Stewart, e o diretor
de Operação da empresa, Rogério
Cantarino, a ideia é que o empresário utilize o troco que o cliente disponibilizará, que pode variar de R$ 0,01
a R$ 9,99, para ajudar instituições
filantrópicas e ainda ser beneficiado
com parte da contribuição, gerando
assim uma receita adicional para o
varejista e reduzindo a necessidade
de dinheiro trocado. Stewart explica
que esse tipo de investimento é um
Título de Capitalização e o valor do
prêmio sorteado, que é realizado
pela Caixa Econômica Federal, será
proporcional ao valor do troco, correspondendo a 5.025 vezes o valor
do produto adquirido. Por exemplo,
o cliente contribuiu com R$ 1, caso
ganhe o sorteio, receberá R$ 5.025,
e assim proporcionalmente, de

acordo com o troco doado.
Cantarino explica que o empresário pode escolher entre duas instituições para fazer a doação: Instituto Ronald McDonald ou Associação
de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). “O mais importante
é ressaltar a facilidade na criação do
modelo tecnológico que será usado
para o empresário participar do programa Troco Premiado. O empreendedor não precisará treinar equipe,
pois não há integração com o sistema do caixa, inclusive a instalação é
simples e o manuseio é totalmente
intuitivo”, afirma. Ainda segundo
ele, o programa aceita tanto pagamentos com cartão de débito e crédito como em dinheiro. Além disso,
também foi lançada uma versão
pré-paga para as empresas, porém
a primeira recarga deve ter o valor
mínimo de R$ 10.
A rede farmacêutica Drogasil
já faz parte do programa. De acordo com o diretor de Operações da
empresa, Antônio Carlos Azevedo, o
Programa Troco Solidário está pre-

sente em todas as 900 lojas Drogasil, oferecendo ao cliente a possibilidade de arredondar o saldo final da
sua compra e doar a diferença para
uma instituição de caridade. “Para
isso, foi adicionado ao sistema de
frente de caixa uma funcionalidade
que permite ao cliente doar seu troco, quando o pagamento é feito em
dinheiro. É um programa que nos
orgulha muito, porque tem uma função social importante e está alinhado com nosso propósito de cuidar de
perto da saúde e do bem-estar das
pessoas”, aponta Azevedo.
A intenção é que a iniciativa movimente R$ 10 milhões em dezembro. Na hora da compra, quando o
consumidor optar pela doação de
qualquer valor, ele instantaneamente receberá um número da sorte de
cinco dígitos. O sorteio ocorrerá no
último sábado do mês subsequente
à compra com base na extração da
Loteria Federal do Brasil. Do valor
total do troco, 50% são destinados
à entidade filantrópica escolhida 60
dias após a aquisição do produto.
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Sesc presente
nos shoppings
//Por José do Egito

Foto: Raphael Carmona

Pátio Brasil e Alameda Shopping recebem espaços exclusivos do Sesc com
atendimentos para novas credenciais, informações sobre serviços e programas
disponíveis nas unidades
Conforto e praticidade para quem
precisa obter informações ou acessar os serviços do Sesc-DF. Com
esse compromisso, o Sesc inaugurou em 2018 dois espaços de atendimento. São duas novas lojas exclusivas no térreo do Pátio Brasil e no piso
1 do Alameda Shopping, onde é possível solicitar novas credenciais, receber informações sobre serviços e
programas, consultar e pré-agendar
excursões disponíveis para 2019 . As
lojas funcionam no horário comercial
do shopping, das 10h às 22h.
O presidente do Sesc-DF, Adelmir Santana, ressaltou que os novos
espaços estão em consonância com
o efetivo empenho da instituição em
promover melhoria em qualidade de
vida por meio da oferta democrática
de serviços. “Nossos investimentos
são para trazer aos comerciários,
dependentes e ao restante da sociedade brasiliense novas ferramentas
para a promoção da saúde e do bem-estar. Queremos contribuir cada vez
mais com o crescimento e o desenvolvimento das pessoas e, por isso,
disponibilizamos mais um espaço
que ficará perto e acessível para nossa clientela”, disse Adelmir Santana.
As lojas contam com funcionários
treinados para atender a demandas
como: confecção de novas credenciais, informações sobre modalidades, vagas de atividades ou serviços
oferecidos pela instituição. Em funcionamento há um ano, o espaço no
Pátio Brasil já confeccionou mais de
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quatro mil novas credenciais.
Segundo a supervisora das lojas do Sesc nos shoppings, Fabiana
Balduino, a proposta do espaço no
shopping tem sido um sucesso. De
acordo com ela, o principal elogio
feito pela clientela é com relação à
comodidade. “Nossa ouvidoria tem
registrado excelentes elogios à ideia
da loja no shopping. E claro, nosso
quadro de funcionários está preparado para atender ao cliente da melhor
maneira possível, seja informando
sobre os serviços da instituição, seja
para dizer sobre a disponibilidade
de vagas das atividades em todas as
unidades”, explica Fabiana. Inaugurada recentemente, a loja do Alameda Shopping já registrou quase 500
novas credenciais. Fabiana antecipa
que vêm mais novidades por aí. “Tem

sido um sucesso para o público, é um
facilitador de acesso para os clientes.
Estamos com o projeto de fazer pré-reserva para consultas e exames
médicos. Implantamos o pré-agendamento das excursões do Sesc,
além de, em breve, fruto de uma parceria com o Pátio Brasil, prestar serviços em uma unidade odontológica”,
explicou Fabiana.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br

artigo direito no trabalho

Lei 13.726/2018:
desburocratização e simplificação
Em 9 de outubro do corrente
ano, foi publicada no DOU a Lei
13.726/2018, que racionaliza atos
e procedimentos administrativos
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
A aplicação da lei é nacional,
tendo efeito sobre os atos e procedimentos administrativos dos
Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
O objetivo é suprimir ou simplificar
exigências desnecessárias ou superpostas, inclusive usando como
um dos seus pilares que o dano da
burocracia teria um custo econômico ou social superior ao eventual risco de fraude.
Os procedimentos que terão
sua forma de requisição modificada no país são:
a) reconhecimento de firma,
devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente
e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

d) apresentação de certidão de
nascimento, que poderá ser
substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho
regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho,
certificado de prestação ou de
isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional
expedida por órgão público;
e) apresentação de título de
eleitor, exceto para votar ou
para registrar candidatura;
f) apresentação de autorização
com firma reconhecida para
viagem de menor se os pais
estiverem presentes no embarque.

“A aplicação da
lei é nacional,
tendo efeito
sobre os atos e
procedimentos
administrativos
dos Poderes
da União,
dos Estados,
do DF e dos
Municípios”

A administração pública em
todas as suas esferas não poderá
exigir do cidadão a apresentação
de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do
mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses: certidão de antecedentes criminais, informações
sobre pessoa jurídica, e outras expressamente previstas em lei. Esses seriam os principais pontos da
nova regulamentação.

c) juntada de documento pessoal
do usuário, que poderá ser substituída por cópia autenticada pelo
próprio agente administrativo;

Lirian Sousa Soares Cavalhero
Consultora jurídica da
Fecomércio-DF e da OpeLegis
Consultoria Empresarial

Cristiano Costa

b) autenticação de cópia de
documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a
cópia, atestar a autenticidade;
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turismo

Brasília vista das

alturas

//Por Brunna Pires

Fotos: Raphael Carmona

SERVIÇO:
Local: Grand Mercure
Brasília Eixo Monumental
(ao lado do Estádio Mané
Garrincha)
Quando: mensalmente, a
partir de março 2019
Horário: das 17h30 às 21h
Valor: R$ 100 por pessoa
Endereço: SHN,
Quadra 5, Bloco G
Reserva pelos telefones: (61)
3424-2000 ou (61) 99129-9653

44 Revista Fecomércio DF

Hotel Grand Mercure
Brasília passa a oferecer
descida de rapel urbano
para clientes e público
em geral

A

capital federal ganhou
mais uma atração turística,
dessa vez para quem quer
se aventurar pelo céu da cidade. O
Hotel Grand Mercure Brasília, localizado no Eixo Monumental, passou
a oferecer desde agosto um encontro para a prática de rapel urbano.
São 53 metros de altura para desfrutar de uma experiência única e
vista privilegiada.
A gerente geral do hotel, Adriana
Pinto, conta que a ideia surgiu como
uma oferta inovadora no ramo da hotelaria “Nossa cidade é muito bonita,
e é um local onde os esportes são
muito bem explorados. Pensando
num diferencial para o nosso hotel
e aceitando o desafio da nossa rede
Accor, surgiu a ideia de propor o rapel urbano para que tanto nossos
clientes como moradores da capital
pudessem desfrutar do céu de Brasília.”
Além da experiência radical o hotel proporciona nos dias do evento,
um ambiente descontraído com DJ,
petiscos e drinques servidos na cobertura a todos os convidados com
opções de consumo acessíveis e
sem taxa de serviço. Já os acompanhantes dos aventureiros no rapel,
podem acompanhar as descidas dos
participantes por meio de um telão.
Para Adriana, a iniciativa do hotel
é apenas a primeira para que Brasília se torne referência na prática do
rapel urbano. “Realizamos uma pesquisa que revelou que Brasília está
em segundo lugar no Brasil de destinos para a prática de rapel, só fica
atrás do Rio de Janeiro. Ou seja, existe um grande potencial turístico para
essa atividade aqui em Brasília.”

“Foi uma
experiência
bacana. Primeiro,
porque o visual
do hotel é muito
privilegiado.
Além de ser
uma estrutura
muito bem
preparada que
passa confiança
para enfrentar a
aventura”
Eliezer Rangel
hóspede

O presidente da Câmara Temática de Turismo e Hospitalidade e
vice-presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, ressaltou a importância dessa iniciativa para o turismo em Brasília. “É uma inovação no
ramo de hotelaria, precisamos de
iniciativas que impulsionam o turismo aqui na capital. O rapel urbano
é importante para chamar a atenção
dos turistas para o potencial que a
cidade em proporcionar o turismo
de lazer. Além disso, é uma saída
para driblar a crise pela qual os hotéis estão passando”.
Para a implantação do projeto
foram necessários alguns estudos
e testes de viabilidade. A empresa
responsável é a K2 Serviços Especializados, que atua na área desde
2005. Os instrutores de rapel cuidam dos equipamentos de segurança e passam todas as informações
necessárias para a descida, além
de acompanharem aqueles que são

iniciantes na prática da atividade.
A passeio em Brasília e hospedado no hotel Grand Mercure, o advogado Eliezer Rangel, 45 anos, soube
da oportunidade de realizar o rapel
urbano na recepção e resolveu se
aventurar. “Foi uma experiência muito bacana. Primeiro, porque o visual
dessa localização do hotel é muito
privilegiada pela beleza da cidade, e,
segundo, que relembrei minha experiência anterior no rapel, além de ser
uma estrutura muito bem preparada
que passa confiança para enfrentar a
aventura”.
A atividade voltará a ser oferecida a partir de março de 2019, uma
vez por mês. Para se aventurar, é
necessário ser maior de 15 anos. O
custo é de R$ 100 por pessoa. Todos
os participantes assinam um termo
e são assegurados antes da descida.
São apenas 30 vagas por encontro, e
é preciso fazer a reserva antecipadamente.
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Parceria:

Soft Skills são as novas
habilidades corporativas
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porém, hoje, o mercado busca outro
tipo de competências: as Soft Skills.
Aos profissionais que buscam uma
colocação no mercado ou aos empregadores que buscam contratar
o melhor profissional, Soft Skills
são competências que compõem a
personalidade e o comportamento
do profissional e estão associadas
às aptidões mentais, emocionais e
sociais. Pode-se dizer que são habilidades particulares, pois nascem de
acordo com as experiências, cultura,
criação e educação de cada pessoa,
entre outros fatores que não devem
ser ignorados no processo de contratação. Essas competências estão
ligadas à forma de se relacionar
e interagir, que afeta a relação no
ambiente corporativo e, consequentemente, a produtividade da equipe.
De acordo com um relatório do
Fórum Econômico Mundial, estas
são as dez habilidades intrínsecas
que o profissional deve ter até 2020:
• Pensamento crítico: capacidade de questionar as diversas
ações a tomar e as suas repercussões. Mais do que simplesmente executar, o profissional
deve questionar e saber o que
está fazendo e o que fazer em
seguida;
• Criatividade: habilidade prezada em todos os campos. Encontrar soluções para resolver problemas com frequência;
• Colaboração: saber trabalhar
em grupo;
• Flexibilidade cognitiva: saber
se adaptar às mudanças;
• Trabalhar sob pressão: gerenciar estresse sem perder o foco;
• Comunicação eficaz: ouvir
atentamente e se comunicar de
maneira clara e eficiente;
• Orientação para resultados:
Homero Gustavo Reginaldo Lima
economista e conselheiro do Corecon/DF

atingir o resultado final da maneira mais eficaz possível;
• Liderança de equipe: saber
como motivar e engajar grupos
dos quais vier a fazer parte;
• Saber servir: estimada sobretudo em trabalhos nos quais se
lida diretamente com clientes.
• Gestão de pessoas: partilha de
responsabilidades entre pessoas
e gestão eficaz do trabalho.
No entanto, é relevante não perder de vista as qualidades que sempre serão importantes nas relações
de trabalho, seja com os empregadores, seja com os demais profissionais, mas, principalmente, com
os clientes: ética, confiança, positivismo, flexibilidade e organização.
Atualmente, elas já são bastante
exigidas por empresas e, quanto
mais modernas e desenvolvidas as
organizações forem se tornando,
mais os profissionais precisarão
dessas competências não técnicas.

Joel Rodrigues

O final do ano está chegando! O
comércio se estrutura para atender
à demanda das comemorações das
festas de final de ano. Existe uma
ebulição no mercado de trabalho.
São aqueles que procuram uma colocação e preparam seus currículos
com esmero na esperança de conseguir uma vaga, seja a do primeiro
emprego ou uma melhor colocação no mercado. Os pequenos e os
grandes empresários se preparam
para contratar ou reforçar sua equipe de colaboradores. Porém pairam
as dúvidas: de um lado, identificar
as melhores qualificações no currículo, de outro, contratar o melhor
profissional.
De acordo com a Fecomércio, o
saldo de 575 mil empregos gerados
pelas micros e pequenas empresas de janeiro a setembro de 2018,
é quase cinco vezes maior que a
quantidade gerada pelas empresas
de maior porte. Isso equivale a 82%
do total de 704 mil postos de trabalho criados por esses dois nichos
de empresas neste ano. O setor de
serviços impulsionou por mais um
mês a geração de empregos pelos
pequenos negócios no país (46,6
mil postos de trabalho em setembro). Mesmo diante dessa geração
de emprego, o mercado de trabalho está mais competitivo. Além de
diferentes especializações, mais
pré-requisitos surgem para preencher as melhores vagas. O cenário
competitivo de anos atrás era menos intenso, porque as qualificações
profissionais eram menos exigentes. Hoje, há menos vagas e mais
profissionais melhor qualificados.
Para o mercado laborista não é
suficiente um currículo com cursos
de especialização, pós-graduação,
MBA ou intercâmbios que agregam
valor acadêmico ao profissional.
Não se discute que competências
técnicas não sejam importantes,

faculdade

Parceria mostra a
importância do intercâmbio
// Por Sílvia Melo

Foto: Joel Rodrigues

Faculdade Senac e AIESEC promoverão encontros, palestras e outras ações para troca
de experiência entre estudantes e intercambistas
Com o objetivo de mostrar aos
alunos a importância de um intercâmbio para enriquecimento cultural, profissional e pessoal, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF e a
Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e
Comerciais (AIESEC, sigla em Francês) começaram a promover encontros com os jovens intercambistas e
os estudantes universitários.
O primeiro aconteceu durante a
XVI Jornada do Projeto Interdisciplinar da Faculdade, nos dias 6 e 7 de
novembro, no campus da 903 Sul, e
contou com palestra da presidente
da ONG em Brasília, Amynah Luli, e
a participação de jovens estrangeiros
que estão no Brasil por meio da AIESEC em programas de intercâmbio
voluntário, imersão em startups ou
estágio em empresas.
A ação faz parte de uma parceria entre as duas instituições para
estimular os jovens brasilienses a
ter uma nova experiência em outros
países. “É importante que esses jovens estimulem também os alunos
da Faculdade Senac a ter essa visão
de internacionalização, ou seja, como
é trabalhar em outro país, conhecer,
vivenciar culturalmente e profissionalmente outros lugares”, destacou
Carlos Spezia, diretor da Faculdade
Senac-DF. “A parceria da Faculdade
com a AIESEC já existia, mas nessa nossa gestão, decidimos sair do
campo protocolar e trabalhar o campo do desenvolvimento de competências e estímulo. Daí a importância de
a AISEC vir aqui, participar do nosso
Mais informações

projeto interdisciplinar, oferecer palestras, conversar com nossos alunos, chamar esses meninos e meninas que vieram do exterior para
compartilhar suas experiências”.
A AIESEC é uma organização
não governamental internacional
que desenvolve liderança por meio
de intercâmbio para jovens de 18
a 30 anos em três modelos: social
(ONG/escolas), empreendedor global (startups) e profissional (trabalho
em empresas). Em Brasília existem
nove estrangeiros participando de
intercâmbio por meio da ONG, que
espera receber entre os meses de
dezembro a fevereiro, cerca de 65
pessoas que estarão realizando projetos em ONGs e escolas. “A AIESEC
é uma organização internacional que
desenvolve liderança por meio de

@senacdf

/senacdistritofederal

intercâmbio, por meio de ambientes
desafiadores e experiências práticas”, explica Amynah Luli, presidente
da AIESEC em Brasília.
Há quatro meses em Brasília, a
peruana Alejandra del Rosario Flores Flores, 21 anos, gostou tanto da
experiência, que pretende morar na
cidade por mais tempo. Ela veio primeiro para um intercâmbio social e
agora está no profissional, por meio
do qual trabalha em uma empresa, tudo intermediado pela AIESEC.
Como pontos positivos de um intercâmbio, ela destaca que o primeiro é
sair da zona de conforto. “O segundo
é enfrentar os seus medos, porque
no meu país eu era muito tímida, não
falava com ninguém. Aqui eu tenho
que perguntar, pedir informações falar com as pessoas”, afirma.

www.senacdf.com.br
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saúde

SESC OFERECE PRÉAGENDAMENTO ONLINE
PARA MARCAÇÃO DE
DENTISTA
//Por Liliam Rezende

Para facilitar as marcações de
serviços odontológicos, o Sesc-DF
disponibiliza de forma experimental, desde novembro, o pré-agendamento online da primeira consulta.
As marcações são feitas somente de
forma online e em duas datas neste
ano. Após o pré-agendamento pelo
site, o paciente recebe um e-mail
informando a data e o horário da
primeira consulta. O link para o
pré-agendamento estará disponível
brevemente no site do Sesc-DF.
De acordo com a coordenadora
de Serviços Odontológicos do Sesc-DF, Simone Fonseca, a ideia é
trazer mais transparência e rapidez
para as marcações. “O objetivo é
proporcionar um atendimento mais
ágil, seguro e confortável para a
clientela. É uma comodidade a mais
que estamos trazendo. Na primeira consulta do pré-agendamento,
o paciente será recebido para uma
reunião de boas-vindas, na qual
ele será acolhido para obter todas
as informações, marcar a próxima
consulta e pagar o atendimento que
será agendado no dia”, explicou.
O acolhimento de boas-vindas
dura em torno de 30 minutos e o pagamento da consulta pode ser feito
em dinheiro, cartão de débito ou
crédito, exceto no posto do Taguatinga Shopping, que aceita somente
dinheiro. O valor da consulta para
comerciários, conveniados, dependentes e gerontologia é R$ 29 e o
público geral paga R$ 114.
O Sesc-DF oferece atendimento
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Foto: Cristiano Costa

Novidade que oferece agilidade para a marcação de
consulta começou a funcionar no mês de novembro

em sete unidades fixas: Sesc Presidente Dutra (Setor Comercial Sul),
Sesc Estação 504 Sul, Sesc Guará,
Sesc Taguatinga Norte, Sesc Taguatinga Sul, Sesc Ceilândia e Sesc
Gama. Além disso, são três postos
avançados localizados no Conjunto
Nacional Shopping, na Associação
de Empresários da Ceasa-DF e no
Taguatinga Shopping, com atendimento sempre das 8h às 17h. A
instituição conta ainda com mais
três unidades móveis. O Sesc possui
uma equipe de 62 dentistas e serão
liberadas até 500 vagas por mês.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br
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Fazer a
reforma certa
“Mas antes
de mais nada,
deve tentar
não repetir
os erros do
fracassado
mandato
Temer”

Ainda é cedo para entender
qual será a cara definitiva do novo
governo, embora Moro e Guedes,
ministros da Justiça e da Economia, já se mostrem como as figuras
de maior destaque, devendo receber ministérios turbinados. Para a
economia, área de interesse mais
direto do comércio, a indicação de
Guedes mostra a intenção de seguir algo próximo de uma cartilha
liberal radical, embora só depois
que começar o enfrentamento dos
grandes problemas que os novos
dirigentes herdarão é que veremos
quão liberal o novo governo efetivamente se mostrará.
Como tenho dito neste espaço, na economia a grande dúvida é
como o novo governo enfrentará o
problema fiscal, seja na União, seja
no conjunto dos estados. Mas antes
de mais nada, deve buscar não repetir os erros do fracassado mandato Temer.
Tendo gasto seu capital político
na aprovação de uma emenda que
criou um teto de gasto impossível
de cumprir, a não ser no curtíssimo prazo, a administração do governo que se encerra: a) não criou

Raul Velloso

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

qualquer diagnóstico relevante
do problema estadual (a não ser a
recomendação de cortar, cortar e
cortar...); b) trabalhou contra o Programa de Recuperação Fiscal, um
remendo que o Congresso aprovou,
na busca de um encaminhamento
mais adequado à questão estadual;
c) fracassado o teto, passou a jogar
todas as fichas do seu ajuste numa
reforma de regras do Regime Geral,
via emenda, que, além de inapropriada, não conseguiu os votos necessários no Congresso.
Ficando no problema principal – previdência --, espero que o
novo governo não caia na tentação
de jogar todas as fichas na aprovação da fracassada reforma Meirelles, que é ruim, e, além disso: 1)
seu impacto financeiro é pequeno;
2) na verdade, este é muito menor
que o de um conjunto de medidas
infraconstitucionais que Guedes já
deve conhecer a esta altura, bem
mais fáceis de aprovar, devendo ser
complementado por gestão correta.
Além dessas, dever-se-ia
aprovar uma “PEC Preparatória”,
trazendo a desconstitucionalização dos parâmetros inseridos na
Constituição pela PEC Meirelles,
remetendo-os ao exame e aprovação via lei complementar, que viria
depois. Se não der politicamente,
mandar-se-ia uma lei ordinária
ainda em 2018, com 70% das medidas de ajuste da PEC velha, que
podem ser implementadas por lei,
pois atualmente já estão em lei.
Com isso, aproveita-se a parte boa
da PEC Meirelles sem engessar a
Constituição, e prepara-se o terreno para uma segunda reforma mais
ambiciosa a ser aprovada no ano
que vem.
Revista Fecomércio DF 49

economia

Indicadores
do comércio
//Por José Eustáquio Moreira de Carvalho

Economista pela UnB e Especialista em
Finanças de Empresas pela FEA/USP

T

anto a economia nacional
quanto a local estão vivendo o momento de transição
de governos. Quase tudo
que demanda decisões que afetem
os futuros governos tem de ser discutido com a equipe de transição
de cada um. É momento que dá
ânimo novo à paralisia normal de
fim de governo, mas que pode também retirar de foco questões importantes a serem conduzidas pelo
governo que termina. Vale observar
que existirão situações em que o
envolvimento dos poderes legislativos e judiciário serão mandatórios,
demandando mais tempo e energia
das equipes de transição. No mundo real, a bolsa de valores e dólar
seguem ao sabor das incertezas e
certezas que partem das decisões

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Outubro

Setembro

Inadimplência

Dívida Total
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Outubro 2018

Agosto
89,0%
89,3%
89,3%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

e palavras do governo, o desemprego está firme e elevado e a produção industrial, o movimento do comércio e da prestação de serviços,
apesar de boas perspectivas para o
trimestre, continua sem dar fôlego
para a retomada dos investimentos
e do crescimento da produção e faturamento. A inflação nacional de
outubro ficou abaixo do centro da
meta (4,5%) em 0,69 ponto percentual. O DF continuou abaixo deste
teto em 1,32 ponto percentual, registrando 0,41% e 3,18% respectivamente para o mês e em doze meses. Já a inflação nacional, medida
no mesmo período, registrou 0,45%
no mês e 3,81% quando anualizada. O indicador da dívida impagável
permaneceu constante, fechando o
mês em 0,1%.

0,1%
0,1%
0,2%
12,0%
11,8%
11,6%
77,9%
77,7%
78,0%

Fonte: CNC

O ICF/DF apresentou elevação (1,2 ponto) no indicador
geral, fechando o mês de setembro em 96,8 pontos. Pela
ótica das classes de renda, verifica-se o seguinte quadro:
na classe de renda até 10 SM teve crescimento de 1,8
ponto, enquanto na classe de renda superior a 10 SM a
elevação foi de 0,3 ponto.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Outubro

Setembro

Outubro 2018

Agosto
110,5
110,2
105,2

Mais de
10 SM
90,5
88,7
87,4

Até
10 SM

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC
O ICEC/DF em outubro apresentou o seguinte comportamento: redução de 3,3 pontos no indicador de expectativas; redução de 0,4 ponto no indicador de investimentos; crescimento de 1,5 ponto no indicador das
condições atuais; 0,9 ponto no indicador geral.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Outubro

Setembro

Fonte: CNC

Desconto de
duplicatas

Setembro

27,12%
21,56%

Setembro

27,57%
22,13%

Agosto

28,17%
22,56%

Capital
de giro

132,13%

133,18%

134,71%

Fonte: ANEFAC
Taxas de Juros Pessoa Física
Outubro

Agosto

Outubro 2018

Setembro

Empréstimo
pessoal
Bancos

151,8
155,1
152,6

CDC
Automóveis

Agosto
122,71%
125,22%
125,72%

Empréstimo
pessoal
Financeiras

100,2
100,6
95,9

Indicadores
das expectativas

Geral

Outubro 2018

Outubro 2018

Indicadores de
investimento

Indicadores das
condições
atuais

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Conta garantida
96,8
95,6
93,0

Geral

Continuam em trajetória descendente todas as taxas
de juros. Na comparação com setembro, destacam-se:
1) para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 1,05 ponto percentual, fixando-se em 132,13%; 2)
para a Pessoa Física, as taxas do Cheque Especial e do
Cartão de Crédito apresentaram as seguintes trajetórias: a primeira teve redução de 2,45 pontos percentuais atingindo 279,70%, enquanto a redução da segunda
ficou em 1,62 ponto percentual, fechando o mês em
277,26%.

57,54%
58,45%
58,81%
23,73%
24,02%
24,31%
279,70%
282,15%
283,79%

Cheque
especial

88,0
86,5
79,4
114,2
109,3
110,4

277,26%
278,88%
280,51%

Cartão de
crédito

Juros do
comércio

82,90%
83,31%
83,73%

Fonte: ANEFAC
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agenda fiscal

Reforma Tributária:
o que realmente importa
Presente no discurso dos candidatos, a Reforma Tributária é
uma necessidade urgente, pois,
é excessiva em relação ao consumo. Hoje, eu e meus colegas
contadores, Jakson e Leonardo,
vamos propor uma ideia de reforma sobre o ICMS. A expectativa
de empresários é pela redução
de alíquotas a dos contadores,
da complexidade e dos controles;
e a do governo, da arrecadação
efetiva e dos controles. Enfim,

Calendário

precisamos de um processo de
simplificação que esteja adequado à realidade das unidades da
federação... e pasmem... já o temos: ICMS Substituição Tributária
(ICMS ST). Para tanto, o CONFAZ
precisaria: a. reduzir a quantidade
de NCM tributável para um máximo de 100 (cem), trabalhando por
grupos; b. garantir a participação
de todas as unidades da federação (ainda que MVA diferenciado); c. incluir todos os produtos

no sistema; d. fazer o pagamento
do ICMS ST pelo substituto com
prazos de 60, 90, 120 e 150 dias.
Como vantagens temos: a. pagamento único, com prazo dilatado
garantindo a efetiva “circulação”;
b. informação única na origem,
reduzindo o controle; c. pagamento em prazo prolongado com
recurso do resultado da venda; d.
menor equipe para fiscalização; e.
arrecadação mais simples para o
governo e para a população.

6 a 31/12/2018
O QUÊ e QUANDO pagar?
6/dez
7/dez
14/dez

Data-limite para pagamento dos Salários referentes a 11/2018.
FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) referente a 11/2018.
Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente a 11/2018.
Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente a 11/2018.
Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas
desoneradas) referente a 11/2018.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente a 11/2018.
COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referentes a 11/2018.

20/dez

SIMPLES NACIONAL referente a 11/2018.
ISS e ICMS referentes a 11/2018 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
Data-limite para pagamento da 2ª parcela do 13º Salário.
Contribuição Previdenciária referente ao 13º Salário/2018.

24/dez

PIS e COFINS referentes a 11/2018.
Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referentes a 11/2018.
3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2018 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.

28/dez

Recolhimento do Carnê Leão referente a 11/2018.
IRPJ e CSLL referentes a 11/2018, 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).

O QUÊ e QUANDO entregar?
7/dez
14/dez
17/dez
21/dez

Cristiano Costa

28/dez

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente a 11/2018.
Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita
(EFD Contribuições) à SRF/MF referente a 10/2018.
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) à
SRF/MF referente a 11/2018.
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) à SRF/MF
referente a 10/2018.
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) à SRF/MF referente a 11/2018.
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) à SRF/MF referente
a 11/2018.
Livro Fiscal Eletrônico (LFE) à SEF/DF referente a 10/2018: observar Portaria/SEF nº 22,
de 19/1/2017.

Adriano de Andrade Marrocos

Contador da Fecomércio-DF e do IFPD e presidente do CRC/DF
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caso de sucesso

Em busca do aperfeiçoamento
//Por Sílvia Melo

Michelle fez
cursos para
seguir na
carreira que
escolheu

Nascida em Tocantins e morando no Distrito
Federal desde os três anos de idade, Michelle Bringel do Nascimento, 40 anos, trabalha
na área de beleza desde 2011. Começou com
maquiagem, escova e alguns penteados, tendo aprendido sozinha esses procedimentos.
Atendia na casa das clientes até que resolveu
se profissionalizar para ampliar os serviços
oferecidos. Conseguiu bolsas de estudo e fez
no Senac Sobradinho o curso de Cabeleireiro,
seguido pelo curso de Especialização em Cortes, no Senac Jessé Freire. Após os cursos, se
tornou MEI e montou o estúdio Michelle Bringel
Make e Hair, na própria casa, em Planaltina. No
início de dezembro, ela se mudará para Santa
Maria (DF), onde passará a atender em um espaço dentro de um salão de beleza.
Entre os serviços estão escova, corte, penteado, luzes, progressiva, maquiagem, sobrancelha. “Antes do curso sabia fazer maquiagem e
o básico de escova e alguns peteados. Ganhava
pouco dinheiro com isso. Depois que fiz o curso
no Senac abriu-se um leque de oportunidades e
eu comecei a realmente ganhar dinheiro nessa
área”, afirma a cabeleireira, que hoje é espe-
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cializada em cortes curtos, no estilo chanel. “O
curso mudou minha vida porque me deu autoconfiança e mais segurança para trabalhar. O
Senac me ensinou a passar segurança para as
clientes, que hoje são fieis. Minha especialidade
é corte curto e, aqui na cidade, não há muitos
profissionais especializados nesse tipo de corte,
e isso tem feito a diferença para mim”, destaca.
SOBRE O CURSO
O curso de Cabeleireiro possui carga horária de 400h e é oferecido pelas unidades do
Senac em Sobradinho, Ceilândia, SCS (Jessé
Freire), Gama e Taguatinga. As próximas turmas iniciarão as aulas a partir de fevereiro de
2019. As matrículas poderão ser feitas a partir
de janeiro. Mais informações: 3313-8877.

Mais informações
@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br

empresa do mês

Semijoias com
design exclusivo
// Por Sílvia Melo

Fotos: Raphael Carmona

A marca Soulu dá início ao projeto de
expansão com quiosque em shopping
Criada em 2013 pela designer Luciene Regner, a
marca de semijoias Soulu Joalheria Atelier acaba de
inaugurar seu segundo ponto de venda. Localizado no
Terraço Shopping, o espaço foi projetado pela arquiteta Clarice Semerene e o layout será adotado pelo
quiosque do Gilberto Salomão, primeiro a ser aberto,
e pelos demais que serão inaugurados, já que a marca
tem planos de expandir para outros shoppings da cidade. A Soulu está fazendo pesquisa de mercado para
ver qual será o próximo centro comercial a receber a
marca, que conta com as sócias e irmãs de Luciene,
Gisele e Lucille Regner.
“O novo layout é um espaço mais aberto onde você
tem contato com os clientes. É uma ilha de peças, fica
aberto e livre para o público circular por ele”, explica
Luciene. “Todo o projeto foi feito em cima de um estudo enorme da marca, horas e horas de entrevistas
e imagens para chegar ao resultado que eu queria”,
completa a designer, que teve seu interesse despertado pela área quando uma amiga foi a sua casa com
peças de bijuterias para montar. “Eu tinha 15 anos e
fiquei cinco anos montando bijuterias até pensar no
que fazer para ir além de bijus. Aí fui atrás de cursos
de designer de joias e fiz de desenho, de cravação, lapidação, entre outras técnicas”, destaca.
Luciene fez o primeiro curso de ourivesaria em
2000, com Fernando Mundim. Começou o curso juntamente com a faculdade de Letras/Inglês, na qual se
formou mesmo sabendo que sua vocação era a ourivesaria. “Fiz cursos ao longo da vida de ourivesaria produzindo joias autorais, exclusivas, de prata e de ouro”,
conta Luciene, que fez intercâmbio na Califórnia (EUA)
onde investiu em cursos nessa área e depois mudou-se para o Havaí, onde vendia suas criações. Em 2013,
após um treinamento com o designer de joias Kenny
Hwang, em Nova Iorque, ela retornou ao Brasil e decidiu se dedicar exclusivamente ao ofício, abrindo a própria empresa. “Voltei para o Brasil e comecei a fazer
eventos junto com uma amiga. Ela teve que sair e eu
convidei a Lucille, minha irmã, em 2015, para entrar na

Soulu. Nossa primeira feira foi a BsbMix, que eu adoro
e acho uma super-referência em Brasília porque está
desde 1999, e várias marcas surgiram por meio dela”,
explica, lembrando que depois expôs na Feira de Antiguidades do Gilberto Salomão, entre outras.
A maioria das peças são autorais e a marca também faz revenda com a curadoria de Luciene. As semijoias são antialérgicas e passam pelo mesmo processo de fabricação da joalheria. “Escolhi a semijoia
porque tem um preço mais democrático, acessível a
todos”, afirma. “Eu uso muita pedra natural, mas a
principal é o cristal. Trabalho também com a pedra
ônix. Elas são pedras mais neutras. Não fico muito
naquelas coisas coloridas demais. Mas o cristal é a
principal e quem lapida é uma pessoa em Cristalina
(GO)”, destaca Luciene, que é responsável pela parte
de designer e produção, enquanto a irmã Lucille cuida
da parte administrativa e financeira e a Gisele é responsável pela parte de vendas do quiosque.
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tecnologia

Renato Carvalho
Moringa Digital

cafezinho@moringa.com.br

O e-commerce
em 2019
Chegamos ao final de mais um ano, hora de rever aquilo que
passou e se preparar para o novo ciclo que está chegando.
Como já virou tradição em nossa coluna aqui na Fecomércio,
gostaria de aproveitar esse último artigo do ano para falar um
pouco sobre o que será tendência em 2019 no e-commerce,
um mercado que cresceu 12,5% entre 2017 e 2018 e que deve
manter essa tendência de crescimento no próximo ano.
É importante mencionar que algumas dessas tendências já
foram abordadas isoladamente em artigos passados ou até
mesmo apontadas como tendência em anos anteriores, isso
mostra um aumento na relevância desses pontos e como se
torna cada vez mais imperativo que o empreendedor comece
a prestar mais atenção a eles no ano que está chegando.
A primeira tendência é o uso do smartphone como ferramenta de compra. Antigamente o mais comum era a pesquisa de
preço ser realizada em dispositivos móveis, mas a compra
em si ser efetuada no desktop. Isso está mudando cada vez
mais rápido. Já perdi a conta de quantas vezes mencionamos nesta coluna a importância de um site ser acessível no
mobile, mas vale sempre a pena reforçar: se o seu site só
funciona direito no desktop, você está perdendo oportunidades de negócios. Se seu site for um e-commerce, você está
perdendo dinheiro.
A segunda tendência interessante é o fortalecimento do
omnichannel. Hoje em dia grandes empresas usam em
média nove canais de contato com o cliente, algo que se
justifica tendo em vista que o consumidor moderno transita
por diversos deles. Por exemplo, um cliente pode fazer uma
pesquisa de preço pelo smartphone, comprar pelo desktop,
fazer perguntas pelas redes sociais e querer receber suporte
da empresa pelo WhatsApp. Para atender a essa demanda, a
empresa precisa estar acessível em todos eles.
Em terceiro lugar, gostaria de destacar a importância crescente de um bom storytelling. Cada vez mais um conteúdo de
qualidade postado nas redes sociais e no site de sua empresa
pode ser o diferencial entre fidelizar um cliente ou não. O
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US$ 2 TRILHÕES:
valor que será vendido online ao
redor do mundo no início de 2019
conteúdo deve ser pensado com todo o carinho e deve conter
informações úteis e amigáveis, que genuinamente ajudarão
o consumidor em seu processo de decisão. Esse tipo de
iniciativa fará sua empresa a ganhar a confiança dos consumidores e, quem sabe, até mesmo se tornar uma referência
no mercado.
Por último gostaria de mencionar a importância de as empresas focarem ainda mais a atenção no consumidor como
um indivíduo. Lojas que lembram das particularidades de
seus clientes, seus gostos, suas preferências, suas compras
passadas se tornam muito mais atrativas e têm potencial de
vender muito mais. Dessa forma, busque configurar seu site
para que cada cliente tenha uma experiência de navegação
individualizada e seja impactado com produtos com os quais
mais se identifique. Isso vai alavancar suas vendas
O ano de 2019 está chegando e promete trazer muitas oportunidades para o empreendedor que souber aproveitá-las.
Não se esqueça de incluir o e-commerce como uma das
possibilidades para seu negócio. Temos certeza de que, com
um planejamento bem-feito, suas vendas ainda têm muito
para crescer. Um excelente Natal e um próspero Ano-Novo
para todos!

Para gravar o réveillon
No começo de novembro tivemos o lançamento da nova linha Hero7
da GoPro. Entre as novidades apresentadas temos a nova GoPro
Hero7 Black, top de linha da marca e que trouxe algumas inovações
interessantes. A principal delas é o novo sistema de estabilização
digital HyperSmooth, que promete uma melhor captura de imagem,
eliminando os movimentos indesejados e deixando o vídeo mais
fluido, como se a câmera estivesse montada em um estabilizador
mecânico. A câmera também conta com o recurso inteligente
SuperPhoto, que busca adaptar a filmagem ao nível de iluminação
do ambiente, evitando assim gravações estouradas ou subexpostas.
Além disso, ela terá uma nova funcionalidade ActionCam, que
permitirá realizar transmissões ao vivo da câmera diretamente
para redes sociais, como YouTube e Twitch. Em outros aspectos, a
câmera continua bem similar ao modelo anterior, com resistência à
prova d’água até 10 metros de profundidade, resolução de vídeo em
4K a 60 frames por segundo e resolução de fotos em 12 megapixels.
VALOR: R$ 2.599

Para curtir o recesso
de fim de ano
Uma dica interessante para quem curte uma boa leitura
e é fã dos clássicos da literatura: o site Domínio Público
(dominiopublico.com.br) disponibiliza um grande acervo de
obras que, conforme o próprio nome já sugere, entraram
em domínio público e podem ser baixadas gratuitamente.
Entre os autores, temos grandes nomes brasileiros, como
Machado de Assis, Eça de Queirós, Lima Barreto, Aluísio
de Azevedo, além de autores estrangeiros, como Júlio
Verne, William Shakespeare, Mary Shelley e Bram Stoker.
A usabilidade do site não é das melhores, mas também não
é complicado de navegar. Basta filtrar a obra desejada por
título ou autor e então clicar no nome para abrir o PDF.
VALOR: GRATUITO

Esse aí nem Papai Noel

O novo smartphone dobrável da Samsung, apresentado ao
mundo na Samsung Developer Conference 2018, ainda está
cercado de segredos e, até o fechamento desta coluna, não
sabíamos muitas informações sobre suas configurações.
No entanto, dois detalhes apurados pela agência de notícias
coreana Yonhap nos deram uma prévia do que vem por
aí. O primeiro detalhe é que o aparelho deverá se chamar
Galaxy F e que seu lançamento está previsto para março de
2019. O segundo é o preço. O novo aparelho deve sair por
salgadíssimos US$ 1.770, o que faz dele o celular mais caro
do mercado. Apenas como comparação, o novo iPhone top
de linha, Xs Max de 512 GB, custa US$ 1.499. Isso significa
que, se a Samsung seguir a mesma lógica da Apple, o
aparelho deve chegar ao Brasil custando mais de 10 mil
reais! Agora só resta saber se todo esse investimento valerá
a pena.
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vitrine

Taís Rocha
Jornalista,
editora-chefe
da Revista
Fecomércio

taisrocha@fecomerciodf.com.br
(61) 3038-7525

Férias escolares

Atração que já entrou
para o calendário do
ParkShopping é a pista
de patinação no gelo
(30 minutos, R$ 40) que
segue até 3 de fevereiro.
Com cerca de 200m²
instalada no 2º Piso,
atende até 50 patinadores
ao mesmo tempo.

No DF Plaza (Águas Claras), a partir do dia 10 de janeiro, a diversão
estará garantida com uma gigante piscina de bolinhas com o tema
piratas. A atração segue até o dia 26/2 e o valor é R$ 25, por meia hora.

De 10 a 31 de janeiro, os
Minions passarão férias no
Conjunto Nacional. O ambiente
terá várias atrações com PulaPula dos Minions, Painel Tire
Fotos, a Máquina de Chicletes
Voadores, Desafio do Labirinto
e um escorregador. A atração
é gratuita.

Com quase duas décadas
de existência, a Néia
e Nando Companhia
Teatral comanda uma
trupe de 60 integrantes,
200 produções e
coordenam uma
agenda lotada com
apresentações em vários
espaços. A companhia
está com inscrições
abertas para seu curso
regular de teatro, com 17
turmas divididas por faixa
etária, a partir de 4 anos.
Para saber mais, acesse
www.neiaenando.com.br
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sindicatos

O

Melhor
remediar
//Por Daniel Alcântara

Foto: Raphael Carmona

Sincofarma segue na luta para barrar
Projetos de Lei contraproducentes
para o setor
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segmento de farmácias do
Distrito Federal não passou
o ano de 2018 muito tranquilo, de acordo com o Sindicato
do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma).
A entidade explica que as vendas
durante o ano ficaram abaixo do
esperado, além das farmácias sofrerem com problemas estruturais
da cidade, como a falta de segurança. Apesar desses gargalos, o
segmento enfrenta outra questão
muito delicada: Projetos de Lei que
são criados para atrapalhar o empresariado. Segundo o presidente
do sindicato, Francisco Messias, a
maior luta da entidade é a de barrar projetos que visam complicar a
vida do empresariado do setor.
A mais nova batalha da entidade é barrar um Projeto de Lei que
objetiva a venda de medicamentos
em supermercados. Na opinião de
Messias, medicamento não pode
ser vendido igual arroz, feijão e
óleo. “Se isso passar, os casos de
automedicação aumentarão muito
e as pessoas vão comprar remédios sem orientação farmacêutica.
Isso é um perigo”, diz. “Quando
uma pessoa toma um medicamento, por exemplo, uma dose de dipirona, ela pode correr sérios riscos,
inclusive o de morte, por conta de
alergias. Supermercado não tem
assistência farmacêutica para auxiliar o cliente. É muito arriscado
e perigoso”, informa. O sindicato
está trabalhando junto com o Conselho Nacional de Farmácia e com
a Anvisa para barrar esse PL.
Messias também destaca outro
projeto que, se passar, prejudicará muitas farmácias, causando
um fechamento em massa: o PL
513/2015 que estabelece a jornada
de trabalho de 30 horas semanais
para farmacêutico, sem redução
dos salários. Atualmente, a carga
horária da categoria pode chegar
a 44 horas por semana. “Também
estamos trabalhando para que isso
não aconteça, pois irá onerar muito o empresariado”, explica o presidente do Sincofarma. Segundo a

FALTA DE SEGURANÇA
O sindicato diz que as farmácias
do DF, assim como todo o comércio,
está à mercê da falta de segurança. O
presidente da entidade informa que o
caso mais recorrente é o assalto realizado por menores de idade, com arma
branca. Messias diz que os empresários não registram as ocorrências por
falta de atendimento nas delegacias
da cidade. “Cheguei a conversar com o
atual governador, Rodrigo Rollemberg,
a respeito disso. A segurança está terrível, ainda mais para as farmácias que
ficam abertas de noite, com plantão
24h”, lamenta Francisco Messias.

O SINDICATO
O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos
do Distrito Federal (Sincofarma-DF) é uma das entidades mais
antigas do DF. Fundada em 13
de agosto de 1970, é responsável
por assessorar 1,2 mil drogarias
filiadas em toda a capital do País.
É considerada uma instituição
pioneira na defesa dos interesses
do empresário da cidade. Nessa
trajetória de luta e conquistas,
o Sincofarma já teve sete presidentes, entre eles, o presidente
da Fecomércio-DF e ex-senador,
Adelmir Santana.
Joel Rodrigues

entidade, cerca de 80% das micros
e pequenas empresas fechariam
as portas se isso acontecesse. “Os
empresários não aguentariam a
folha de mais um farmacêutico
para ter o profissional em todas
as horas de funcionamento”, diz.
Caso a lei seja aprovada, não será
ruim apenas para os empresários,
mas para os farmacêuticos também. “As farmácias fecharão e os
profissionais ficarão desempregados, ou irão se arriscar a trabalhar
por menos que o piso estabelecida pela categoria, para conseguir
emprego”, diz.
Outro problema é a dificuldade para fechar a convenção com
o sindicato que representa os
trabalhadores do setor. “A nossa
convenção foi assinada em abril de
2018, mas houve uma denúncia no
Ministério do Trabalho, o que acabou suspendendo a convenção. A
denúncia partiu do sindicato laboral, feita por um grupo que é contra o sindicato dos trabalhadores,
dizendo que a categoria não tinha
aprovado a convenção que já tinha
sido assinada”, explica Messias.
Agora, o acordo está sub judice.
“Quando foi assinado, tive que pegar a publicação da assembleia realizada por parte do sindicato dos
trabalhadores, a ata e o registro
desta ata, depois as partes entraram em acordo, então aceitamos
e assinamos. Não houve qualquer
irregularidade, apenas esse grupo
que fez essa denúncia que acabou
prejudicando toda uma categoria”,
informa o presidente do Sincofarma.
Entre as dificuldades e a vontade de defender o setor, o sindicato
conseguiu reformar no ano de 2018
a sua sede, localizada no Setor Comercial Sul. Toda a obra foi feita
com recursos próprios da entidade,
com a finalidade, entre outras, de
atender aos associados e receber
comitivas que vêm de fora do DF.
“Agora temos um espaço mais amplo, bem instalado. Foi uma reforma muito boa”, ressaltou Messias.
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LUPA CONJUNTURAL
INDICADORES DO MÊS
Outubro/2018 apresentou crescimento nas vendas quando
comparado com o mês anterior, com indicador medido em
+0,75%. Entre os 29 segmentos pesquisados, 16 tiveram variação
positiva de vendas, ou seja, 55,17% e outros 13 segmentos com
variação negativa, 44,83%. Consolidando os últimos doze meses,
como período de análise, é fundamental destacar que o índice
acumulado de vendas continua negativo e medido em -7,90%. O
varejo reagiu e a crise caminha para patamares positivos mesmo
vivenciando o cenário político e respectivas consequências no
Distrito Federal. A expectativa dos lojistas para os próximos
meses é positiva quanto à geração de postos de trabalho, com
um saldo de 1,84% de emprego, conforme sazonalidade do setor
que iniciou novas contratações em outubro e deverá seguir em
novembro para reforço da data promocional do Natal e Réveillon.

DESTAQUES DAS
VENDAS DO COMÉRCIO
O Segmento de Calçados foi o destaque do mês de outubro/18,
no Setor de Comércio, que apontou crescimento nas vendas na
ordem de +6,57%, com variação positiva de +18,94 pontos percentuais entre out/18 e set/18 e índice acumulado na ordem de
-22,26%. O setor registrou, assim, o melhor indicador de vendas
do ano de 2018, refletindo adequação de estratégias à realidade
do novo consumidor, com melhor aproveitamento das oportunidades do calendário promocional do Dia das Crianças, com
efetivas ofertas e promoções que conseguiram, dessa vez, atrair
o consumo.

ANOS
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DESTAQUE
DO SETOR DE
SERVIÇOS
O segmento de Promoção de
Vendas (agências de propaganda e publicidade) registrou
novamente crescimento de
+2,86% nas vendas, com variação de -4,91 pontos percentuais
entre out/18 e set/18 e índice
acumulado nos últimos 12 meses de -5,34%.
O mês de out /2018 apresentou
desempenho melhor em +1,39
ponto percentual que no mesmo período em 2017. Tal resultado também revelou o efeito
das eleições, que acabou impulsionando as vendas do segmento por demandas pontuais.
As vendas deverão se manter
aquecidas ainda no período natalino, porém a recuperação da
lucratividade das empresas de
publicidade e propaganda para
2019, de maneira mais sustentável e perene, deverá ocorrer
somente com o amadurecimento e maiores investimentos nos
processos de gestão.

DESTAQUE
REGIONAL
No Setor de Comércio, a
macrorregião com melhor
desempenho de vendas no
período foi Gama, Recanto das
Emas, Riacho Fundo e Santa
Maria, com índice de +3,45%,
revelando aquecimento das
vendas na região, em decorrência do Dia das Crianças.

GASTOS
EXTRAS
COMPARANDO COM O
FATURAMENTO MENSAL,
SOMENTE 21,33% DOS
LOJISTAS ENTREVISTADOS
DECLARARAM QUE
TIVERAM GASTOS EXTRAS
EM OUT/18. ESSES GASTOS
CHEGARAM A SER DE
5,52%. NO SETOR DE
COMÉRCIO O ÍNDICE FOI
DE 7,09% E EM SERVIÇOS
1,86%. VALE RESSALTAR
QUE OS LOJISTAS JÁ
ESTÃO SE PREPARANDO
COM EXPECTATIVAS
POSITIVAS PARA AS
FESTAS DE NATAL E
RÉVEILLON.

FORMAS DE
PAGAMENTO
Nas compras do Comércio e
Serviços, o destaque em out/18
ficou para as compras à vista com 29,64% e débito com
20,44% que juntos acumulam
um índice de 50,08% da preferência do consumidor por
compras à vista, indicando que,
apesar de o poder de compra ter
aumentado, o consumidor continua cauteloso para contratação de novas dívidas, mantendo
a preferência pelo consumo com
pagamento imediato, visto a
insegurança quanto ao cenário
das eleições que ainda podem
gerar instabilidade econômica.

POSTOS DE
TRABALHO
O destaque ficou para o segmento de Artigos de Armarinho, Souvenirs e Bijuterias que aumentou o número
de postos de trabalho na
ordem de +4,17% no mês
de outubro/2018, comparado com setembro/2017, já
refletindo a movimentação
por vagas temporárias em
decorrência da Black Friday
e festas do final do ano
(Natal e Réveillon).
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Biblioteca Miguel
Setembrino é inaugurada
// Por Fabíola Souza Foto: Joel Rodrigues

Espaço, localizado no Edifício Jessé Freire, foi criado para apoiar os aprendizes no
contexto escolar e incentivar a leitura

O

Instituto Fecomércio agora
possui a Biblioteca Miguel
Setembrino, localizada no
6º andar do Edifício Jessé Freire, na
Quadra 6 do Setor Comercial Sul. A
escolha do nome foi para homenagear o fundador da Federação do
Comércio e do Sindicato das Imobiliárias. Miguel Setembrino foi o primeiro vice-presidente da Fecomércio e presidente da instituição entre
janeiro de 2007 e 2011.
A diretora-executiva do IF, Elizabet Campos, afirma que não poderiam ter escolhido representante
mais apropriado para nomear a biblioteca. “O doutor Miguel Setembrino era um humanista dedicado aos
livros, além de respeitável jurista
e defensor da Constituição Brasileira”, ressalta. Natural de Guaçuí
(ES), Miguel Setembrino Emery de
Carvalho nasceu em 1933 e faleceu
em março de 2018. Setembrino passou parte de sua juventude no Rio de
Janeiro, onde se formou nos cursos
de Direito, Filosofia e Antropologia.
Também estudou a psicologia infantil e do comportamento, se transferindo para a capital do País em 1966.
A coordenadora de Integração
Empresa-Escola do Instituto Fecomércio, gestora do programa de
aprendizagem e idealizadora do
projeto, Regina Malheiros, aponta
que mesmo na era digital, as bibliotecas podem se adaptar às transformações tecnológicas, mantendo sua
relevância e, principalmente, o papel
social que desempenham para a
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preservação e melhoria da cultura brasileira. “A Biblioteca Miguel
Setembrino foi criada para apoiar
os nossos aprendizes no contexto
escolar, incentivar o hábito da leitura e desenvolver a capacidade de
pesquisa com o objetivo de ampliar
os níveis de conhecimento desses
jovens”, aponta Malheiros.
A iniciativa foi muito bem recebida pelos alunos. O Gabriel da Silva
Trindade, de 19 anos, diz que a biblioteca é o melhor local para estudar. “É um lugar silencioso. Uso
muito a biblioteca da minha faculdade e agora teremos a oportunidade
de usar aqui no Instituto Fecomércio
também, fiquei feliz com a inauguração”, diz. Brenda Gabriele Viana
Santos, 20 anos, também gostou do
novo espaço. “Normalmente estudo
no meu quarto, mas lá tem muitas
distrações e às vezes não consigo
concluir meus estudos direito. A
biblioteca serve também como um
estímulo para estudar”, comemora
a estudante.

INAUGURAÇÃO
O Instituto Fecomércio inaugurou
a Biblioteca Miguel Setembrino no
dia 14 de novembro. A solenidade de
inauguração contou com a presença do vice-presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, juntamente
com o vice-presidente financeiro da
instituição, Paolo Piacesi, a diretora-executiva do IF, Elizabet Campos, e a
coordenadora de integração empresa-escola do Instituto Fecomércio e
gestora do programa de aprendizagem, Regina Malheiros. Também
estavam presentes o superintendente da Fecomércio, João Feijão, o assessor parlamentar da Fecomércio,
Athayde Passos da Hora, além de colaboradores e aprendizes do Instituto
Fecomércio e da Federação.
Mais informações
@if_df
/institutofecomerciodf
institutofecomerciodf.com.br

Mais descontos para
seus clientes, mais
faturamento
para você.
Conheça o CupomWeb a nova
parceira da Fecomércio.

O CupomWeb é uma plataforma de fidelização de clientes e aumento do faturamento. Afinal,
conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter um atual. Ao oferecer benefícios como descontos reais, a sua loja incentiva o cliente a retornar e a consumir novamente.

Conheça como funciona o ciclo perfeito de vendas?

O cliente realiza
a compra

O atendente faz
o cadastro
do cliente em
uma simples
página na internet

Após cadastro,
o cliente recebe
o cupom de
desconto
via SMS

O cliente volta
ao ponto de
venda, realiza
uma nova compra
com o cupom

Após o cadastro
da nova compra,
o cliente recebe
um novo cupom

Associado Fecomércio pode testar o CupomWeb de graça por
7 dias e ainda ganhar um desconto especial.

www.cupomweb.com.br
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GDF anuncia venda
direta de imóveis
para os mais pobres

Brasília terá novos
voos diretos para
Cancun

Bancos podem
acelerar redução do
limite do cartão

Mateus Fernandes,
especialista em mercado
financeiro

BOM
Todas as medidas
que favorecem o bom
pagador com redução
de taxas e de juros são
muito bem-vindas.

BOM
O aumento desses
destinos é excelente
para o brasiliense e para
a receita do aeroporto.

BOM
Temos um déficit
habitacional
gigantesco e com
certeza a medida
agiliza esse processo e
beneficia a população.

Ricardo Taffner,
jornalista

Wilson Charles,
diretor comercial da
Emplavi

BOM

REGULAR

Os juros dos cartões
são muito altos e
existem outros créditos
mais vantajosos no
mercado.

BOM

Redução de limite de
cartão reduz o consumo
em geral, mas por
outro lado, faz com que
pessoas administrem
melhor suas finanças.

BOM

Nossa cidade só tem a
ganhar com as conexões
diretas aos grandes pontos
turísticos do mundo.

Já conheci aquele
pedaço do Caribe,
achei um paraíso, mas
a viagem foi muito
cansativa, com muitas
conexões.

RUIM

REGULAR
A população carente
precisa de mais
incentivos e políticas
públicas do que o
oferecido.

O Estado sempre foi
incompetente para
gerir a construção de
habitações populares.
Deveria fazer parceria
com as Incorporadoras
e Construtoras locais.

Janine Brito,
diretora executiva

RUIM
Porque o que precisa
ser mais célere é o
aumento do limite do
cartão de crédito e não
a redução.

BOM
A capital praticamente
não conta com voos
internacionais, apesar
de ter um aeroporto
com capacidade para
tanto.

BOM
O DF sofre muito
com a grilagem de
terras e necessita de
programas de venda
direta de imóveis para
população menos
favorecida.

Jefferson Oliveira,
administrador
da Fercal

BOM
Os bancos têm um
papel importante na
educação financeira
dos seus clientes.

BOM
A não existência de
escalas com certeza
torna a viagem mais
agradável.

BOM
A venda direta torna
menos penoso o
acesso à moradia
digna a essas
populações.

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.

www.fecomerciodf.com.br
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VIVA 2019

POR INTEIRO.

E EM CADA MOMENTO
CONTE COM O BRB.

brb.com.br
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No trânsito, somos todos responsáveis.

Ligou o carro,
desligue-se
do celular.
No trânsito, é preciso resistir à tentação de atender
ou teclar no celular. Porque é isso que vai evitar
acidentes e preservar vidas. Hoje, o uso do celular ao
volante é uma das principais causas da mortalidade
em nossas vias. As pessoas sabem que correm perigo,
mas mesmo assim insistem em teclar. Celular cega.
E ainda pode matar.
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