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de inadimplentes e famílias menos 

endividadas são a realidade hoje no DF
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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

Empregador do Comércio: 
graças à parceria da Qualicorp 

com a FECOMÉRCIO-DF e mais de 500 
en� dades de classe, você pode 

escolher um plano de saúde ideal 
para as suas necessidades. Planos de saúde

a partir de

R$3071
0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 306,90 - Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA (registro na ANS nº 472.929�14-3), da Amil, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação 
coletiva (tabela de julho�2018 - DF). 2A disponibilidade e as características da rede médica e�ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de 
saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A 
comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe. Os 
preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656�98). 
Condições contratuais disponíveis para análise. Fevereiro�2019.

Siga a Qualicorp:
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revista

A Fecomércio-DF foi palco 
para o lançamento da Frente 
Parlamentar de Combate ao 
Desemprego e de Incentivo ao 
Empreendedorismo da Câmara 
Legislativa do DF, no último 
dia 25. Proposta pelo deputado 
distrital José Gomes (PSB), a 
solenidade contou com a presença 
de autoridades governamentais, 
empresários, diretores da 
Federação, administradores 
regionais e integrantes do setor 
produtivo local. Na ocasião, foi 
anunciado o Projeto de Lei que 

Frente Parlamentar de Combate ao
Desemprego e Incentivo ao Empreendedorismo

institui o selo de empresa boa 
pagadora do DF. A mesa foi 
composta pelo primeiro vice-
presidente da Fecomércio-DF, 
Edson de Castro; pelo presidente 
da frente parlamentar, deputado 
José Gomes; pelo vice-presidente 
da frente, deputado Eduardo 
Pedrosa (PTC); pelo vice-
governador, Paco Britto; pelo 
presidente da Câmara Legislativa, 
deputado Rafael Prudente (MDB); 
e pelo presidente da Federação 
das Indústrias do Distrito Federal 
(Fibra), Jamal Jorge Bittar. 
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Arte fora
do óbvio

Segue até 2 de abril, no Ernesto Café (115 Sul), a exposição da artista 
plástica Carolina Capelli Cartaxo. Arquiteta de formação, morando 
em Barcelona atualmente, ela tem alma brasiliense, pois vive por 
aqui desde os 2 anos de idade. Para ela, a colagem que faz em seus 
trabalhos, nasceu da vontade de sair do óbvio. “Fiz mestrado em 
Design de Hotéis, Bares e Restaurante na Espanha e nesse universo 
aprendi a soltar a imaginação, criar conceitos e fazer mágica para 
transformar os ambientes. A colagem é a expressão dessa crença, 
com o surrealismo levo alegria, fantasia e transformo o existente”, 
explica. Suas peças podem ser conferidas também no instagram
@cacocollage
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Retomada da 
confiança

“No momento em 

que estamos vivendo, 

seguir estratégias 

de negócios que 

atendam a realidade do 

consumidor se torna 

um diferencial.”

Novo governo, novas estrutu-
ras e diretrizes. Posso dizer que 
estamos vivendo um cenário pro-
missor com a retomada de deter-
minados segmentos da economia. 
Nesse contexto, a confiança é im-
pulsionada pelo início de um aque-
cimento do mercado. Em Brasília, 
os empresários têm um motivo a 
mais para serem otimistas, pois 
finalizamos o ano de 2018 com 
crescimento no número de lojas, 
ou seja, mais empresas e gente 
empregada. Esse saldo positivo de 
57 estabelecimentos, entre aber-
turas e fechamentos, é o melhor 
em três anos.

Para falar mais dessas expec-
tativas, nesta edição o entrevistado 
é o governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha. Ele cita as propos-
tas para o setor produtivo. Bons 
programas de desenvolvimento 
têm impacto direto no comércio 
e na predisposição do consumo. 
Por isso, conversamos com alguns 
empresários dos setores de co-
mércio, serviços e turismo. O que 
se percebe são mais investimen-
tos, expansão e novas formas de 
oferecer os produtos.

No momento em que estamos 
vivendo, seguir estratégias de ne-
gócios que atendam a realidade do 
consumidor se torna um diferen-
cial. Empresários de grande, mé-
dio e pequeno porte revelam que o 
caminho é sempre ter o consumi-
dor ao seu lado. Nessa linha, a loja 
Havan, que inaugurou recente-
mente uma filial em Brasília, deve 
abrir mais cinco unidades, e a rede 
Giraffas vai investir mais de R$10 
milhões no Distrito Federal com a 
abertura de novos restaurantes e 
reformas dos mais antigos. 

É importante reforçar também 
que o endividamento caiu. No mês 
de janeiro deste ano, a taxa de 
famílias com algum tipo de dívi-
da caiu 1,2% na comparação com 
o mesmo período de 2018. Além 
disso, o número de inadimplen-
tes reduziu, registrando um total 
de 22,9% em relação ao ano an-
terior. Esses dados servem como 
um Norte e nos ajudam a ter uma 
dimensão de como o consumidor 
está se comportando. É um ter-
mômetro positivo para os empre-
sários.  

Ao citar novidades, não pode-
ria também deixar de destacar 
as eleições para a presidência da 
Fecomércio-DF. Com muita sa-
tisfação, fui eleito presidente da 
instituição até o ano de 2022. Para 
mim, é uma grande oportunidade 
e responsabilidade representar 
setores tão importantes para a 
economia. Será uma gestão foca-
da cada vez mais no fortalecimen-
to do comércio, dos serviços e do 
turismo do Distrito Federal. 
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entrevista

  //Por Por Liliam Rezende e Sacha Bourdette

Ibaneis

Rocha
Natural de Brasília, o governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), 
é advogado e tem como um de seus 
compromissos diminuir a burocracia e 
atrair mais investimentos para a capital 
federal. Ele é ex-presidente regional da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 

aos 47 anos foi a primeira 
vez que concorreu 
a um cargo público. 
Nesta edição da Revista 
Fecomércio-DF, vamos 
conferir uma entrevista 
com o governador. Ele 
acredita que o Sistema S é 
um importante aliado para 
a qualificação profissional. 
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1. O senhor lançou 
recentemente o Programa 
Destrava DF. Na prática, de 
que forma vai acontecer a 
desburocratização dos alvarás? 
E o que o empresariado pode 
esperar dessas ações?

O Distrito Federal não tinha um 
bom ambiente para os negócios, 
tudo era muito difícil. O que 
estamos fazendo é reduzir a 
burocracia ao mínimo para 
que a gente não atrapalhe o 
empresário. Foi um dos meus 
compromissos de campanha 
e nós começamos a agir ainda 
durante a transição, quando 
conseguimos a transferência 
da administração da Junta 
Comercial para o GDF. O 
Destrava DF é a segunda fase 
dessa política que incentiva o 
empreendedor, que facilita a 
criação de empresas, que já está 
gerando emprego e renda, além 
de trazer indústrias. Já temos a 
sinalização de várias indústrias 
querendo se instalar no DF 
para aproveitar as facilidades. 
Com o Destrava DF teremos 
também um amplo programa 
de melhoria de infraestrutura 
que já começou, para que o 
empresário seja bem tratado. 
O programa também vai ajudar 
a organizar melhor a cidade, 
facilitando a regularização das 
terras, confiando na capacidade 
e na honestidade do empresário, 
que será o responsável 
pelas informações sobre os 

“Em pouco 
tempo 

poderemos 
anunciar 

grandes negócios 
para a cidade, 

que vai se 
transformar em 
um grande polo 

distribuidor para 
toda a América 

Latina.”

empreendimentos. Haverá 
fiscalização, mas ela não será 
entrave para os negócios.    

2. Logo após ser confirmada sua 
vitória nas urnas, o senhor disse 
que tinha como meta atrair R$ 
10 bilhões em investimentos 
para o Distrito Federal. Como o 
senhor está trabalhando para 
viabilizar essa intenção?

Eu tenho mantido contatos 
permanentes com empresários 
brasileiros e estrangeiros. Em 
pouco tempo poderemos anunciar 
grandes negócios para a cidade, 
que vai se transformar em um 
grande polo distribuidor para 
toda a América Latina. Já temos o 
aeroporto pronto para atender a 
essa demanda e por isso já reduzi 
o importo sobre o combustível 
de aviação. O reflexo é imediato: 
pelo menos mais quatro voos 
internacionais já estão prontos 
para sair daqui. Isso é emprego 
novo, mais movimentação 
econômica, mais possibilidades 
de negócio. O importante é que já 
está acontecendo, com a atração 
de fábricas de medicamentos, 
laticínios, atacadistas em geral. 
Só a Havan, uma grande loja de 
departamentos, se comprometeu 
a fazer um investimento de R$ 
500 milhões aqui, instalando 
mais quatro megalojas. Quando 
completar 100 dias de governo 
devemos fazer o anúncio das 
empresas que vão se instalar no 
Distrito Federal.   
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3. Gerar empego e renda era 
uma das suas promessas de 
campanha, então quais são 
seus projetos voltados para o 
aquecimento do setor produtivo 
no DF?

Na verdade é um projeto só. 
Diminuindo a burocracia para 
a instalação de empresas, 
regularizando as áreas de 
crescimento econômico, 
melhorando a infraestrutura e 
deixando de atrapalhar os micro 
e pequenos empreendedores 
vamos criar um ambiente de 
negócios para todo o DF. As 
possibilidades são imensas. 
Estávamos parados há 10 
anos, ninguém ia para lugar 
algum. Acredito que o nosso 
governo tem mostrado que isso 
é possível, tenho conversado 
muito com empresários de 
todo porte para errar menos, 
porque eu quero que a sociedade 
organizada participe do governo, 
ao contrário do que vinha 
acontecendo, quando pareciam 
lados inimigos. Comigo a 
parceria é total. 

 
4.  Recentemente, um protocolo 
de intenções entre o governo 
do Distrito Federal, o Sesc 
e o Senac foi assinado. O 
documento tem o objetivo de 
criar uma parceria entre as 

instituições e o Executivo local 
para o oferecimento de serviços 
nas áreas de capacitação 
profissional, cultura, saúde 
e assistência, por meio de 
programas de gratuidade. Qual 
a relevância desse acordo e os 
benefícios que pode trazer para 
a população do DF? 

Tanto o Sesc quanto o Senac, 
assim como outras entidades do 
setor produtivo, têm prestados 
grandes serviços à população. 
Com esse protocolo, o que eu 
quero é organizar essa parceria 
de forma que seja ainda mais 
objetiva, ou seja, unificar as 
intenções das entidades e 
do governo. Se o governo vai 
incentivar a criação de um polo 
de distribuição de determinado 
ramo, é preciso que a gente 
tenha pessoas qualificadas 
para este tipo de trabalho, e 
aí entram Sesc e Senac com 
sua experiência na formação 
profissional, por exemplo. E 
assim pode ser feito em todos os 
campos, o que será bom para as 
organizações, para o governo e 
principalmente para a população.
 
5. Quais são as diretrizes para 
desenvolver o turismo na 
cidade? O senhor já comentou 
que sua ideia é fortalecer o DF 
entre os estados, usando como 
atrativo a posição estratégica 

ocupada por Brasília. De que 
forma isso aconteceria?

Este é outro programa que 
já começou. Já estamos em 
processo de criação de uma 
área de interesse turístico, 
com o objetivo de diminuir a 
burocracia e incentivar empresas 
que queiram se instalar aqui, 
por exemplo. A redução do 
imposto sobre combustível 
de aviação também está 
aumentando o número de voos 
que saem do nosso aeroporto, 
transformando o DF em um dos 
mais importantes hubs do Brasil, 
o que significa que mais pessoas 
passarão por aqui. Ao mesmo 
tempo, fizemos uma parceria 
com a TAP para incentivar 
a permanência dos turistas 
por aqui, oferecendo pacotes 
atraentes para passeio, com 
hotéis e restaurantes. Brasília é 
a capital do Brasil, mas não pode 
se limitar ao turismo cívico; é 
preciso ir além, pensar grande. A 
instalação de grandes hospitais, 
caso recente do Sirio Libanês, 
é outro ponto que queremos 
explorar; ninguém que more no 
Norte ou Nordeste vai precisar 
ir a São Paulo para cuidar da 
saúde. Quero incentivar a criação 
de um centro de excelência 
médica no DF.

6. Os comerciantes e lojistas 
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reclamam muito da falta de 
segurança. Roubos e furtos 
são frequentes no comércio. 
Quais as ações que o senhor 
está tomando para revitalizar a 
segurança pública?

Todos devem estar 
acompanhando nossas 
negociações com as polícias e o 
Corpo de Bombeiros. O Governo 
quer oferecer as melhores 
condições de trabalho para 
as corporações. Ao mesmo 
tempo, estamos investindo em 
inteligência. Nos próximos dias 
devemos anunciar a instalação 
de centenas de câmeras de 
segurança nos locais de maior 
movimentação, o que dará o tom 
da segurança pública que vamos 
implantar, cada vez mais usando 
as tecnologias mais modernas 
à nossa disposição. Com isso, a 
ação dos bandidos será inibida. 
A nossa polícia já tem um alto 
índice de solução de crimes; com 
tecnologia de ponta, será ainda 
mais eficiente.

7. O senhor completou dois 
meses a frente do governo. 
Foi um desafio maior do que 
o senhor imaginava? Qual o 
balanço desse período?

Eu sempre soube que seria um 
desafio enorme, ainda mais 
porque vínhamos de um período 
em que nada acontecia. Mas eu 
gosto de resolver problema, nada 
disso me assusta, até porque 
governar a cidade em que a 
gente nasceu é um privilégio. Me 
assustou o tamanho do rombo 
financeiro, em descalabro, com 
mais de R$ 8 bilhões em dívidas 
de todo tipo; me assustou ainda 
mais o descontrole da máquina 
pública porque não havia 
organização e nem informação. 

Quer um exemplo simples? A 
escala dos médicos nos hospitais 
públicos era feita numa planilha 
de excel. Por isso é que não 
havia médico em lugar nenhum. 
Coisas como essa estavam por 
toda parte. Por isso, o nosso 
desafio número um é organizar o 
governo, dar unidades às ações, 
criar condições para que haja 
controle sobre os atos e serviços 
públicos. Mas eu não quero um 
governo parado, dentro de quatro 
paredes, trabalhando só para 
se organizar e é por isso que já 
iniciamos várias ações, incluindo 
o cumprimento de promessas 
de campanha antes mesmo de 
completar dois meses de gestão.  
 
8. Quais são as prioridades até o 
fim do seu mandato?

Quero entregar uma cidade 
próspera a meu sucessor; quero 
mostrar que é possível fazer 
um bom governo, ao contrário 
do que vimos nos últimos anos, 
quando tudo servia de desculpa 
para a incompetência e a falta 
de vontade. Quero um DF que 
tenha os serviços básicos de 
qualidade, com uma saúde 
pública de nível, uma educação 
de excelência, seguro, com 
muitas oportunidades para 
quem quiser trabalhar e ganhar 
dinheiro. Mas eu quero também 
preparar a cidade para o futuro: 
vamos iniciar um programa que 
nos prepare para o centenário 
da capital. Pode parecer que 
2060 está longe, mas é preciso 
começar agora. Brasília foi 
criada de olho em um futuro 
melhor. A estátua de Juscelino 
Kubistchek acenando para o 
futuro no alto do Memorial JK 
deve ser a imagem da nossa 
cidade. É assim que eu vejo 
Brasília e o DF.

“Já estamos 
em processo de 
criação de uma 

área de interesse 
turístico, com 
o objetivo de 

diminuir a 
burocracia 

e incentivar 
empresas que 

queiram se 
instalar aqui, por 

exemplo. ”
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Entre as propostas do novo presidente, está o fortalecimento dos 
sindicatos e uma maior integração com a CNC 

eleições

 //Por Daniel Alcântara    Foto: Cristiano Costa

Francisco Maia comandará
a Fecomércio-DF até 2022

A 
eleição para escolha 
do novo presidente da 
Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do 
Distrito Federal (Fecomércio-DF) 
ocorreu no dia 6 de fevereiro e 
consagrou, por unanimidade, o 
empresário Francisco Maia Farias 
para presidir a instituição até junho 
de 2022. O sufrágio contou com a 
participação de 27 diretores efetivos. 
As principais propostas para este 
mandato, segundo Maia, é fortalecer 
os sindicatos da Fecomércio-
DF, que hoje representam os 
principais setores econômicos de 
Brasília, promover uma integração 
com a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) e avançar na 
representatividade da instituição 
perante os poderes constituídos e a 
sociedade brasiliense.

Em discurso, após assinar o ter-
mo de posse, além de agradecer os 
presentes, Maia também mencio-
nou os fundadores da Federação do 
Comércio no DF, os empresários 
Newton Rossi e Miguel Setembrino, 
com um agradecimento especial. 
“Quero agradecer primeiro a Deus, 
por me dar força, energia e confian-
ça para enfrentar esses dias difíceis. 
Quero agradecer à minha família, 
que me ajudou muito. Aos senhores 
diretores e quero também fazer um 
agradecimento a três pessoas que 
foram fundamentais nessa decisão 
de continuar nessa luta: o presiden-
te da CNC, José Roberto Tadros; o 
primeiro vice-presidente Francisco 
Valdeci de Sousa Cavalcante; e o vi-

ce-presidente administrativo Luiz 
Gastão Bittencourt”, disse. A reunião 
de Diretoria foi acompanhada por um 
representante da CNC, o assessor 
da Divisão Sindical da entidade, Alain 
MacGregor.

Maia afirmou que ser eleito pre-
sidente da Fecomércio-DF significa-
va muito mais do que a realização 
de um objetivo pessoal, mas a opor-
tunidade de representar os setores 
econômicos que transformaram sua 
vida. “Sempre atuei nas áreas de co-
mércio, serviços e turismo e é uma 
honra poder retribuir com essa base. 
Também é fruto de muito orgulho 
ter a chance de colaborar com o de-
senvolvimento e a defesa de Brasília, 
uma cidade verdadeiramente monu-
mental, que tão bem recebe a todos 

nós”, ressaltou. Entre as propostas 
específicas para a Fecomércio estão 
a renovação, modernização e a busca 
da autossustentabilidade financeira, 
além de uma gestão profissional do 
Sesc e do Senac no DF. A Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do DF é formada hoje por 26 
sindicatos filiados e dois associados, 
que juntos representam mais de 90 
mil empresas e respondem por 93% 
do PIB privado brasiliense.

A reunião de diretoria foi condu-
zida pelo segundo vice-presidente 
da Fecomércio-DF, Antônio Tadeu 
Perón, e contou com a participação 
de presidentes de sindicatos e dire-
tores da instituição. Alguns fizeram 
declarações sobre a nova fase da 
entidade.
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 “Acredito que o Francisco Maia é o melhor para a Federação. Para-
benizo o presidente. Acho muito bom o consenso, assim não fracio-
namos a Fecomércio. Estou muito satisfeito com o resultado e com o 
que foi mostrado até agora”.

Roberto Gomide,
vice-presidente do Sindiatacadista-DF

“Quero parabenizar o presidente Francisco Maia e manifestar a 
minha satisfação com essa eleição.”

Joaquim Pereira dos Santos,
vice-presidente do Sindigêneros-DF

Veja os depoimentos:

“Este é um momento histórico. Quero desejar boa sorte e vamos 
ajudar o novo presidente no que for preciso. Temos que fazer a 

nossa parte e não ficar só cobrando. A partir de agora, vamos co-
meçar um novo ciclo na Fecomércio-DF”.

José Aparecido da Costa Freire,
presidente do Sindipel-DF
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eleições

“Eu acho que aprendemos muito nesses últimos dias. A união dos 
sindicatos, que vemos hoje, tem uma força muito grande. Vejo com 
bons olhos essa parceria com a CNC que está sendo formada. Bra-
sília precisa dessa casa unida trabalhando em conjunto”.  

Marco Túlio Chaparro,
presidente do Sindesei-DF

“Acredito que o Francisco Maia é o melhor para a Federação. Acho 
muito bom o consenso, assim não fracionamos a Fecomércio. Estou 
muito satisfeito com o resultado e com o que foi mostrado até agora 
e com a disposição de fazer o bem do Francisco Maia”.

José Fernando Ferreira da Silva,
presidente do Sindióptica-DF

“Parabéns Chico Maia. Reinou a democracia e o respeito ao equilí-
brio. A Fecomércio vai ser unificada, a soma é a força, saímos mui-

tos mais fortes do que entramos. Vejo equilíbrio e a sensatez com 
respeito ao próximo. Faremos dessa Federação a melhor do Brasil, e 

com certeza chegaremos lá”.

Ovídio Maia,
presidente do Secovi-DF

“O Sistema passa por um ajuste muito grande. Temos hoje um orça-
mento muito inferior do que tínhamos, precisaremos rever contra-
tos, estrutura e fazer a gestão produtiva. A força do seu mandato 

será a força da nossa entidade”.

Álvaro Siqueira Júnior,
diretor adjunto da Fecomércio-DF
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“Eu não poderia deixar de manifestar o meu sentimento nessa hora, 
pois estou aqui há mais de 20 anos. Não posso deixar de fazer uma 
referência dessa votação unânime com sentimento de harmonia. 
Temos que nos lembrar do gesto de grandeza do nosso ex-presiden-
te, Adelmir Santana. Estamos aqui hoje em consequência disso. Es-
tamos começando um futuro, com esperanças renovadas e unidos 
nesse ideal de confraternização”.

Paolo Orlando Piacesi, presidente do Sindevídeo-DF

“Prezo pela entidade e estou à disposição de todos no Sindivarejista 
para tentar fazer da Fecomércio-DF a melhor Federação do Brasil. 
Desejo sucesso para o presidente eleito. Esse processo eleitoral ser-
viu para nos unir ainda mais”.

Edson de Castro,
presidente do Sindivarejista-DF

“O meu início foi há oito anos aqui na Federação. Conheço o Fran-
cisco Maia há um bom tempo e ele é uma pessoa humilde e com 

capacidade de união”. 

Charles Dickens
vice-presidente do Sindesei-DF

“Saúdo o presidente Francisco Maia. Nada é tão bom que não possa 
ser melhorado. O diálogo sempre foi e será o melhor caminho, pois 
ele apara arestas e tira dúvidas. Desejo muito sucesso a Federação 

do Comércio. Espero que essa casa seja um exemplo para as demais 
Federações”.

Carlos Aguiar,
presidente do Sindmac-DF
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por dentro do sistema - SENAC

OFICINAS RÁPIDAS
DE GASTRONOMIA

Quer aprender de maneira rápida alguma novidade gastronômi-
ca? A dica são as oficinas da unidade de gastronomia do Senac, 
com carga horária de 4 horas, que servem como amostra de 
conteúdo do curso correspondente ao tema. A unidade está 
localizada no Setor Comercial Sul, está com matrículas abertas 
para oficinas até o final do ano, sempre no turno vespertino, das 
14h às 17h35. O investimento está entre R$ 35 e R$ 74. Os cursos 
para março são:

20/3 - Ovos de Páscoa trufados 

20/3 – Donuts

NOVO CURSO
DE AÇOUGUEIRO 

O Senac está com um novo curso na Un-
idade de Gastronomia: Açougueiro. Para 
quem estiver interessado a aprender a 
receber, separar, desossar, limpar, cor-
tar, fazer porções, embalar e armazenar 
carnes de diferentes espécies, a primeira 
turma iniciará dia 25 de março, das 8h 
às 11h35. O aluno aprenderá também 
a realizar tratamentos especiais como 
a salga, secagem, prensa e adição de 
conservantes de acordo com os procedi-
mentos técnicos e de qualidade. Ao total, 
o curso tem carga horária de 160 horas. 
Para cursar é preciso ter no mínimo 18 
anos e o ensino fundamental completo. A 
matrícula deve ser realizada na Central 
de Atendimento da unidade, de segunda 
a sexta-feira, localizada na Quadra 5 do 
Setor Comercial Sul. Os documentos 
necessários para matrícula são RG, CPF, 
comprovante de escolaridade e compro-
vante dos requisitos do curso escolhido. O 
investimento pode ser parcelado em até 
12 vezes de R$ 108 no cartão de crédito 
ou em duas vezes de R$ 648 no boleto 
bancário. O total é de R$ 1.296.

APOSTE NA
IMAGEM PESSOAL

O Senac está com as matrículas abertas para o curso 
Consultoria de Imagem, com carga horária de 160 
horas. O aluno aprenderá a cruzar dados importantes, 
como estilo de corpo e tom de pele, para sugerir as 
melhores roupas para o cliente. Também fará uma 
visita ao guarda-roupa para orientar o que realmente 
cai bem, o que deve ser reformado e o que deve ser 
descartado. Serão ofertadas duas turmas iniciando em 
março, na unidade Jessé Freire, localizada na quadra 6 
do Setor Comercial Sul. A primeira será no dia 11, das 
14h às 17h35 e a segunda, no dia 18, das 19h às 22h30. 
Para cursar, é preciso ter, no mínimo, 16 anos e estar 
no ensino médio. O investimento é de R$ 792 e pode 
ser parcelado em até 12 vezes de R$ 66 no cartão de 
crédito ou em duas vezes de R$ 396 no boleto bancário.
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SENAC OFERECE CURSO
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

As unidades do Senac no Gama e Jessé Freire, no Setor 
Comercial Sul,  estão com matrículas abertas para o 
curso Técnico em Administração, que possui carga horária 
de 1.000 horas. O curso ensinará a executar atividades 
administrativas em organizações relacionadas aos 
processos de gestão de pessoas, operações logísticas, 
gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e 
finanças. A primeira turma da unidade Jessé Freire iniciará 
no dia 25 de março, das 19h às 22h30. Para cursar é preciso 
ter no mínimo 16 anos, estar no 2º ano do ensino médio ou 
o ensino médio completo. A matrícula deve ser realizada 
na Central de Relacionamento das unidades, de segunda 
a sexta-feira. Os documentos necessários para matrícula 
são RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante 
dos requisitos do curso escolhido. O investimento pode ser 
parcelado em até 12 vezes de R$ 268 no cartão de crédito 
ou em 12 vezes no boleto bancário. O total é de R$ 3.216. 

SENAC ENSINA A PRECIFICAR
SERVIÇOS E PRODUTOS

Tem uma empresa e não sabe como colocar preço nos 
seus produtos? O Senac está com inscrições abertas para 
o curso Custos e Formação de Preços, com carga horária 
de 36 horas. As aulas serão na unidade de Taguatinga e 
terão início em 18 de março, das 19h às 22h30. O objetivo 
é ensinar a elaborar o preço de venda de produtos e/ou 
serviços a partir de técnicas consagradas, considerando as 
informações relevantes do negócio.

“O curso é voltado para empreendedores, autônomos, fei-
rantes e outros profissionais que não têm noção do custo 
do serviço que oferece e como formar o preço”, destaca 
Ledir Júnior de Almeida, gerente do Senac em Taguatinga. 
O investimento é de R$ 157, valor que pode ser dividido em 
até 4x no cartão de crédito. Para participar é preciso ter 
16 anos e ensino fundamental completo. A matrícula pode 
ser feita até a data de início das aulas ou enquanto houver 
vaga disponível. Para efetuá-la, os interessados devem 
comparecer à Central de Relacionamento da unidade, 
das 8h às 20h30, levando os seguintes documentos e as 
respectivas cópias: RG, CPF, comprovante de escolaridade 
e comprovante dos demais requisitos do curso escolhi-
do. A unidade está localizada na QNG Área Especial 39, 
Taguatinga Norte. 
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gastronomix

Rodrigo Caetano
Jornalista
e blogueiro

www.portalgastronomix.com.br 

rodcaetano@hotmail.com

www.facebook.com/portalgastronomix

@portalgastronomix

O Tejo Restaurante é especializado 
em culinária portuguesa. E 
o ingrediente ícone dessa 
gastronomia é o bacalhau. O 
Gastronomix levantou junto ao 
restaurante a quantidade servida 
aos clientes deste peixe. 

Haja bacalhau! 

100kg
de bacalhau por semana

A casa usa para preparar as mais 
diversas versões: o Gomes de 
Sá (assado em lascas, com ovos, 
batatas e azeitonas), o Espiritual 
(desfiado e cozido com creme de 
leite e cenoura e, em seguida, 
gratinado), o com Queijo da Serra 
da Estrela, entre outros. Ficou com 
água na boca? Corre para lá!

Tejo Restaurante

404 Sul, Bloco B, loja 27

Telefone: (61) 3267-7005

Terça a sábado (12h\15h e 19h\0h). Aos 

domingos, somente para almoço, às 12h

A chef Lídia Nasser inaugurou sua 
quinta marca no fim de janeiro, 
em Águas Claras. A Delicatus 
Confeitaria faz parte do Complexo 
Gastronômico, comandado pela 
jovem empresária, do qual já 
fazem parte o Empório Árabe 
Restaurante, o italiano e pizzaria 
Dolce Far Niente, o MaYuu Sushi 
e o Dólar Furado Burger. Além de 
receitas clássicas e já conhecidas 
da confeitaria como Torta Ópera, 
Banoffee Pie, mil folhas, éclair, 
macarons e croissants, só para 
citar alguns, a casa aposta 
também em receitas autorais 
e releituras com sabores bem 
brasileiros como macarons de 
tiramisù e caipirinha, e profiterole 
Romeu e Julieta.

Doces em 
Águas Claras

Delicatus Confeitaria - Complexo 

Gastronômico Empório Árabe

Avenida Castanheiras, Lote 1060, 

Loja 24, Ed. Vila Mall, Águas Claras

Telefone: (61) 3436-0063

Diariamente, das 11h30 às 23h30

Viagens gastronômicas Cafés em Curitiba 

Café do Viajante - Peças de restauro, 
arte urbana personalizada, texturas 
e elementos pretos que conversam 
com o estilo industrial aliado, fazem 
do Café do Viajante um dos locais  
mais aconchegantes da cidade.
Rua Comendador Fontana, 229 - 
Centro Cívico

Kimi Café - Cores divertidas, 
elementos dinâmicos, nichos 
interativos e um balanço ao invés 
de cadeiras ocupam um espaço 
idealizado para resgatar a criança 
que mora em cada um. O Kimi Café 
tem barracas e brinquedos para os 
pequenos aproveitarem o espaço e 

os pais tomam 
café.
Rua Alferes 
Ângelo 
Sampaio, 2192 – 
Bigorrilho

Café Mansué - O conceito de 
arquitetura contemporânea e estilo 
industrial se encontram no Café 
Mansué, que tem como destaque 
o teto com vergalhão desenhado 
exclusivamente. O uso dos 
elementos de madeira e concreto 
transmite sensação de harmonia e 
aconchego.
Av. Rep. Argentina, 1237 - Água Verde



Revista Fecomércio DF  19

O Miró Restaurante, localizado 
no Brasil 21, está com um novo 
cardápio e conceito renovado. 
Para a nova fase, os chefs 
Myriam Carvalho, Victor Silva 
e Erasmo Brasil prometem 
uma combinação de sabores 
marcantes da gastronomia 
mediterrânea. E, seguindo a 
tendência da cidade, o Miró se 
rendeu ao menu executivo, que custa 
R$ 65 e dá direito a bufê de saladas 
e frios à vontade, um prato principal, 
uma sobremesa e uma limonada 
da casa. A entrada consiste em um 
buffet de saladas variadas, além de 
uma mesa com carpaccios, molhos 
diversos e frios. Para completar a 
degustação, há cinco sugestões 
de pratos principais e sobremesas 
diferentes a cada semana. Os chefs 

Novidades no Miró

Restaurante Miró

Complexo Brasil 21

Telefone: (61) 3039-3185

garantem que sempre haverá 
uma opção light, lowcarb ou fit. No 
executivo, receitas mundialmente 
conhecidas, como risoto, cassoulet, 
gaspacho e crepe suzette.

Quando o cliente leva sua própria 
bebida para o restaurante, o 
estabelecimento cobra um valor extra 
pelo serviço prestado – isso é a taxa de 
rolha. Mas existem alguns locais em 
São Paulo que liberam a passagem do 
seu vinho. Confira a listinha preparada 
pelo Gastronomix.

1- ARTURITO
Liderado pela chef Paola Carosella, 
o Arturito em Pinheiros, já está 
preparado para receber e atender 
habitués que levam seu próprio vinho. 
Rua Artur de Azevedo, 542 – Pinheiros

2- MICAELA
Conhecido por sua cozinha 
brasileira de sabor confortável, o 
chef Fábio Vieira traz bons pratos 
que harmonizam com o vinho que 
você levar. O serviço é preparado 
e descomplicado. Rua José Maria 
Lisboa, 228 – Jardins

Sem taxa de rolha
5 restaurante em São Paulo

3 - NAPOLI CENTRALE
Famoso por sua excelência em 
pizzas, a Napoli Centrale fica dentro 
do Mercado Municipal de Pinheiros. 
O local é agradável, despojado e 
seu vinho é serviço sem erro sem 
você pagar nada por isso. Rua Pedro 
Cristi, 89 – Pinheiros

4 - ALMANARA
Gosta de comida árabe? O Almanara 
é um dos mais tradicionais e acolhe 

bem os clientes que levam garrafas 
de vinhos. Os baldes de gelo já ficam 
apostos te esperando. Av: Pres. 
Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila 
Nova Conceição

5 - TASCA DO ZÉ E DA MARIA
Clássica gastronomia portuguesa, 
não cobra rolha e oferece serviço 
preparado e cordial. É só chegar. 
Rua dos Pinheiros,434, Pinheiros

BENDITO SUCO NA 207 NORTE
A antiga casa de sucos, que 
funcionava no fim da Asa Norte, 
reabriu em novo endereço. A 
proposta continua semelhante 
com sucos, açaís e uma 
repaginação no cardápio de 
comidas light e especiais 
para quem tem restrições 
alimentares, como dieta sem 
glúten ou vegetariana. 

Bendito Suco

SCLN 207, Bloco C, Loja 36-44
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somos Sistema Fecomércio-DF

A responsabilidade social e a ação humanitária 
são valores presentes na cultura do Visão Institu-
tos Oftalmológicos. Para Marcelo Ribeiro, gerente 
executivo, praticamente desde que a empresa 
nasceu desenvolve atividades que visam o aten-
dimento às pessoas com baixa acuidade visual ou 
que necessitam de procedimentos corretivos ou 
cirúrgicos, porém não possuem condições finan-
ceiras. Foi a partir daí que surgiu o projeto Visão 
Inclusiva, baseado nos depoimentos dos pacientes 
relatando suas dificuldades. Uma dessas parcerias 
é com o Sesc-DF, por meio da qual os portadores 
da credencial da instituição têm descontos em 
mais de 30 tipos de exames. A consulta normal sai 
por R$ 70. A consulta de oftalmo pediátrica/neuro, 
por R$ 130 e a de emergência, R$ 170. “Isso nos 
fez compreender que podemos e devemos fazer 
muito mais por eles. Seja pela sua inclusão ou pela 
qualidade de suas vivências e experiências”.  O ge-
rente afirma que o Visão quer somar esforços com 
as instituições e voluntários que vêm trabalhando 
para a melhoria da qualidade de vida dos deficien-
tes visuais no DF. 

Há 39 anos, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena 
acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. 
Fundado por Jorge Cauhy Júnior, o lar é uma insti-
tuição sem fins lucrativos que faz parte do Instituto 
Integridade. Atualmente atende 92 idosos encami-
nhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Alunos do Senac dos cursos de Podologia, Masso-
terapia, Cuidador de Idosos, Cabeleireiro, Manicure, 
Design de Interiores, entre outros, supervisionados 
pelos docentes, visitam com frequência o local para 
colocar em prática o aprendizado das aulas. “Todas 
essas ações promovem qualidade de vida, melhoria 
da autoestima, socialização, porque eles entram em 
contato social com os alunos e encontro de gerações, 
com troca de experiências, então é fantástico nesse 
ponto”, afirma  Leonardo Tavares da Silva, psicólogo 
do local. “O sistema S é de suma importância para 
o desenvolvimento desses adolescentes e fortaleci-
mento dos cursos técnicos, que é a porta de entrada 
para o mercado de trabalho. As ações sociais que o 
Senac, em especial, desenvolve o resgate da auto-
estima e autonomia, despertando esse olhar social e 
humanitário em cima da questão da terceira idade.  A 
gente tem que ampliar cada vez mais essa rede por-
que é algo que se faz necessário”, destaca Leonardo.

 //Por Liliam Rezende    Foto: Cristiano Costa

 // Por Silvia Melo    Foto: Cristiano Costa

Atendimento
a idosos

Visão
 inclusiva
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 //Por Fabíola Souza    Foto:Cristiano Costa

Cinco
perguntas para
Beto Pinheiro
 //Por Daniel Alcântara    Foto: Cristiano Costa

Ronie César Sartori é o gerente de recursos 
humanos do B Hotel Brasília, um empreendimen-
to novo na cidade, que inaugurou em outubro de 
2018. Ronnie conta que desde a abertura do negó-
cio, o Instituto Fecomércio (IF) participa ativamen-
te da intermediação na contratação de menores 
aprendizes. “Nós contratamos 17 aprendizes pelo 
IF e foi a melhor escolha que fizemos, pois foi mui-
to prático e ágil essa negociação”, disse o gerente. 
Para ele, toda empresa deveria contratar pelo me-
nos um menor aprendiz para auxiliar no trabalho 
diário. “Além da questão social, o aprendiz é uma 
mão de obra qualificada e sem vícios, então pode-
mos auxiliar da melhor forma possível para a exe-
cução do trabalho”, afirmou. Os contratos com os 
menores aprendizes têm o prazo máximo de dois 
anos. “A nossa intenção, após este período, é con-
tratá-los de carteira assinada”, ressaltou Sartori. 
Ronie conta também que todos os menores apren-
dizes contratados fazem um rodízio nos departa-
mentos do B Hotel com o intuito de aprenderem 
o funcionamento completo do empreendimento 
e terem conhecimento suficiente para saber em 
qual área desejam seguir profissionalmente.  

Menor
Aprendiz

Beto Pinheiro é sócio do restaurante Coco Bambu 
e fala sobre o apoio do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Brasília 
(Sindhobar-DF) aos empresários do setor.

Quais são as ações do Sindhobar-DF mais 
relevantes para os empresários? 
Acredito que acompanhar projetos de lei 
pertinentes à categoria, seja na Câmara Legislativa 
do DF ou na Câmara dos Deputados, pois afetam 
diretamente o nosso negócio.

Recentemente o Sindhobar derrubou o veto 
do GDF que tornaria a Lei que proíbe artigos 
descartáveis imediata, sem tempo para 
adequação. Como você avalia esse trabalho? 
O Sindicato conseguiu essa vitória para os 
empreendedores por meio de seu relacionamento 
com os deputados. A validade imediata da lei 
impactaria diretamente o nosso setor, pois 
precisamos de tempo para se acostumar. 

Como você enxerga os acordos coletivos 
realizados pelo sindicato?
Muito importante, sobretudo depois da reforma 
trabalhista, pois a convenção coletiva ganhou peso. 
O Sindhobar trabalha nas duas frentes, tanto na 
hora de negociar com o sindicato laboral e decidir 
os reajustes, quanto para o bem do empregado.

Quais os benefícios oferecidos aos empresários? 
Estreitar o contato com o GDF e de parcerias com 
o intuito de agregar valor aos associados. Além 
disso, temos informações trabalhistas, 
tributária e até treinamento. 
Também faz um trabalho de 
orientação e instrução de melhores 
práticas no mercado, ajudando a 
ter mais resultados. Além do apoio 
jurídico e contratual.

Quais as suas expectativas 
com sindicato para o ano de 
2019?
Estreitar o contato com o GDF, 
e se manter atento à pauta de 
turismo da cidade. Quando o 
turismo cresce, a economia 
gira, com geração de mais 
empregos e arrecadação 
de mais impostos.
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desburocratização

Medida Provisória que prevê a transferência da entidade para o governo do DF deve 
agilizar a abertura e fechamento de empresas 

Junta Comercial
passa para o GDF
 //Por José do Egito    Fotos: Cristiano Costa

A Junta Comercial, que era um órgão federal, agora é de respon-
sabilidade do GDF. Com isso, a expectativa é dar mais agilidade 
aos processos na hora de abrir uma empresa no Distrito Federal. 

A Medida Provisória 861 que prevê a transferência para o governo do DF 
foi publicada no Diário Oficial da União e a transferência está prevista para 
ocorrer já em março. A medida foi assinada pelo ex-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, a pedido do governador Ibaneis Rocha (MDB). Ou seja, 
agora o GDF será responsável pelo registro público das empresas locais. 
Até então, essa função estava nas mãos do governo federal. Nos outros es-
tados cada governo local cuida da sua Junta Comercial. Esse antigo “vai e 
vem” para abrir uma empresa, do GDF para União, depois volta para o GDF, 
costumava demorar em média 60 dias, segundo um cálculo do Conselho 

Medida provisória 
será responsável pelo 
registro público das 
empresas locais
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Regional de Contabilidade do DF. 
O presidente da Junta Comer-

cial do Distrito Federal, Antônio 
Eustáquio Corrêa da Costa, parti-
cipou de uma reunião na Fecomér-
cio-DF, em fevereiro, para explicar 
aos diretores e conselheiros da 
Federação as mudanças geradas 
com a transferência da Junta, da 
União para o DF. A Fecomércio 
foi a primeira entidade do setor 
produtivo a receber essa apre-
sentação. Eustáquio apresentou 
o projeto Junta-DF Digital e falou 
da necessidade de atualização da 
tabela de preços do órgão, levando 
em consideração a média de tabe-
la já existente nos estados de Goi-
ás e Minas Gerais. 

A partir dos levantamentos da 
Receita Federal, em fevereiro de 
2018 o Distrito Federal se mante-
ve em primeiro lugar dentre as 27 
unidades da federação, no Ranking 
da RedeSim, que mede a integra-
ção dos órgão públicos entre as 
etapas de abertura, alteração, bai-
xa e licenciamento de empresas. A 
subida no ranking se deu graças à 
assinatura de um acordo de coo-
peração técnica entre o Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), o Governo do Dis-
trito Federal, a Junta Comercial de 

Minas Gerais e o Sebrae MG e a 
implementação do Projeto Junta-
-DF Digital. “Quando a Secretaria 
da Micro e da Pequena Empresa 
e a Junta Comercial chegaram ao 
MDIC, no ano passado, o DF ocupa-
va a 27ª colocação no Ranking da 
Redesim. Nossa gestão foi focada 
em modernizar e elevar o padrão 
do serviço prestado aos empresá-
rios do DF”, afirmou Eustáquio.

O presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, ficou otimista 
com as projeções feitas para dimi-
nuir para apenas um dia o tempo 
de espera para abrir uma empre-
sa na Junta Comercial, promessa 
feita por Antônio Eustáquio para o 
futuro. “Esse é o caminho. Quan-
do o governo elimina obstáculos 
e existe uma integração entre as 
suas diversas secretarias e depar-
tamentos públicos, fica muito mais 
fácil implementar uma política 
de desburocratização. Cada hora 
poupada com a burocracia serve 
para o empreendedor investir em 
inovação, atendimento e qualifica-
ção. No final do dia, é isso que fará 
a diferença na nossa realidade”, 
defendeu Maia. 

Outra medida que a Junta Co-
mercial Digital pretende alcançar, 
segundo Eustáquio, é justamente 

diminuir o tempo de espera para 
se retirar um registro de cons-
tituição da empresa. Enquanto 
a média nacional é de sete dias, 
atualmente, no DF, ela é de até 
quatro dias e meio. “Nossa expec-
tativa é reduzir esse prazo para 
apenas um dia. Mas precisamos 
de apoio das demais instituições e 
do governo”, ressaltou. Outro pon-
to levantado durante a reunião se 
trata da atualização dos preços da 
tabela da Junta Comercial do DF. 
Segundo Eustáquio, ela está defa-
sada se comparada a outros esta-
dos. “Queremos apresentar uma 
nova proposta de tabela, baseada 
na que existe no estado de Goiás e 
Minas Gerais”, explicou.

Durante o encontro que ocor-
reu na Federação, o vice-presi-
dente da Fecomércio-DF, Antônio 
Tadeu Perón, lembrou que a mu-
dança da Junta para a esfera dis-
trital era uma reivindicação antiga 
do setor produtivo e da Fecomér-
cio-DF. Na ocasião, Tadeu Perón 
elogiou as mudanças já realizadas 
na Junta e reforçou o apoio da Fe-
comércio-DF. “Esperamos que a 
mudança venha a trazer seguran-
ça, eficiência e que a maioria dos 
problemas da Junta sejam resol-
vidos. É mais fácil despachar com 
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“Nossa expectativa 
é reduzir esse prazo 
para apenas um dia. 
Mas precisamos de 

apoio das demais 
instituições e do 

governo”

Antônio Eustáquio Corrêa da Costa 
Presidente da Junta Comercial do 

Distrito Federal

desburocratização

uma secretaria distrital do que 
com um ministério. É um pleito 
que está se concretizando”, disse 
Perón. Durante a reunião, o pre-
sidente da Junta solicitou o apoio 
da Fecomércio-DF por meio de um 
acordo de cooperação técnica para 
auxiliar o empresariado local no 
que se refere aos dados detalha-
dos e compilados das empresas.

SISTEMA INTEGRADO
Os principais órgãos envolvidos 

na abertura e baixa de uma empre-
sa (como Junta Comercial, Secre-
taria de Fazenda, Receita Federal, 
Administrações Regionais, Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sanitária etc) 
estão integrados no Portal de Servi-
ços da JCDF, no qual é possível fazer 
a consulta de viabilidade de nome 
empresarial e de endereço, obter o 
registro empresarial, o CNPJ, a ins-
crição estadual e o licenciamento.

Segundo Eustáquio, antes da 

implantação do Junta-DF Digital, 
a Junta Comercial do DF possuía 
integração com os órgãos de li-
cenciamento e inscrição estadual 
apenas para a abertura e baixa de 
três tipos jurídicos de empresas. 
“Com a nossa modernização, ago-
ra as alterações contratuais, que 
representam 80% dos processos 
da JCDF, também passaram a ser 
coletadas, eletronicamente, para 
todos os tipos jurídicos. Saímos de 
algo que não tinha mais solução 
para um sistema moderno e inte-
grado”, disse o presidente.

Outra medida recente foi a ins-
talação da Procuradoria da JCDF, 
uma demanda que estava pendente 
há 24 anos. O MDIC garantiu junto 
à Advocacia-Geral da União (AGU) a 
designação de um procurador para 
atuar especificamente nos proces-
sos da Junta Comercial do Distrito 
Federal, que contará com o apoio 
de mais um advogado da União.
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artigo  doses econômicas
Parceria:

A economia mundial está em 
forte desaceleração desde meados 
de 2018 e deve continuar com per-
da de dinamismo em 2019. O cres-
cimento do Produto Interno Bruto 
Mundial ficou em torno de 3,8%, 
em 2018, e a projeção é de cresci-
mento de 3,4% em 2019

As principais economias lide-
ram a perda de dinamismo das 
atividades e do comércio global. 
A Zona do Euro teve a maior que-
da no seu crescimento, passou de 
2,4%, em 2017, para 1,8% em 2018 
e tem projeção de crescimento de 
apenas 1,3% para 2019. A principal 
economia da região, a Alemanha 
que deve crescer apenas 1,3% em 
2019. Os Estados Unidos têm pro-
jeção de crescimento de 2,2% em 
2019, inferior aos 2,9% alcançados 
em 2018. A China continua sua de-
saceleração gradativa do cresci-
mento do PIB e deve fechar 2019 
com crescimento próximo de 6,2%. 

A piora no ambiente econômi-
co internacional decorre da guerra 
comercial entre Estados Unidos e 
China e do aumento do protecio-
nismo em outros países, inclusive 
Alemanha; além do aumento das 
incertezas econômicas e políticas 
em várias regiões e países, como 
a possível saída sem acordo do 
Reino Unido da União Europeia. A 
baixa confiança do mercado na re-
tomada do dinamismo econômico 
está associada a ausência de lide-
ranças positivas no ambiente mun-
dial e das respostas controversas 
das autoridades econômicas, na 
tentativa de proteger e impulsio-
nar as economias de seus países. 
O aumento do protecionismo e do 
populismo econômico pode pro-
longar a crise e frear ainda mais a 
economia em todo o mundo.

As principais economias da 
América Latina permanecem com 
fraco desempenho ou estagnadas 

José Luiz Pagnussat
economista e conselheiro do Corecon/DF

em 2019. A Argentina, principal 
parceiro comercial do Brasil na 
região, teve queda de 2,2% no seu 
PIB em 2018 e deve permanecer 
estagnada em 2019. O México e o 
Chile têm projeção de crescimento 
para 2019, menor que o observado 
em 2018. 

A perda de dinamismo da eco-
nomia mundial afeta diretamente 
a economia brasileira, tanto nas 
suas exportações como na con-
corrência dos produtos importa-
dos no mercado interno. Dificulta, 
também, a implementação das 
políticas propostas pelo governo, 
em especial a agenda liberal de 
abertura da economia e privatiza-
ções, que demanda investimentos 
estrangeiros.

 A queda na produção dos 
principais parceiros comerciais 
do Brasil deve reduzir a demanda 
por produtos exportados brasilei-
ro. Em 2018, o principal destino 
das exportações brasileiras foi a 
China ($64,2 Bilhões), seguida dos 
Estados Unidos ($28,8 Bilhões), 
Argentina ($15,0 Bilhões), Holanda 
($13,1 Bilhões) e Alemanha ($5,2 
Bilhões).

Enfim, o quadro econômico in-
ternacional não é muito favorável 
neste início do governo Bolsonaro, 
mas o ambiente interno se man-
tém ainda otimista.

A economia
internacional e o Brasil
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Setores como os de farmácias e de revisão de automóveis são alguns dos que mais 
lucram com o fim da estiagem 

Chove
 //Por Fabíola Souza e Luciana Corrêa     Fotos: Cristiano Costa

chuva
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B
rasília é conhecida por 
apresentar baixa umidade, 
dias muito quentes e um 

longo período de estiagem. Em 
2018, por exemplo, o DF registrou 
81 dias sem chuvas, segundo o 
Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet). O primeiro registro de pan-
cadas de chuva foi em pontos iso-
lados somente no final de agosto. 
Nos meses de chuva, as tempes-
tades são tão intensas que prejudi-
cam as vendas em alguns setores 
do comércio de bens e serviços. 
Entretanto, há setores que conse-
guem aquecer as vendas fora da 
seca. Como no caso das farmácias, 
que têm um aumento de 70% nas 
vendas, principalmente dos produ-
tos como nebulizadores, antigripais 
e antialérgicos.

Para o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Distrito Federal 
(Sincofarma-DF), Francisco Mes-
sias Vasconcelos, no período de 
chuva as pessoas adoecem com 
mais frequência. “Normalmente, 
as farmácias vendem bem nesse 
período. O que mais se vende no 
verão com chuva são os repelentes 
contra mosquitos, remédios para 
gripe e protetor solar. No frio, ne-
bulizador é o que mais tem saída, 
além dos antigripais. O aumento é 
de 70% nas vendas. Brasília tem 
várias estações em uma só e o or-
ganismo das pessoas sofre muito. 
Sinusite e rinite alérgica costu-
mam atacar nesse período”, disse 
Vasconcelos. Porém, segundo ele, 
há regiões que sofrem com a que-
da nas vendas no período de chuva, 
como é o caso de Vicente Pires. 

A Hurrah Food Pizzaria fica lo-
calizada em Vicente Pires e a pro-
prietária, Liliam Silva, reclama da 
falta de estrutura da cidade, pois 
em dias de chuva são produzidas 
erosões e alagamentos nas ruas do 
bairro e ninguém consegue transi-
tar no local. “Abri a pizzaria há dois 

anos. No início, tínhamos clientes 
de todos os lugares, Águas Claras, 
Guará, Taguatinga, pois o ponto é 
ótimo. Mas, depois que as chuvas 
começaram e a fama da região fi-
cou como ‘cidade alagada’, as ven-
das caíram pela metade”, afirmou 
Liliam. As entregas em domicílio 
foram o serviço que mais ficou pre-
judicado. “Nós demorávamos 10 
minutos para entregar as pizzas 
aqui em Vicente Pires. Com a chuva 
e os buracos na pista, esse tempo 
subiu para 40 minutos”, apontou. 

A empresária disse ainda ter 
dificuldades de encontrar profis-
sionais dispostos a trabalhar na 
região, pois a maioria dos moto-

Setor de 
farmácia registra 

aumento nas 
vendas  de 

repelentes e 
antigripais nesta 

época chuvosa

70% DE 
AUMENTO
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boys se recusa a fazer o serviço 
por conta da má estrutura das 
avenidas, que estraga os veícu-
los. “Todos os comércios da cida-
de estão fechando, não importa 
o segmento. Inclusive, se o ritmo 
nas vendas continuar assim, com 
certeza vou fechar as portas em 
março”, declarou Liliam. 

Outro setor que torce para não 
chover é o de beleza, pois sempre 
que chove, há queda nos serviços 
prestados. O presidente do Sindi-
cato dos Salões de Barbeiros, Ca-
beleireiros, Profissionais Autôno-
mos na Área de Beleza e Instituto 
de Beleza para Homens e Senho-
ras do Distrito Federal (Sincaab-
-DF), Célio Ferreira de Paiva, diz 
que quando está chovendo muito 

forte, há mais cancelamentos nos 
salões de beleza de modo geral. 
“Existe uma ausência de 50% a 60% 
dos clientes. Isso em um período 
de chuva mais forte. É um dinheiro 
que não se recupera, em serviços 
como de manicure ou escova, por 
exemplo”, explicou. Já nos dias 
menos chuvosos, ele diz, a redu-
ção é razoável no movimento, mais 
perceptível em serviços triviais, 
como manicure, serviço de escova, 
depilação. “Quando a pessoa está 
se planejando para um evento, os 
serviços menos triviais como corte 
ou tintura, o cliente vai de qualquer 
forma, independentemente do 
tempo”, apontou. Em barbearias, o 
movimento de pessoas transeun-
tes ou corte por oportunidade cai, 

“Todos os 
comércios da cidade 
estão fechando, 
não importa o 
segmento. Inclusive, 
se o ritmo nas 
vendas continuar 
assim, com certeza 
vou fechar as 
portas em março”
Liliam Silva
proprietária da Hurrah 
Food Pizzaria

porém quem marca, normalmen-
te cumpre o que foi programado. 
“Vemos que nas regiões onde a 
infraestrutura é mais precária, o 
índice de ausência aumenta, como 
em Vicente Pires e Varjão. O Pla-
no Piloto é o menos afetado, assim 
como o Lago Norte, Lago Sul e Su-
doeste. Isso porque essa clientela 
tem carro próprio para seguir para 
o seu destino. Quando o cliente 
depende de transporte público ou 
compartilhado,  a chuva atrapalha 
e muito”, conclui. 

Para o presidente do Sindicato 
das Empresas de Promoção, Or-
ganização, Produção e Montagem 
de Feiras, Congressos e Eventos 
do Distrito Federal (Sindeventos-
-DF), Luis Otávio Rocha Neves, a 
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“Recebemos 
mais revisões 

preventivas, troca 
de pneus, por 

conta de aumentar 
a dirigibilidade, e 
manutenção por 

queda em buracos 
nas ruas”
Aldo Monteiro

proprietário da Flex Auto

chuva atrapalha bastante os even-
tos de bilheteria e shows abertos. 
“Dependendo da venda de ingres-
sos, o evento acaba ficando no pre-
juízo. Já quando são organizados 
em áreas cobertas, não há tanta 
diferença”, afirmou Neves. Mas 
Brasília muitas vezes ganha de ci-
dades como Rio de Janeiro e São 
Paulo, pois, segundo o Neves, no 
momento das capitações de even-
tos, a comissão avaliadora entende 
que Brasília não tem alagamentos 
e outros problemas estruturais 
como em outras grandes cidades.

LUCROS NA CHUVA
Para o presidente do Sindicato 

do Comércio Varejista do Distrito 
Federal (Sindivarejista-DF), Edson 
de Castro, em razão das chuvas 
iniciadas em novembro de 2018, as 
vendas de guarda-chuvas e capas 
cresceram 6% até fevereiro deste 
ano, em todo o comércio do DF, 
contra 5% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 
“Lojas de rua são as que mais ven-
dem esses produtos. A meteorolo-
gia tem previsão de mais chuvas 
para o DF, é de se esperar que o 
crescimento das vendas continue 
e chegue a 8% até maio, quando 
começa a seca que vai até outu-
bro”, comentou. 

Outro setor que lucra com a 
chuva na cidade é o de revisão de 
automóveis e acessórios. O pre-
sidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Automóveis e Aces-
sórios do Distrito Federal (Sin-
dauto-DF), Sérgio Lucio Silva de 
Andrade, diz que a demanda por 
serviços aumenta no setor. “É um 
incremento de 15% em compara-
ção com a estação seca do ano. A 
partir de novembro já percebemos 
o aumento”, afirma Andrade. 

O proprietário da oficina Flex 

Autos, Aldo Monteiro, localizada 
na Asa Norte, diz que o aumento 
chega até 40% em comparação 
entre as estações. “Recebemos 
mais revisões preventivas, troca 
de pneus, por conta de aumentar a 
dirigibilidade, amortecedores, ali-
nhamento, balanceamento, freios, 
suspenção, manutenção por que-
da em buracos nas ruas”, disse. 
Ainda segundo ele, as batidas tam-
bém aumentam no período e con-
sequentemente o fluxo de clientes 
nas oficinas de lanternagens.
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O comércio de bens, serviços 
e turismo é reconhecidamente 
fundamental para a economia do 
País. E a voz dos empresários que 
mantêm esse dinâmico setor em 
constante movimento, gerando ri-
queza, renda, empregos e impos-
tos, precisa e merece ser ouvida.

É o que projetamos como uma 
das primeiras ações à frente da 
Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), já como resposta ao grande 
desafio de consolidar e ampliar o 
legado deixado pela histórica gestão 
de Antonio Oliveira Santos na CNC.

Vamos reforçar a interlocução 
com o governo do presidente eleito 
Jair Bolsonaro, contribuindo para 
a adoção de políticas públicas que 
ajudem o Brasil a retomar o cami-
nho de um crescimento sustentá-
vel. Nesse caminho de contribuição 
e diálogo, defendemos a necessi-
dade da realização de reformas que 
consideramos inadiáveis.

O novo governo terá o desafio 
de dar continuidade ao enfrenta-
mento da crise, iniciado de forma 
muito firme no governo do presi-
dente Michel Temer, e um passo 
fundamental é o equilíbrio das 
contas públicas, sem onerar ainda 
mais o setor produtivo com au-
mento de impostos. Pelo contrário, 
precisamos de uma simplificação 
tributária que seja acompanhada 
da redução de impostos, alinhan-
do o sistema brasileiro às práticas 
internacionais. A simplificação 

A CNC no Brasil
dos próximos quatro anos

José Roberto Tadros,
presidente da CNC

na arrecadação de impostos com 
maior uso da tecnologia é uma das 
principais demandas das empre-
sas representadas pela CNC.

Com o objetivo de debelar a 
crise fiscal, será necessário, com 
a devida urgência, equacionar o 
déficit da Previdência e garantir a 
sustentação do teto de gastos. A 
atual crise que o Brasil atravessa 
é de crescimento e de desempre-
go, motivada pela falta de novos in-
vestimentos, que, por sua vez, não 
ocorrem devido à crise fiscal.

Nesse sentido, o caminho das 
reformas é incontornável. E um 
bom exemplo dos benefícios que 
podem ser alcançados por toda a 
sociedade é a modernização tra-
balhista, que completou um ano 
desde a sua promulgação. Estudo 
recente divulgado pela CNC re-
velou que a reforma trabalhista, 
instituída pela Lei nº 13.467/2017, 
possibilitou ganhos salariais para 
os trabalhadores do comércio, de-
safogou a Justiça de processos e 
não tornou precários os contratos 
de trabalho em decurso.

Além da defesa das reformas, 
outra frente de atuação da Confe-
deração no novo governo e na so-
ciedade será mostrar a importân-
cia de dois dos maiores sistemas 
de desenvolvimento social do Bra-
sil – o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) 
– e ampliar o atendimento às po-
pulações mais carentes e longín-
quas do território nacional.

Ao longo de mais de 70 anos 
de atividades, o Sesc e o Senac – 
instituições de natureza privada, é 
bom que se diga – vêm cumprindo 
um papel de alta relevância social. 
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Criadas e mantidas com recursos 
dos empresários, as duas entida-
des tornaram-se um ser vivo, atu-
antes e participativas, integradas 
à comunidade e cumprindo papel 
importantíssimo: chegar a todos 
os lugares para impulsionar o de-
senvolvimento econômico e social, 
qualificando profissionalmente 
milhões de brasileiros, levando 
cidadania e qualidade de vida, em 
suma, combatendo a violência na 
sua origem, e não na sua causa.

Estamos diante de um governo 
eleito que está preocupado em fa-
zer com que os recursos destina-
dos aos projetos de transformação 

da sociedade alcancem quem mais 
necessita. E nisso seremos parcei-
ros para juntos construirmos um 
Brasil mais ético e mais conectado 
com as demandas da sociedade.

A CNC sempre trabalhará para 
dias melhores para o nosso país, 
mas deixando absolutamente pa-
tente que o fundamental é que 
tenhamos democracia e respeito 
às bases do nosso sistema capita-
lista. É preciso garantir que o País 
tenha segurança jurídica e liberda-
de para empreender.

O povo brasileiro precisa res-
gatar sua esperança tanto na 
economia quanto na política. Com 

segurança jurídica, liberdade para 
empreender e um país com as 
contas em ordem, as empresas 
responderão com mais investi-
mento, criando mais empregos e 
remunerando melhor os trabalha-
dores, em um círculo virtuoso que 
impulsionará a economia e o cres-
cimento.

É com firmeza de propósitos 
e confiança no futuro que a CNC 
vai buscar caminhos de diálogo 
construtivo com o novo governo e 
a sociedade, sempre em defesa do 
setor terciário e do Brasil. É nisso 
que acreditamos e é para isso que 
trabalharemos nos próximos anos.

CURSOS DE GRADUAÇÃO: 

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas • Gestão Comercial 

• Gestão Pública • Gestão de Recursos Humanos 

• Gestão de Tecnologia da Informação • Marketing - 2 ANOS 

PRA VOCÊ QUE TEM

POUCO TEMPO A PERDER, MAS 

MUITO CONHECIMENTO A GANHAR.

df.senac.br/faculdade • 3217-8821/3217-8833
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ação social

Projeto do Sesc em parceria com a Rede Globo terá novidades em 2019 e percorrerá 
Fercal, Samambaia e Gama

 //Por José do Egito     Foto: Cristiano Costa

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

O projeto social do Sesc-DF em 
parceria com a Rede Globo terá 
novidades. Em 2019, o DF Cidadão 
identificará com os líderes comu-
nitários e administrações regionais 
as principais demandas e neces-
sidades de cada localidade. A par-
tir desse levantamento, o projeto 
proporcionará rodas de conversas, 
oficinas e atividades educativas gra-
tuitamente de acordo com as princi-
pais demandas levantadas.  

As ações poderão ocorrer nas es-
colas da região, intuições sociais ou 
em parceria com os órgãos governa-
mentais. Entre os serviços estão edu-
cação em saúde com profissionais 
do Sesc, atividades preventivas e de 
assistência, educacionais, esporte e 
cultura. Além disso, o projeto perma-
necerá por mais tempo nas cidades 
atendidas. Em 2018 eram apenas dois 
dias de atividades. O DF Cidadão exis-
te há oito anos e já atendeu mais de 
142 mil pessoas em 20 Regiões Admi-
nistrativas do Distrito Federal.

As mudanças fazem parte de um 
modelo de desenvolvimento comuni-
tário. A Coordenadora de Ação Social 
e Terceira Idade do Sesc-DF, Adriana 
Costa, reforça que o objetivo é forta-
lecer o protagonismo comunitário e 
o desenvolvimento local. “O DF Cida-
dão ocorrerá a partir de reflexões e 
soluções coletivas para a construção 
de resultados concretos para a co-
munidade”, explica Adriana. Segundo 
ela, a ideia é aumentar a participação 
social do Sesc-DF nas comunidades. 
“Com isso, queremos fomentar o em-

preendedorismo social, orientá-los 
sobre direitos e deveres, além de le-
var saúde e lazer para quem não tem 
acesso”, conta. Durante todos os dias 
de atividades do DF Cidadão, a comu-
nidade poderá contar também com os 
serviços das Carretas Saúde da Mu-
lher e Odontosesc. 

CIDADES
A primeira edição deste ano do 

DF Cidadão ocorrerá de 9 a 13 de 
abril, na cidade da Fercal. As próxi-
mas ações serão em Samambaia (5 
a 8 de junho), e no Gama (7 a 10 de 
agosto). As ações serão gratuitas e 
ocorrerão das 9h às 16h. A progra-
mação inclui serviços de saúde e de 
educação, shows musicais, inclusão 
digital com acesso a computadores, 
educação financeira, oficinas de tra-
balhos manuais com o Grupo dos 
Mais Vividos do Sesc-DF e atividades 
de recreação para as crianças, como 
brinquedos infláveis, pintura de rosto 

e jogos de mesa. Além disso, durante 
a ação será possível confeccionar a 
credencial da instituição. 

Para trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo, os do-
cumentos exigidos para fazer uma 
credencial são: carteira de trabalho 
assinada, último comprovante de ren-
dimento, carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência e foto 3×4 
recente. Para público em geral, os 
documentos exigidos são: documento 
de identidade, CPF, comprovante de 
residência e foto 3×4 recente. Acesse 
o site do Sesc-DF e consulte a docu-
mentação de todas as categorias. 

DF Cidadão
está de cara nova
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aconteceu

O encontro contou com 
a atuação de 13 alunos 
de vários países do curso 
de Garçom do Senac, 
oferecido pelo Programa 
Senac de Gratuidade

 // Por  Luciana Corrêa     Foto: Cristiano Costa

Dirigentes do Senac almoçam com ministro
Sérgio Moro no restaurante-escola da instituição em Brasília

O vice-presidente administrativo 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) e presidente do Conselho 
Regional do Senac-DF, Luiz Gastão 
Bittencourt da Silva, e o diretor re-
gional do Senac-DF, Eladio Asensi 
Prado, almoçaram, no dia 26 de fe-
vereiro, com o ministro da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), Sérgio 
Moro, no restaurante-escola do Se-
nac localizado no órgão. O almoço 
fez parte do Projeto Integrador, para 
que os alunos da primeira turma do 
curso gratuito de Garçom do Senac, 
com imigrantes refugiados, pudes-
sem praticar as competências ensi-
nadas em sala de aula. 

O encontro foi no espaço a la 
carte. Em discurso, o ministro Moro 
agradeceu ao Senac por permitir 
essa oportunidade de aprendizado 
aos estrangeiros. “Parabéns aos 
senhores e senhoras. O importante 
aqui é construir a oportunidade. To-
dos nós precisamos estar sempre 
nos aprimorando e aprendendo para 
encontrarmos melhores oportuni-
dades. Por questões das mais diver-
sas, pessoas tiveram problemas em 
seus respectivos países e o Brasil 
sempre foi um país acolhedor para 
refugiados. Nunca deixem de estu-
dar”, ressaltou Moro. 

O presidente do Conselho Regio-
nal do Senac-DF, Luiz Gastão, expli-
cou para o ministro como funciona o 
espaço. “Aqui fazemos a formação 
profissional com toda a parte peda-
gógica, realizando transformações. 
O conhecimento é o que podemos 
dar de melhor para o ser humano. 
Através dele que nós podemos capa-
citá-los e sermos agentes de trans-
formação para que possam perdurar 
em termos de capacidade produtiva. 
Essa é a grande missão do Senac. 
Nós buscamos trabalhar não só com 
teoria, mas conciliamos a teoria e a 
prática”, afirmou Gastão. Ele refor-
çou ainda que os alunos devem con-
tinuar se capacitando. “Nossos para-
béns a vocês. Que tenham sucesso 
nessa nova fase da vida e continuem 
buscando no itinerário formativo ou-
tros cursos para seguirem em suas 
carreiras e serem cada vez mais pro-

fissionais”, motivou. 
A turma de Garçom era com-

posta por 13 alunos, sendo cinco da 
Venezuela, dois de Camarões, um de 
Gana e cinco alunos brasileiros. Os 
estudantes foram sendo capacitados 
no restaurante-escola da instituição, 
em parceria com MJSP, por meio 
do Programa Senac de Gratuidade – 
projeto que capacita pessoas de bai-
xa renda. O curso foi todo executado 
de 14 de janeiro a 7 de março, dentro 
do restaurante-escola que é um es-
paço pedagógico. 

CURSO DE GARÇOM
A capacitação de garçom possui 

carga horária de 250 horas, com re-
quisito mínimo de 18 anos e o ensino 
fundamental completo. Mais infor-
mações sobre novas turmas no site 
(www.df.senac.br) ou pelo TeleSe-
nac: 61 3313-8877.
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 //Por Liliam Rezende e Silvia Melo

Após crise econômica no país, Distrito Federal registra otimismo com 
abertura de lojas, expansão de filiais e queda no total de inadimplentes

Mercado em 
CRESCIMENTO
O comércio brasiliense con-

seguiu finalizar o ano de 
2018 com um saldo positi-

vo de 57 novas lojas com vínculos 
empregatícios, entre aberturas e 
fechamentos. Os números são de 
um estudo da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), divul-
gado em fevereiro pela Fecomér-
cio-DF. Regionalmente, em 15 das 
27 unidades da Federação foram 
registradas mais aberturas do que 
fechamentos, destacando-se de 
forma positiva São Paulo, com mais 
3.883 lojas; Santa Catarina mais 
1.706; e Minas Gerais com mais 940 
lojas abertas. O Distrito Federal fi-
cou em 12º lugar. 

O presidente da Fecomércio-DF, 

Francisco Maia, avalia que apesar 
do número parecer pequeno, é o 
primeiro resultado positivo em três 
anos. “Fatores como o aquecimento 
do mercado de trabalho, a volta da 
confiança dos consumidores e dos 
empresários, além da inflação mais 
estável, ajudaram na retomada da 
abertura de lojas no DF”, explica 
Francisco Maia. “As condições de 
consumo estão mais favoráveis, o 
que também aumentam as vendas 
a prazo, ajudando segmentos fun-
damentais da economia”, completa.

Para a economista, Adriana 
Amado, a última crise econômica 
teve início para o varejo em 2014 
quando, de acodo com o IBGE, as 
vendas encolheram 1,7% em rela-

ção a 2013. Nos dois anos seguintes, 
o comércio apurou perdas reais de 
faturamento de 8,6% e 8,7%, res-
pectivamente. Desse modo, entre 
2014 e 2016, o volume de vendas do 
varejo acumulou retração de 20% 
em termos de volumes de venda. Os 
segmentos com maior crescimento 
no DF foram supermercados, far-
mácias e perfumarias, e utilidades 
domésticas. “Ainda estamos longe 
de reverter essas perdas, mas o 
resultado de 2018 dá mais confian-
ça ao empresariado. No DF, houve 
um incremento 57 pontos de venda. 
Continuando na linha desta proje-
ção, o ano de 2019 apresentará, por-
tanto, o maior saldo de abertura de 
lojas desde 2013”, destacou Adriana.
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EM EXPANSÃO
Na contra-mão da crise, o Colé-

gio Marista Asa Sul (Maristão), que 
completou 45 anos em 2018, anun-
ciou uma importante reforma em 
sua estrutura, que antes abrigava 
apenas o Ensino Médio e passou 
a acolher o 8º e 9º anos do Ensi-
no Fundamental. Ao todo, o prédio 
acomodará 400 alunos a mais.

O diretor do colégio, Rony 
Ahlfeldt, afirma que a medida foi 
essencial porque contribui, es-
pecialmente, para o crescimento 
acadêmico dos estudantes, além 
de passarem de forma mais tran-
quila pelo período de transição do 
Ensino Fundamental para o Ensino 
Médio. “Pensando no bem-estar, 
conforto e na excelência acadê-
mica, optamos por levar para o 
prédio do Maristão o Ensino Fun-
damental”, explica o diretor. 

Além de acreditar no bem-es-
tar de seus alunos, a escola acre-
ditou numa melhora da economia 
brasileira. “Sempre digo que edu-
cação não é gasto e sim investi-
mento. Aproveitamos a oportuni-
dade, em tempos que acreditamos 
na melhora da economia, e inves-
timos no que acreditamos”, disse 
Ahlfeldt.

GASTRONOMIA EM ALTA
Quem vai hoje à Casa Doce 

nem imagina que o sucesso e a 

popularidade do local começaram 
quando a confeiteira Angela To-
non, era apenas uma criança. O 
pai era confeiteiro em Bauru (SP). 
Dono de padaria, Angela seguia de 
perto os passos do pai. 

Já em Brasília, Angela conta 
que o começo não foi fácil, mas se 
recorda de alguns clientes que ela 
acompanha há anos, ou melhor, 
desde o berço. “Tenho um cliente 
de 15 anos, faço todo ano o bolo 
de aniversário para ele”, resume e 
ainda lembra do passado. “Tenho 
colegas da época que entregava 
as encomendas no porta-malas 
do carro, porque não tinha dinhei-
ro para uma loja”. Com o tempo, 
a demanda foi crescendo. “Sentia 
a necessidade de ter um espaço 
para fazer os bolos. Ter uma pes-
soa para me ajudar. Foi então que 
em 2004 aluguei uma sobreloja, 
onde realizava os pedidos”, recor-
da. “Era um espaço pequeno, ape-
nas um balcão. Fiquei lá por sete 
anos”, destaca.

Nesse período, seu filho, Fa-
brício Tonon se formou em Admi-
nistração. “Apesar do curso que 
ele escolheu, pediu logo para tra-
balhar comigo, que era o que ele 
gostava. Foi então que ele fez Gas-
tronomia e decidimos abrir a loja 
atual”, conta Angela. A partir daí 
também nasceu a Fabrizzio Gelato, 
que funciona desde 2013 como op-

Colégio Marista 
Asa Sul inicia 
reforma e irá 
acomodar mais 
de 400 alunos
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Fabrício Tonon 
abriu Fabrizzio 
Gelato em 2013

ção para a confeitaria. Vendidos no 
quilo, os gelatos podem ser consu-
midos também de forma persona-
lizada, em eventos fechados. Aí é o 
carrinho da empresa que entra em 
cena, com o mesmo trabalho que 
Fabrício buscou implementar no 
início, após cursar Gastronomia e 
ir em atrás de formação na Itália. 
“Quero ser o melhor possível na-
quilo que faço”, declarou Fabricio.

Em 2012, Angela e Fabrício da-
vam vida ao sonho. Mas este ano, 
a família está quase finalizando um 
próximo passo ousado. A Casa Doce 
mudará de lugar, mas não para 
longe, ainda na mesma rua. Uma 
loja muito maior abrigará a am-
pliação da empreitada dos Tonon. 
“A nova loja terá mais espaço, são 
mil metros quadrados. Teremos no 
novo espaço um andar para o res-
taurante, o que nos dará condições 
de abrir para o jantar”, explica An-
gela. Ela garante que os produtos 
atuais não sairão das vitrines e que 
novos serão acrescidos, como as 
pizzas assadas na hora e os itens 
de café da manhã. “Nossa respon-
sabilidade é grande, especialmente 
por sermos uma empresa familiar. 
Na nova loja a qualidade continuará 

a mesma”, garante.
Já o Café e um Chêro expandiu 

a operação e abriu uma segunda 
loja, na 107 Sul. A inauguração 
ocorreu em maio de 2018. A pri-
meira unidade do Café e um Chê-
ro fica na 109 Norte. Segundo o 
proprietário da casa João Gabriel 
Amaral espaço com 100 metros 
quadrados de área interna tem 
capacidade para 60 pessoas, o do-
bro da primeira unidade. “Imagine 
uma casinha de interior ou de roça 
com cheiro constante de bolo fres-
co. No canto do balcão, um filtro de 
barro e em sua frente um janelão 
que valoriza a paisagem”, conta 
João.  O cardápio permaneceu o 
mesmo, com pequenas alterações. 
“O carro-chefe pão com carne de 
panela, tapiocas, sucos naturais e 
os bolos com calda foram manti-
dos no menu. Já o cuscuz ganhou 
novos recheios”, finaliza João.

Outro café que cresceu e abriu 
nova unidade foi o Ernesto Cafés 
Especiais, na 108 Norte. Inaugura-
da em outubro do ano passado, a 
casa abre diariamente às 7h e fe-
cha às 22h, com o mesmo menu da 
primeira cafeteria. A matriz tam-
bém continua funcionando na 115 

Sul, no mesmo horário. O clima é 
de aconchego para quem gosta de 
aliar momentos prazerosos com 
trabalho. A abertura de uma casa 
no lado norte da cidade foi motiva-
da pelos próprios frequentadores. 
“Os clientes já vinham pedindo a 
nossa vinda para a Asa Norte há 
muito tempo, decidimos então 
atender a esse pedido, mas porque 
reconhecemos também o grande 
potencial que o bairro apresenta”, 
analisa Victor Paruker, que assu-
miu a administração do Ernesto 
em 2017 ao lado de Pedro Meira. 
“Mesmo com outras opções na re-
gião, pretendemos trabalhar para 
nos tornarmos o melhor endere-
ço para quem gosta de tomar um 
excelente café, comer guloseimas 
saborosas e levar para casa um 
pão artesanal fresquinho”, com-
pleta Victor.

FAST FOOD
Inaugurado em Brasília em 

1981, o Giraffas, rede de refeições 
rápidas que possui mais de 400 
restaurantes espalhados pelo Bra-
sil e uma unidade em Miami, não 
para de crescer. Em 2019, a mar-
ca prevê investimentos de mais de 
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A rede brasiliense 
de refeições rápidas 
possui mais de 400 
lojas no Brasil

R$10 milhões no Distrito Federal 
com a abertura de novas unida-
des e reformas das mais antigas. 
Em fevereiro, Águas Claras ganhou 
uma nova loja localizada na aveni-
da principal de Arniqueiras. A 77ª 
loja da cidade, conta com 250 m² de 
área de atendimento e emprega 21 
pessoas, entre atendentes, even-
tuais e gerentes. “Giraffas nasceu 
em Brasília, há quase 40 anos, e 
investe fortemente na região to-
dos os anos. É com muita alegria 
que iniciamos 2019 com a primeira 
unidade na “nossa casa”. Estamos 
otimistas para um ano próspero e 
de crescimento da rede em todo o 
país”, ressalta Eduardo Guerra, Di-
retor de Expansão do Giraffas. 

Além da unidade Arniqueiras, 
ainda neste semestre a rede abri-
rá outras unidades em Brasília, 
no Shopping ID, na Ceilândia Mall 
e o primeiro Giraffas Container 

da região, em Águas Claras. As 
unidades mais antigas serão re-
formadas e modernizadas. “Este 
processo foi intensificado em 2018 
e continua em 2019. Ano passado 
entregamos restaurantes renova-
dos para os consumidores no Nú-
cleo Bandeirante, 105 Norte, 101 
do Sudoeste, entre outros. Estima-
mos mais de R$ 10 milhões de in-
vestimento em 2019 em Brasília.”, 
finaliza Guerra.

Em todo o Brasil, a marca es-
pera inaugurar 40 lojas até o fim 
deste ano. Além dos modelos de 
loja de rua, shopping e quiosque, 
a rede aposta no seu mais novo 
formato, o Giraffas Container, que 
foi lançado ano passado e já pos-
sui três unidades: duas em Goiás, 
nas cidades de Posse e Cristalina, 
e uma em Ji-Paraná, no estado de 
Rondônia. O foco principal são ci-
dades do agronegócio, que repre-

sentou em 2018 mais de 40% das 
novas lojas da rede. “O sucesso 
do novo modelo está além do es-
perado. Trata-se de um formato 
moderno e que pode ser instala-
do em diferentes locais e também 
em diferentes tamanhos, por ser 
modular. Ele traz mais inovação 
e conexão com o público jovem, 
mantendo uma nova relação com 
o consumidor Giraffas”, explica o 
diretor.

CINCO NOVAS LOJAS
A loja de departamentos Havan 

abrirá mais cinco lojas no Distrito 
Federal, com a previsão de criar mil 
empregos diretos, com um investi-
mento de cerca de R$ 150 milhões. 
De acordo com o presidente da em-
presa, Luciano Hang, estão previs-
tas as construções de duas novas 
unidades em Ceilândia, uma em 
Taguatinga, Sobradinho e Gama. 
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Havan investirá 
R$ 1,5 bilhão em 
novas lojas em 
todo o Brasil

Hang afirmou que a empre-
sa investirá R$ 1,5 bilhão em no-
vas lojas em todo o Brasil. “A loja 
que inauguramos recentemente 
em Brasília, no SIA, é um suces-
so. Ela recebeu R$ 20 milhões de 
investimento, além de gerar 150 
empregos diretos na região. Nas 
primeiras semanas tivemos difi-
culdade em manter os estoques, 
o que mostra que estamos certos 
ao investir no Distrito Federal e no 
Brasil”, disse Luciano Hang.

A filial de Brasília oferece um 
mix com mais de 100 mil itens 
nacionais e importados em pro-
dutos de cama, mesa, banho, ele-
tro, eletrônicos, bazar, presentes, 
moda feminina, masculina, infan-
til, fitness e praia, decoração e 
outros. A Havan fechou o ano de 
2018 em 16 estados brasileiros, 
1,5 milhão de metros quadrados 
construídos e 15 mil colaborado-
res diretos.

FAMÍLIAS MENOS ENDIVIDADAS 
A taxa de famílias brasileiras 

que apresentaram algum tipo de 
dívida em janeiro deste ano caiu 
1,2 ponto percentual em relação 

ao mesmo período do ano passado, 
fixando-se em 61,1% , de acordo 
com a Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada em janeiro pela 
Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC).

O total de inadimplentes, os 
que possuem dívidas ou contas em 
atraso, também caiu em relação a 
janeiro de 2018, registrando 22,9% 
neste mês em comparação aos 
25,0% do período anterior. Entre 
os inadimplentes, o tempo médio 
de atraso foi de 64,4 dias em janei-
ro de 2019, abaixo dos 65 dias de 
janeiro de 2018.

A Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(Peic) orienta os empresários do 
comércio de bens, serviços e tu-
rismo que utilizam o crédito como 
ferramenta estratégica, uma vez 
que permite o acompanhamento 
do perfil de endividamento do con-
sumidor, com informações sobre 
o nível de comprometimento da 
renda do consumidor com dívidas, 
contas e dívidas em atraso, e sua 
percepção em relação à capacida-
de de pagamento.

PEQUENAS EMPRESAS 
O otimismo também está pre-

sente entre os donos de peque-
nas empresas. Quase 80% des-
ses empreendedores acreditam 
que a economia vai melhorar e 
mais de 95% confiam que o novo 
governo fará o país voltar a cres-
cer. Além disso, 77,1% acreditam 
que na melhora da expectativa do 
aumento no faturamento. Esses 
dados fazem parte da Sondagem 
Conjuntural dos Pequenos Negó-
cios, estudo realizado pelo Sebrae 
para conhecer as expectativas 
desses empreendedores em rela-
ção à economia brasileira e ao seu 
próprio empreendimento. Foram 
ouvidos, entre 26 de novembro e 4 
de dezembro de 2018, 2.992 Micro-
empreendedores Individuais (MEI), 
empresários de Micro e Pequenas 
Empresas (ME) e de Empresas de 
Pequeno Porte (EPP).

A Sondagem Conjuntural mos-
trou ainda que 66,2% dos empre-
sários entrevistados já veem sinais 
de uma recuperação no cenário 
econômico e 47,8% já constataram 
que houve aumento em suas ven-
das, enquanto 44,4% avaliam que o 
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emprego está aumentando. Os ín-
dices de otimismo quanto à econo-
mia deste ano apresentaram um 
crescimento expressivo desde se-
tembro, quando foi realizada a últi-
ma análise, mostrando que 37,4% 
dos empresários acreditavam que 
haveria um crescimento. Na atual 
pesquisa, esse índice subiu para 
79,5%. Os que avaliaram que a 
situação permanecerá como está 
são 12,9%, enquanto 4,9% dizem 
acreditar em uma piora (o índice 
representa uma queda de mais de 
17 pontos percentuais em relação 
ao mês de setembro). 

Ainda de acordo com o estudo, 
37,7% dos donos de pequenos ne-
gócios não pretendem contratar 
nem demitir em 2019, mas 32,4% 
afirmam que vão abrir vagas de 
empregos, um índice 12 pontos 
percentuais maior que em setem-
bro. Quanto a possíveis demissões, 
apenas 2,8% pensam em dispensar 
funcionários. Em relação à mão-
-de-obra, 84,1% estão contratando 
pessoas inexperientes e capacitan-
do-as no dia-a-dia das empresas. 

O empresário Pedro Dias do 
Bomfim se encaixa no perfil do 
empreendedor otimista. Depois 
de pesquisar e perceber que os 
mercados de café e cookie estão 
em expansão, resolveu investir 
em uma empresa que introdu-
ziu o segmento de “cookieshop” 
no mercado brasileiro e abriu em 
Águas Claras, em setembro de 
2018, junto com a esposa Luissa 
Fanny Dias do Bomfim, uma fran-
quia da  DuckBill Cookies & Coffee. 

O investimento em uma fran-
quia dessa varia de acordo com o 

tamanho da loja. “Fica em torno 
de R$ 200 mil, e o payback, tem-
po de retorno do investimento, é 
em torno de 18 a 24 meses, mas 
isso pode variar também, tanto 
para mais quanto menos”, expli-
ca. O empreendimento emprega 
atualmente dois funcionários com 
carteira assinada e alguns freelan-
cers. “Eu e minha esposa também 
ficamos no empreendimento, en-
tão somos dois funcionários tam-
bém. A contratação freelancer de-
pende da demanda do dia”, afirma.

Mesmo com uma loja aberta há 
apenas cinco meses, o empresário 
já chegou a pensar em expandir 
e abrir mais unidades no Distrito 
Federal. “Surgiu uma oportunida-
de e quase abrimos outra loja no 
Sudoeste. Oferecemos um produto 
muito bom que cabe em qualquer 
cidade do Distrito Federal. Só que 
resolvi esperar um pouco mais 
para consolidar a primeira loja e 
deixá-la perfeita para só então po-
der expandir. Antes uma loja 100% 
do que duas mais ou menos. Meu 

objetivo é sair do serviço público, 
ou seja, expandir mesmo. Não é 
por hobby, é um objetivo de vida 
mesmo”, destaca Pedro. 

Funcionário público, ele acre-
dita que empreender é um dever 
moral. “Se a gente não empreen-
der, viraremos escravo do Estado. 
O empreendedorismo não é uma 
opção, é a única opção, porque a 
nossa cultura estatista cresceu 
tanto que hoje vários especialis-
tas e vários talentos estão se per-
dendo e se reprimindo para fazer 
um concurso público por causa do 
lado financeiro imediato. Eu acre-
dito que é uma falsa ilusão da es-
tabilidade”, destaca. “A nossa ideia 
central é ver o empreendimen-
to como libertador, para termos 
a nossa liberdade tanto criativa 
quanto financeira, e não depen-
der só do Estado. Eu quero rom-
per com essa cultura estatista, de 
serviço público”, explica ele, que 
pretende deixar o serviço público 
quando seu empreendimento esti-
ver estabilizado. 

Pedro Dias do 
Bomfim abriu 
uma franquia 
do segmento 

cookieshop 
em 2018

 C
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por dentro do sistema - SESC

EXAMES GRATUITOS
EM CEILÂNDIA

Com o objetivo de combater o câncer de mama e 
proporcionar a prevenção, o Sesc-DF realiza exames 
de mamografia e papanicolau gratuitos na unidade 
móvel do projeto Sesc Saúde Mulher. Atualmente, a 
carreta está estacionada na unidade de Ceilândia (QNN 
27, lote B, Ceilândia Norte), onde fica até 21 de março. 
A iniciativa faz parte do projeto Sesc Saúde Mulher. 
O serviço é ofertado da seguinte forma: mamografia 
digital para mulheres com idade entre 50 e 69 anos e 
exame citopatológico, ou papanicolau, para mulheres 
entre 25 e 64 anos. Segundo a chefe da Divisão de 
Orientação Social do Sesc-DF, Márcia Neves, o 
intuito é promover o bem-estar e a prevenção. “O 
atendimento serve para avaliar mudanças nas mamas 
e no colo do útero que possam indicar alguns tipos de 
cânceres. Procuramos rastrear a doença por meio de 
exames rápidos e eficientes. Os nossos mamógrafos 
são digitais, emitindo assim menos radiação, além 
de produzirem imagens mais nítidas”, explica. O 
atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, no estacionamento da unidade 
do Sesc em Ceilândia. São distribuídas 40 senhas a 
partir das 7h. A mulher que vai fazer o exame é quem 
precisa comparecer, pois é necessário conhecer o 
histórico de saúde da paciente para fazer o cadastro. É 
preciso apresentar documento de identidade com foto, 
CPF, cartão do SUS e comprovante de residência com 
CEP do Distrito Federal.

PISCINAS AQUECIDAS,
CHURRASQUEIRAS E DIVERSÃO

As piscinas do Sesc-DF estão abertas nos 
finais de semana para a família comerciária 
e para comunidade durante todo o ano. Os 
espaços de lazer das unidades de Ceilândia, 
Gama, Guará, Taguatinga Sul e Taguatinga 
Norte abrem às 8h e fecham às 17h. O 
público pode aproveitar espaços com piscinas 
aquecidas, parques aquáticos, quadras 
esportivas e churrasqueiras. O objetivo é 
oferecer diversão em um local que integre 
a família e incentive a socialização. Para 
acessar as piscinas, é necessário fazer 
exame médico no local. Nos finais de semana 
e feriados, os trabalhadores do comércio e 
dependentes, conveniados e dependentes e 
gerontologia  tem a entrada franqueada. Os 
clientes da categoria usuário pagam apenas 
R$ 5 para ingressar nos clubes da Instituição.

 //Por Sacha Bourdette

 //Por Liliam Rezende
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PRÉ-AGENDAMENTO
ONLINE PARA CONSULTAS COM DENTISTA

O Sesc-DF já iniciou gratuitamente o pré-agendamento online em 
2019 para clientes que queiram cuidar da saúde bucal. Por meio 
do site da instituição, o cliente que desejar marcar a consulta com 
um dentista deve acessar o menu principal da página, na opção 
Agendamento e escolher entre as datas que vão de janeiro a novembro, 
conforme tabela abaixo. O serviço odontológico do Sesc é exclusivo 
para quem possui a credencial da instituição. O valor da consulta para 
comerciários, conveniados, dependentes e gerontologia é de R$ 30 e 
o público geral paga R$ 120 (valores válidos para 2019). Para acessar 
e conhecer a novidade basta acessar o site do Sesc-DF em sescdf.
com.br. Na data agendada será realizada uma reunião de boas-vindas, 
quando o usuário poderá efetivar a marcação das consultas e conhecer 
como funciona o atendimento e os serviços odontológicos disponíveis. 
É necessário apresentar a credencial atualizada e o pagamento da 
consulta de exame inicial, conforme categoria. As vagas são limitadas e 
liberadas, a partir das 8h, de acordo com calendário.

ALUNA DO SESC É APROVADA EM AUDIÇÃO DE
ACADEMIA DE BALÉ DE NOVA IORQUE

A jovem bailarina do Sesc-DF, Júlia Carneiro Bezerra, de 12 anos, está 
em festa. Ela foi aprovada na audição 2019 para a American Academy of 
Ballet (AAB), localizada na cidade de Bronxville, em Nova Iorque (EUA). 
A aluna foi contemplada por meio do programa Junior Summer Schools 
2019 e deve passar 15 dias na academia no mês de julho para participar 
de aulas com professores internacionais. A instrutora de dança do Sesc 
Gama, Leila Costa, ministra aulas de balé para a turma de Júlia e conta 
que a jovem sempre mostrou talento. “Desde o início ela se demonstrava 
uma aluna talentosa e com grande potencial para ingressar em academias 
internacionais de dança. Por isso, incentivei que ela se inscrevesse na AAB 
de Nova Iorque. Comecei a trabalhar aulas diferenciadas com a turma 
com o objetivo de estimular uma melhor técnica. Depois dessa aprovação 
sinto a sensação de dever cumprido, é muito gratificante. Espero que mais 
alunos consigam entrar em outras escolas como a Bolshoi”, comemorou. 
Júlia que é natural de Brasília, mora no Gama e faz aulas na unidade 
do Sesc da cidade desde 2013. A instituição oferece aulas de balé em 
cinco unidades: Gama, Presidente Dutra (Setor Comercial Sul), Guará, 
Taguatinga Sul e Taguatinga Norte. Podem participar crianças, jovens e 
adultos. Mais informações: 0800 617 617.

MALHAÇÃO GARANTIDA EM 
QUALQUER UNIDADE

O Sesc-DF anunciou mais uma 
novidade para as unidades 
que possuem academia. A 
partir de agora, o cliente que 
optar em ser aluno no Sesc 
terá a opção de malhar em 
qualquer unidade. A novidade 
possibilitará o acesso a qualquer 
academia, independentemente 
do local que o aluno esteja 
matriculado, válido para a 
modalidade de musculação. 
Além disso, as unidades com 
academia ampliaram o horário 
de funcionamento para às 22h, 
para a prática de musculação, 
com exceção da unidade do 
Setor Comercial Sul (Sesc 
Presidente Dutra), que fechará às 
21h.  O valor para trabalhadores 
do comércio e dependentes, 
conveniados e dependentes 
e gerontologia que estejam 
interessados na novidade é de 
R$ 67 mensais. Já para usuários 
o valor é de R$ 96. O aluno que 
já estiver matriculado também 
poderá usufruir da novidade.

 //Por José do Egito

 //Por Sacha Bourdette
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cultura

Investimentos em bibliotecas e em 
projetos estimulam a leitura e a 
escrita em crianças e adultos

 //Por Liliam Rezende

Sesc 
Literário

O Sesc-DF possui o projeto Sesc Literário, que en-
globa toda e qualquer iniciativa que a instituição possa 
fazer para promover ações relacionadas à literartura. 
Em outras palavras, o Sesc leva as artes verbais – poesia, his-
tórias, álbuns ilustrados, espetáculos literários, debates, pa-
lestras  econferências – para pessoas, comunidades e grupos 
que, usualmente, não têm acesso a esse bem cultural. 

O grande destaque do projeto, segundo a coordenadora 
de Ações Culturais do Sesc-DF, Juliana Valadares, fica por 
conta da parceria que o Sesc-DF fez com a Jornada Lite-
rária do Distrito Federal.  “Esse evento envolve a realização 
de  ações com o objetivo o de promover o gosto pela leitura 
literária por meio do encontro da literatura, do livro e do es-
critor”, explica. Os números confirmam o sucesso e alcance 
da ação. Em 2017, a Jornada ocorreu no Teatro Sesc Paulo 
Gracindo, no Gama, com a participação de mais de 10 mil 
estudantes e de 500 professores, além dos membros da co-
munidade. Já em 2018, a jornada foi realizada no Teatro Sesc 
Newton Rossi, em Ceilândia, com um alcance ainda maior, 
de 12 mil alunos, professores , leitores e da comunidade.

BIBLIOTECAS
O Sesc mantém importantes bibliotecas em suas uni-

dades. São três espaços localizados nas unidades de Cei-
lândia, Setor Comercial Sul (Presidente Dutra) e 504 Sul. 
Há ainda a biblioteca no Módulos de Educação e Cultura, 
em Taguatinga Norte, aberta exclusivamente para os estu-
dantes da EduSesc. As bibliotecas funcionam de segunda 
a sexta-feira e os horários atendem bem a todo público:  
Sesc Presidente Dutra, das 8h às 20h . Já no Sesc Ceilândia 
e no Sesc 504 Sul, das 8h às 18h. Para ter acesso aos espa-
ços é necessário possuir a credencial do Sesc. 

CIRCUITO LITERÁRIO
A fim de promover o intercâmbio de artistas e a forma-

ção de leitores, o Sesc criou o Circuito de Criação Literária 
– Arte da Palavra que oferece ações que atuem em toda a 
cadeia da literatura, incluindo a formação e a divulgação de 
novos autores, a valorização das novas formas de produção 
literária, por meio da utilização de novas tecnologias. Con-

siderando as diversas formas de manifestações literárias, 
o Arte da Palavra é composto pelo “Circuito de Autores e 
de Oralidades”, que promovem o encontro de escritores de 
diferentes locais do País, com suas diversas dicções, por 
meio de debates e apresentações artísticas; e o “Circuito de 
Criação Literária”, que promove a formação de leitores e o 
aprimoramento da escrita nas suas diferentes categorias. 
Ao todo, em 2018, o projeto passou por 48 cidades, incluindo 
o DF, reunindo 91 artistas e escritores. 

PRÊMIOS DE LITERATURA
Como forma de incentivar e estimular manifestações 

de artistas locais e nacionais, o Sesc-DF realiza anual-
mente prêmios culturais em diversos segmentos. O obje-
tivo é revelar novos talentos e dar visibilidade aos partici-
pantes. Na área de literatura há quatro categorias, sendo 
duas contempladas por ano: Poesia, com o Prêmio Carlos 
Drummond de Andrade; Contos Infantis, com o Prêmio 
Monteiro Lobato; Contos, com o Prêmio Machado de Assis 
e Crônicas, com o Prêmio Rubem Braga. Segundo Juliana 
Valadares, os Prêmios Culturais representam uma exce-
lente oportunidade para que os escritores possam mostrar 
o seu talento. “O Prêmio Sesc de Literatura oferece uma 
oportunidade a novos escritores e cumpre um importante 
papel na área cultural, proporcionando uma renovação no 
panorama literário. Nossos espaços culturais estão aber-
tos a todos os que desejam mostrar seu talento e fomentar 
as artes”, afirma. 

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br
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artigo  direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

Toda sociedade empresária pos-
sui finalidade lucrativa, ou seja, a 
mesma sempre objetiva auferir lu-
cros, no desenvolvimento de sua ati-
vidade econômica, e os distribuir aos 
seus sócios. Passa a ser, então, de 
extrema importância analisarmos 
como ocorrerá a partilha dos lucros 
entre os integrantes do quadro so-
cietário. Segundo o Código Civil, há 
dois modelos a serem seguidos. 

O primeiro, também denomina-
do de modelo proporcional, encon-
tra-se fixado no  artigo 1.071, Códi-
go Civil. Aqui o sócio participa dos 
lucros e das perdas, na proporção 
das respectivas cotas. Considere-
mos, como exemplo, que certa so-
ciedade limitada  atuante no setor 
varejista de alimentos é composta 
pelos sócios João, Pedro e José, 
que possuem respectivamente 
50%, 25% e 25% das cotas. Conse-
quentemente, toda vez que ocorrer 
distribuição de lucros, metade do 
valor total será transferido ao sócio 
João, enquanto que a outra metade 
será dividida igualmente entre os 
sócios Pedro e José.  

O segundo modelo é também 
denominado de não proporcional, 
pois, aqui, os sócios podem estipular 
quaisquer critérios de partilha dos 
lucros, sem vinculação com o nú-
mero de quotas. Por exemplo, pode 
ser convencionado que os lucros 
serão partilhados igualmente entre 
os sócios, ou que determinado sócio 
terá direto a receber 50% do lucro 
distribuído, independentemente do 
seu número de quotas. Ressalta-
mos que as regras de repartição de-
vem ser expressamente fixadas no 
contrato social ou em ato societário.  

Apesar da ampla possibilida-
de da sociedade empresária dispor 
sobre a divisão dos lucros, destaca-

mos que o artigo 1.008, Código Civil, 
fixa que é nula a estipulação contra-
tual que exclua qualquer sócio de 
participar dos lucros e das perdas. 
Ou seja, todo aquele que for sócio, 
por menor que seja a sua participa-
ção no capital social, possui direito 
legal e contratual a receber parte 
dos lucros. Destacamos que o sócio 
também pode ser administrador da 
sociedade empresária. Neste caso, 
além dos lucros, ele receberá a re-
muneração pelas atividades desem-
penhadas na direção da empresa, 
também denominado de pró-labore.  

O art. 10, Lei nº 9.249/1995, fixa 
que os lucros ou dividendos cal-
culados com base nos resultados 
apurados a partir do mês de janeiro 
de 1996, pagos ou creditados pelas 
pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, não ficarão sujeitos à inci-
dência do imposto de renda na fon-
te, nem integrarão a base de cálculo 
do imposto de renda do beneficiário, 
pessoa física ou jurídica, domiciliado 
no País ou no exterior.

Por fim, destacamos que o lucro 
apenas poderá ser distribuído se ele 
realmente existir. Logo, se a empre-
sa obtiver prejuízo, não poderá ha-
ver qualquer distribuição de valores 
vinculados à lucratividade. Também 
sublinhamos que, nos termos do 
art. 32, Lei nº 4.357/1964, as pes-
soas jurídicas com débito não ga-
rantido com o fisco estão proibidas 

de distribuir lucro aos sócios. Caso 
haja a distribuição de lucros ilícitos 
ou fictícios, o artigo 1.009 Código 
Civil fixa que haverá a responsabili-
dade solidária dos administradores 
que a realizarem e dos sócios que os 
receberem, conhecendo ou devendo 
conhecer-lhes a ilegitimidade.

A divisão dos lucros
entre os sócios
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 //Por Sílvia Melo    Foto: Cristiano Costa

Para fazer um 
curso no Senac, 
Inês e o marido 

mudaram de cidade 
e transformaram 

suas vidas

Mais informações

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br

caso de sucesso

Oportunidade para mudar de vida

Inês Rocha Lima, 37 anos, inspirada pela 
paixão do marido por cortes de cabelo, tinha 
como sonho fazer um curso no Senac. Morado-
ra à época da cidade de Trindade (GO), não tinha 
condições de pagar por um curso profissionali-
zante. Em uma viagem ao Distrito Federal, viu a 
unidade móvel de Imagem Pessoal e resolveu 
obter informações sobre os cursos, que nesta 
unidade são gratuitos, ofertados por meio do 
Programa Senac Gratuidade (PSG), e conseguiu 
bolsas de estudo para ela e para o marido. No 
início de 2018, o casal passou a morar no Itapoã 
(DF) para fazer o curso de Cabeleireiro. Com a 
ajuda do pai que cedeu um espaço na avenida 
central da cidade, Inês e o marido abriram o 
próprio negócio, o salão Welington Oliver Cabe-
leireiro Unissex.

“No início foi muito difícil, pois viemos para 
cá desempregados. O curso era durante o dia 
e por isso não tínhamos como trabalhar”, ex-
plica Inês. “Fiz o curso de Cabeleireiro e fui me 
aperfeiçoando. Em seguida, fiz os cursos de 
Penteados Avançados, Depilador e Manicure/
Pedicure. Passei o ano de 2018 me capacitando 

no Senac”, destaca, lembrando que o que mais 
a marcou em relação ao Senac foi a oportuni-
dade que teve. “Tem feito uma diferença muito 
grande na nossa vida. Ter a satisfação de ver 
meu marido trabalhando, fazendo o que ama, 
não tem preço”, afirma. 

SOBRE OS CURSOS
Os cursos oferecidos pelo Senac Ações 

Móveis são gratuitos, realizados por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG), em par-
ceria com diversas instituições como igrejas, 
ONGs, administrações regionais, entre outros. 
Para participar é preciso acompanhar pelo site 
da instituição o lançamento do edital com data 
para inscrição. Mais informações: 3313-8877.



Revista Fecomércio DF  45

artigo  direito no trabalho

Lirian Sousa Soares Cavalhero
Consultora jurídica da

Fecomércio-DF e da OpeLegis 
Consultoria Empresarial

Compensação 
tributária - unificação

Em 30 de maio de 2018 foi pu-
blicada a Lei nº 13.670, que em seu 
art. 8º acrescentou o artigo 26-A a 
Lei nº 11.941/09, que dispõe sobre 
a administração tributária federal. 
Essa modificação é inovadora, pois 
pela primeira vez permite a com-
pensação dos créditos previdenci-
ários com outros créditos adminis-
trados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

A legislação sobre a unificação 
da compensação adveio da Lei nº 
9.430/96 que previa que o crédi-
to tributário apurado poderia ser 
compensado com quaisquer tribu-
tos e contribuições administradas 
pela Secretaria da Receita Fede-
ral, inteligência art. 74. Ocorre que 
nessa época as contribuições pre-
videnciárias eram fiscalizadas pelo 
INSS, e não pela Secretaria da Re-
ceita Federal.

Em 2007, a Lei nº 11.457, criou 
a Receita Federal do Brasil unifi-
cando a arrecadação dos tributos 
federais, inclusiva as contribuições 
previdenciárias. Apesar disso, des-
de 2007, as normas da Receita não 
permitiam que os créditos fede-
rais diversos dos previdenciários 
pudessem ser compensados com 
estes e, assim, apesar da unifica-
ção dos tributos, a compensação 
seguia sendo apartada.

Dessa forma, as Instruções 
Normativas da Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil, vedavam a 
compensação entre contribuições 
previdenciárias e os demais tribu-
tos administrados pela RFB. Com 
o advento da Lei 13670, a redação 
passou a permitir a unificação dos 
tributos desde que seguidas as se-
guintes regras:

a) o contribuinte, para utilizar 
a forma unificada de com-
pensação, tem que utilizar o 
Sistema de Escrituração Di-
gital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(e-Social);

b) para compensar débitos 
previdenciários com demais 
tributos federais, tanto o dé-
bito como o crédito devem 
ser posteriores à utilização do 
e-Social pela empresa.

Inclusive, com a mudança ocor-
rida na lei, a SRF já regulamentou 
o assunto mediante a IN 1.810, de 
junho de 2018:

Art. 65. O sujeito passivo que 
apurar crédito, inclusive o crédi-
to decorrente de decisão judicial 
transitada em julgado, relativo a 
tributo administrado pela RFB, 
passível de restituição ou de res-
sarcimento, poderá utilizá-lo na 
compensação de débitos próprios, 
vencidos ou vincendos, relativos a 
tributos administrados pela RFB, 
ressalvada a compensação de que 
trata a Seção VII deste Capítulo

Pelo exposto, os créditos ad-
vindos de tributos federais pode-
rão ser compensados com débitos 
previdenciários, ocorrendo assim 
uma verdadeira unificação do sis-
tema federal tributário brasileiro, 
desde que enquadradas as empre-
sas nas regras acima expostas.
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credenciamento

Credencial do Sesc garante acesso aos serviços da 
instituição e pode ser feita em qualquer unidade

 //Por Sacha Bourdette

      @sescdf

/sescddf

www.sescdf.com.br

Aulas de natação, matrícula 
nas academias, consultas médicas 
e odontológicas, esses são alguns 
exemplos de serviços oferecidos pelo 
Sesc-DF, mas que para poder ter 
acesso é preciso possuir a credencial 
da instituição. O documento pode ser 
feito em qualquer unidade do Sesc no 
Distrito Federal e nas lojas do Pátio 
Brasil Shopping e do Alameda Sho-
pping. É possível também realizar 
o pré-credenciamento pelo site do 
Sesc (www.sescdf.com.br), sendo ne-
cessário concluir o processo indo até 
uma unidade levando os documentos 
solicitados. Atualmente, são 355.840 
credenciais ativas no Distrito Federal.

A credencial é dividida nas catego-
rias: trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo; e público em ge-
ral. Dentro dessa primeira categoria, 
estão todos os empregados, aposen-
tados, estagiários e aprendizes das 
empresas que se enquadram no pla-
no sindical da Confederação Nacional 
do Comércio. Esse é o público-alvo e 
todos os seus dependentes, que são 
cônjuges ou companheiros, filhos, 
enteados, netos e pessoas sob guarda 
(menores de 21 anos ou até 24 anos 
se estiverem estudando), pais, pa-
drasto, madrasta e avós. Além disso, 
é possível atender ao público em ge-
ral para aqueles que são autônomos, 
por exemplo. Dentro dessa categoria, 
existem subcategorias como geron-
tologia, convênios com associações e 
sindicatos, e convênio sindicato. 

  Para fazer a credencial, é preciso 
levar alguns documentos no momen-

to da confecção, dependendo da cate-
goria alguns documentos específicos 
são cobrados. Para exemplificar, é 
necessário carteira de trabalho assi-
nada, último comprovante de rendi-
mento, carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência e foto 3×4 
recente para os trabalhadores do co-
mércio de bens, serviços e turismo. 
No site da instituição consta a lista 
completa dos documentos. É cobra-
da uma taxa de R$ 5 para a categoria 
público em geral. Já para as demais 
categorias a credencial é gratuita, in-
clusive para as subcategorias do pú-
blico em geral. É possível fazer a cre-
dencial de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, em todas as unidades, aos 
sábados, das 8h às 12h, em Ceilân-
dia, Gama, Guará, Taguatinga Norte e 
Taguatinga Sul, e até às 22h nas lojas 
dos shoppings. 

O documento também está dis-
ponível para sindicatos ligados à 
Fecomércio-DF e empresários.  Na 
categoria de convênio sindicato, a cre-
dencial é gratuita, mas há uma men-

salidade de R$ 26.  A validade da cre-
dencial é de 1 ano e pode ser utilizada 
em todo o Distrito Federal para essa 
categoria. É preciso, também, veri-
ficar se o sindicato está inserido no 
Sesc para a realização da credencial. 
Dos 28 sindicatos filiados/associados 
à Fecomércio-DF, 16 estão aptos para 
a credencial. Já os empresários en-
tram na categoria convênio empre-
sário, que são empresas que contri-
buem para o Sesc.

Acesso
ao Sesc
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faculdade

Pós-graduação terá início em abril, com participação de alunos do Exército Brasileiro

 // Por  Luciana Corrêa

Devido ao número assustador de 
ameaças que rondam o ambiente ci-
bernético, existe uma crescente de-
manda do mercado por profissionais 
especializados na área de Defesa 
Cibernética. Seja um profissional da 
área de software, banco de dados ou 
infraestrutura de redes, todos devem 
ter essa preocupação, desde a con-
cepção das soluções até a sua ma-
nutenção. Com esse ponto de vista, 
a Faculdade de Tecnologia Senac-DF 
elaborou o curso de pós-graduação 
em Defesa Cibernética, com uma 
abordagem teórica e prática que pro-
picia ferramentas sólidas aos alunos.

O curso é voltado a Gestores de 
TI, CIOs e CSOs, profissionais da área 
de defesa cibernética, Analistas de 
Sistemas, Desenvolvedores e DBAs, 
Auditores de Sistemas e Peritos da 
área de informática, Administrado-
res, Analistas e Técnicos de Rede, 
Analistas de Segurança da Informa-
ção, Consultores de TI e Tecnólogos 
da área de Informática, Bacharéis 
em Ciência da Computação, Proces-
samento de Dados e Engenharias e 

Profissionais com sólida experiência 
em TI, que, em virtude de suas ativi-
dades profissionais e/ou interesses 
futuros, que desejam potencializar 
sua formação com direcionamento 
à área de Defesa Cibernética.

O especialista em Defesa Ciber-
nética poderá atuar em diferentes 
campos da tecnologia da informa-
ção. Dentre os principais papéis, po-
demos destacar: Analista de Defesa 
Cibernética, analista em Segurança 
da Informação; Auditor de Software; 
Consultor-Especialista; Peritos em 
Defesa Cibernética; Administrador 
de Redes; Gerentes de Segurança 
da Informação (CSO). 

Tamanha é a importância do as-
sunto, que o Comando de Defesa 
Cibernética do Exército Brasileiro 
(ComDCiber) firmou, em dezembro de 
2018, um acordo de cooperação junto 
à Faculdade Senac-DF para capacitar 
os militares das Forças Armadas e da 
Administração Pública Federal. Em 
contrapartida, o Senac-DF, mediante 
prévio acordo e agendamento, poderá 
utilizar os laboratórios existentes no 

ComDCiber e os laboratórios sob res-
ponsabilidade de outras Organizações 
Militares (OM) do Exército Brasileiro.

Serão disponibilizadas quatro va-
gas gratuitas para o Exército e mais 
18 para a comunidade. As aulas são 
presenciais e estão previstas para 
iniciarem em abril deste ano. A car-
ga horária é de 370 horas e o investi-
mento é de 17 parcelas de R$ 381,05 
(já com desconto de pontualidade), 
mais a matrícula que está com des-
conto para o primeiro semestre de 
70%, totalizando R$ 120,33. A Facul-
dade oferece ainda, um desconto de 
50% nas mensalidades dos cursos 
de pós-graduação, para emprega-
dos das representações Sindicais 
de Trabalhadores: FS, UGT, CUT, 
NCST, Fetratur-DF e Fetracom-DF. 
Para obter o desconto de 50% é pre-
ciso apresentar documento formal 
que comprove o vínculo aos órgãos 
citados. Além disso, os interessados 
em pós-graduação deverão se ins-
crever no site (www.df.senac.br/fa-
culdade) e comprovar escolaridade 
de nível superior.

Defesa Cibernética em alta



48  Revista Fecomércio DF

Raul Velloso
Doutor em Economia pela 

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

artigo  economia

Não há dúvidas de que a situ-
ação da maioria dos estados fugiu 
do controle. Para o conjunto dos 
estados, os déficits previdenciários 
subiram mais lentamente entre 
2006 e 2014, mas explodiram em 
2015, até 2017. Já os déficits totais 
dos balanços estaduais (dos quais a 
previdência é a parte mais relevan-
te) se mantiveram ao redor de zero 
até 2014, mas depois igualmente 
explodiram. Ou seja, até um certo 
ponto, deu para comprimir as de-
mais contas (principalmente inves-
timentos), como forma de bancar 
os déficits previdenciários. A partir 
dali, sem outra saída, começaram 
a atrasar pagamentos em larga es-
cala, podendo os titulares serem 
duramente punidos nos finais dos 
mandatos.  

O pior é que, conforme estudos 
mostram, os déficits da previdência 
estadual vão aumentar ainda mais 
nos próximos 25/30 anos. Ou seja, 
vai piorar. E como a recessão pode 
demorar um pouco a desaparecer, 
os governadores do momento po-
derão ser duramente punidos por 
não conseguir zerar os déficits to-
tais acumulados dentro de cada 
mandato. Nesse sentido, não é de 
estranhar que vários dos atuais go-
vernadores tenham declarado que 
não poderão apoiar a reforma da 
previdência, se junto com ela não 
vier o equacionamento da crise fi-
nanceira aguda de curto prazo que 
enfrentam.

Assim, não adianta dizer aos 
estados que se virem sozinhos. É 
preciso haver uma união de todos 
em torno da reforma-mãe e do 
equacionamento financeiro de cur-
to prazo, sem o que o País não sairá 
do buraco. Até porque não se pode 

“É preciso haver 

uma união de 

todos em torno da 

reforma-mãe e do 

equacionamento 

financeiro de curto 

prazo, sem o que o 

País não sairá do 

buraco.”

culpar inteiramente os estados pe-
las atuais mazelas. E como já de-
monstrei várias vezes, sua margem 
de manobra para ajustes é muito 
estreita. 

O dramático é que existe uma 
saída, como venho defendendo há 
mais de dois anos sem sucesso: 
equacionar (ou seja, zerar) o pas-
sivo atuarial desses entes, transfe-
rindo as contas da previdência para 
um fundo de pensão não público, 
onde isso se fará como já ocorreu 
em tantos casos no passado, via 
aporte de recebíveis, muitos hoje 
inertes, por aumento de contribui-
ções, e pelo impacto da Reforma da 
Previdência, que os estados, dando 
um tiro involuntário no pé, talvez 
tenham de brecar por mero instin-
to de defesa, ao não mobilizar suas 
bancadas para apoiar a reforma no 
Congresso. Aí acontecerá o pior de 
tudo: premida pelas pressões, a 
União acaba de alguma forma so-
lucionando o problema via emissão 
de moeda, como faz para si própria, 
e perdemos mais uma chance de 
aprovar a tão necessária reforma 
da previdência.

União pela 
reforma-mãe
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de janeiro/2019

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

Acompanhe as
principais oportunidades de

negócios imobiliários: 
www.imovelsecovi.com.br

“Entre 2017 e 2018, o volume de crédito à construção com recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) subiu 43%, de 
R$ 9,2 bilhões para R$ 13,1 bilhões. Em alguns estados, incluindo o DF, o 
avanço dos empréstimos à construção entre 2017 e 2018 oscilou entre 
127% e 483%. Com isso, cresce a percepção de que o mercado imobiliário 
começa a sair do fundo do poço, após uma diminuição real de 25% nos 
preços das residências entre 2014 e 2018 de acordo com o Índice Geral do 
Mercado Imobiliário Residencial(IGMI-R) produzido pela Abecip e pela FGV”.

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

5740

26834

1079

10562

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização

Apartamentos
e Casas

2972

2002

1598

1109

Sala Comercial - Locação Sala Comercial - Comercialização

Loja - Locação Loja - Comercialização

Salas
Comerciai s

e Lojas
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economia

Indicadores
do comércio
 //Por José Eustáquio Moreira de Carvalho
Economista pela UnB e Especialista em
Finanças de Empresas pela FEA/USP

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal Janeiro 2019

Cartão de Crédito
90,6%
90,6%
88,5,6%

Dívida impágavel
0,1%
0,1%
0,2%

Inadimplência
11,8%
12,9%
11,9%

Dívida Total
79,5%
81,3%
79,2%

Janeiro Dezembro Novembro

Fonte: CNC

A ausência prolongada do 
presidente provocou al-
guns desacertos na co-
municação oficial, dentro 

e fora do ambiente federal. Mesmo 
assim, a proposta de reforma da 
Previdência foi concluída no âmbito 
da equipe econômica e o ministro 
Sérgio Moro apresentou o Pacote 
Anticrime. Pelo que vasou da re-
forma da Previdência dá para ser 
otimista quanto à sua aprovação e 
o Pacote Anticrime teve boa acei-
tação e certamente passará pelas 
casas do Parlamento.

No DF, os desacertos ficaram 
por conta do próprio governador, já 
que é ele o seu próprio porta voz. 
Muitas nomeações e “desnomea-
ções” de pessoas com processos 
na justiça, bem como de outras 
não aceitas pela base de governo. 
De concreto nada de efeito ime-

diato sobre a economia local foi 
apresentado, a não ser na área da 
saúde, com a ampliação do mode-
lo de gestão do Instituto Hospital 
de Base e liberação de recursos 
emergenciais para aquisição de 
medicamentos e materiais bási-
cos necessários ao atendimento 
na rede hospitalar. De resto muitas 
entrevistas e declarações de inten-
ções foi o que se viu nesse primeiro 
mês de governo.  

Apesar desse contexto, vimos al-
guns movimentos bem positivos dos 
agentes econômicos: reação positi-
va da indústria; elevação do nível de 
otimismo de comércio e serviços, 
conforme registrado nos indicado-
res de confiança dos empresários; 
crescimento expressivo nos indica-
dores de intenção de consumo das 
famílias; e redução do nível de endi-
vidamento das famílias. 
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Em janeiro o ICF/DF apresentou elevação de 3,9 pontos 
no indicador geral, fechando o mês em 102,5 pontos. Do 
ponto de vista das classes de renda, o quadro também é de 
crescimento em ambas as classes: na classe de renda até 
10 SM houve crescimento de 3,9 pontos, enquanto na classe 
de renda superior a 10 SM essa elevação foi de 4,0 pontos. 

O ICEC/DF em janeiro voltou apresentar crescimen-
to em todos os indicadores: 7,4 pontos no indicador de 
expectativas; 3,9 pontos no indicador de investimentos; 
8,9 pontos no indicador das condições atuais; 6,7 pon-
tos no indicador geral.

Em 2019 a trajetória descendente continua em to-
das as taxas de juros. Na comparação com dezembro 
tivemos os seguintes registros em janeiro: 1) para 
a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida redu-
ziu 1,57 ponto percentual, fixando-se em 130,07%; 2) 
para a Pessoa Física, as taxas do Cheque Especial e 
do Cartão de Crédito, apresentaram as seguintes re-
duções: a primeira teve redução de 0,82 ponto per-
centual atingindo 278,88%  enquanto a redução da 
segunda ficou em 2,39  pontos percentuais, fechando 
o mês em 270,03%.

Mais de
10 SM 110,3

112,2
116,2

96,3
98,6
102,5

89,8
92,3
96,2

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Janeiro 2019

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores 
das expecta-
tivas

Indicadores das
condições 
atuais

100,2
100,8
105,6

151,8
152,9
165,1

83,3
84,8
93,7

112,3
118,5
125,2

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Janeiro 2019

Fonte: CNC

Novembro

Dezembro

Janeiro

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

121,46%
119,48%
118,74%

282,97%
279,70%
278,88%

23,43%
23,14%
22,85%

82,48%
81,44%
80,41%

57,17%
56,09%
53,37%

275,97%
272,42%
270,03%

133,70%

131,62%

130,07%

25,93%

25,05%

24,75%

20,98%

20,70%

20,41%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Janeiro 2019

Janeiro 2019

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

Novembro

Dezembro

Novembro

Outubro

Novembro
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A evolução tecnológica vivida nesses 
últimos anos trouxe inúmeras inovações 
para as nossas atividades empresariais, 
contribuindo para a redução de custos 
operacionais e de produção (principal-
mente robôs) e para a agilidade na pres-
tação de serviços (inteligência artificial e 
software), para o aumento da produtivi-
dade, para a maximização do resultado e, 
consequentemente, da redução da quan-
tidade de mão-de-obra aplicada, e é sobre 
essa questão que nos concentraremos. 
Em estudo recente, pesquisadores da 

Universidade de Brasília (UnB) estimam 
que, até 2026, 30 milhões de empregos 
formais, representados por mais de 2 
mil profissões controladas pela Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), po-
derão ser ocupados por robôs e software, 
o que representa 54% dos trabalhadores. 
E esse cenário parece ser impossível de 
ser modificado. Esses números também 
devem nos preocupar, pois podemos, em 
muito, contribuir para a discussão sobre 
como elaborar leis que incentivem novas 
atividades, planejar ações e alternativas 

que preparem os trabalhadores para 
a construção de novas competências e 
propor novas relações de trabalho (jorna-
da de trabalho menor) para que toda essa 
população seja preparada para enfrentar 
esse novo cenário que trará novos postos 
de trabalho. De forma bastante objetiva, 
toda essa mão-de-obra que corre risco 
de perda dos postos de trabalho é hoje 
consumidora dos produtos e serviços e, 
ao consumir, contribui para que a econo-
mia se aqueça ou se mantenha aquecida, 
é um ciclo virtuoso.

1º a 31/3/2019Calendário

O QUÊ e QUANDO pagar?

O QUÊ e QUANDO entregar?
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agenda  fiscal

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

A tecnologia e o
impacto na empregabilidade

6/mar Salários referente a 2/2019.

7/mar
FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) 
referente a 2/2019.
Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente a 2/2019.

15/mar Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente a 2/2019.

20/mar

Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas 
desoneradas) referente a 2/2019.
Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente a 2/2019.

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente a 2/2019.

COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente a 2/2019.

SIMPLES NACIONAL referente a 2/2019.

ISS e ICMS referente a 2/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/mar PIS e COFINS referente a 2/2019.

29/mar

Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente a 2/2019.

3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 4º trimestre/2018 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.

Carnê Leão referente a 2/2019.

IRPJ e CSLL referente a 2/2019, por estimativa.
Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da 
Lei 11.941/2009 (consolidado).

7/mar Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente a 2/2019.

14/mar
Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita 
(EFD Contribuições) a SRF/MF referente a 1/2019.

15/mar
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) a 
SRF/MF referente a 2/2019.

21/mar
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF 
referente a 1/2019.

29/mar

Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente a 2/2019.
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente 
a 2/2019.
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) a SRF/MF referente ao 
ano calendário 2018.
Livro Fiscal Eletrônico (LFE) a SEF/DF referente a 2/2019: observar Portaria/SEF nº 22, 
de 19/1/2017.
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Conheça como funciona o ciclo perfeito de vendas?

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 benefí-

cios como descontos reais, a sua loja incentiva o cliente a retornar e a consumir novamente.

Conheça o CupomWeb a nova 

parceira da Fecomércio.

Mais descontos para
seus clientes, mais 
faturamento 
para você.

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

www.cupomweb.com.br

Associado Fecomércio pode testar o CupomWeb de graça por 

7 dias e ainda ganhar um desconto especial.
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por dentro do sistema - IF

INSTITUTO FECOMÉRCIO RECEBE 
DOAÇÃO DE LIVROS DO MEC

O Instituto Fecomércio-DF recebeu este ano 500 livros 
doados pelo Ministério da Educação. Todo o material foi 
catalogado para compor o acervo da Biblioteca Miguel 
Setembrino, inaugurada em novembro de 2018. Com 
a doação, o espaço de literatura do IF passou a contar 
com mais de 1,7 mil livros de pesquisa e literatura.  O 
local recebe um grande fluxo de pessoas diariamente e 
nasceu do idealismo de fomentar o hábito da leitura que é 
fundamental para o crescimento profissional dos jovens, 
que também aproveitam o espaço para estudar. A Biblioteca 
Miguel Setembrino abre ao público em geral de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. O espaço fica localizado no Setor 
Comercial Sul, Qd 06, Ed. Jessé Freire – 6º andar.

JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO

O Instituto Fecomércio foi responsável por inserir mais de 160 
jovens aprendizes no mercado de trabalho nos primeiros meses 
do ano. As áreas contempladas foram as dos cursos de: auxiliar 
administrativo e comercial; e auxiliar de postos de gasolina.  
A maior preocupação do Instituto é poder aliar trabalho com 
capacitação, pois não é apenas o trabalho de inserção de 
jovens no mercado de trabalho, mas também uma questão de 
responsabilidade social e de comprometimento do setor de 
comércio de bens, serviços e turismo com o desenvolvimento 
da cidade.  O Instituto Fecomércio-DF possui atualmente 2.700 
jovens aprendizes matriculados. Para ser um menor aprendiz, 
é preciso possuir entre 14 e 24 anos e estar cursando o Ensino 
Médio ou séries finais do Ensino Fundamental ou ainda que 
tenham concluído o Ensino Médio. 

Neste ano, o Instituto Fecomércio-DF também ganhou duas 
licitações para contratação de jovens aprendizes e estagiários. 
Com isso, o IF agora é o Agente de Integração de Estágio do 
Conselho Regional de Contabilidade. O contrato é de duração 
de um ano. Já por cinco anos, o Instituto será o responsável por 
encaminhar jovens aprendizes para a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

Para preparar os jovens aprendizes, o Instituto Fecomércio 
oferece dez cursos de aprendizagem. Jovens entre 14 e 
24 anos podem se inscrever nos treinamentos de: Auxiliar 
Administrativo e Comercial; Auxiliar de Vendas do Comércio 
Varejista; Auxiliar de Atendimento em Lojas e Mercados; 
Auxiliar de Postos de Gasolina; Auxiliar de Serviços 
Hospitalares; Auxiliar de Serviços Alimentícios; Auxiliar de 
Serviços em Hotelaria; Auxiliar de Serviços Teleoperador; 
Auxiliar de Serviços de Limpeza e Manutenção; e Auxiliar 
de Serviços em Farmácia/Balconista. Mais informações no 
telefone: 3962-2023.

ÁLVARO SILVEIRA JÚNIOR É O NOVO 
DIRETOR-EXECUTIVO DO INSTITUTO 
FECOMÉRCIO

O diretor adjunto da Fecomércio-DF, 
o empresário Álvaro Silveira Júnior, 
é o novo diretor-executivo interino 
do Instituto Fecomércio-DF (IF). 
Ele permanecerá na função por 90 
dias, período em que estruturará um 
novo modelo organizacional para a 
instituição. “Precisamos reestruturar 
e preparar o Instituto Fecomércio 
para a inovação e tecnologia. Além 
de criar estratégias para alavancar 
o programa de estágio e jovem 
aprendiz, melhorar a qualidade das 
pesquisas aproximando o resultado 
para a realidade do comércio”, disse 
Silveira. O intuito da mudança é fazer 
com que o Instituto Fecomércio se 
torne uma entidade lucrativa e mais 
próxima do empresariado. Elizabet 
Garcia Campos deixa o cargo depois 
de oito anos de contribuição.

PROGRAMA JOVEM  APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da 
qualifi cação de jovens para o mercado de trabalho.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
A empresa cria a oportunidade do aprendizado prático e o 
estagiário, de impulsionar o seu crescimento profi ssional.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Pesquisas de mercado estratégicas aplicadas com 
softwares altamente tecnológicos para orientar os mais 
diversos segmentos e permitir decisões mais acertadas 
para as empresas.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL IN COMPANY
Cursos e treinamentos elaborados sob medida para 
as necessidades da sua empresa, ministrados pelos 
melhores especialistas do mercado.

SCS Qd 06 - Ed. Jessé Freire - 5º andar - Brasília-DF

(61) 3962-2019 / 3962-2024 (opção 1) ou 3962-2023 (opção 7)

facebook.com/InstitutoFecomercioDF

www.institutofecomerciodf.com.br

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.

 //Por Sacha Bourdette
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tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

Em março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, 
data criada na década de 1970 como lembrança da luta 
constante e das conquistas sociais, políticas e econômicas 
das mulheres ao longo da história. E em comemoração a 
essa data, gostaria de aproveitar a coluna deste mês para 
falar um pouco sobre algumas das mulheres que estão na 
vanguarda da revolução tecnológica que estamos viven-
ciando e que têm inspirado diversas outras a seguir carreira 
na área de ciência e tecnologia. Essas são algumas das 50 
mulheres apontadas pela Forbes como as mais importantes 
da indústria.

A primeira delas é a saudita Manal Al Sharif, fundadora 
da Academia Women2Hack, um programa voltado para mu-
lheres que busca desenvolver talentos principalmente na 
área de segurança da informação. Além disso, Manal é uma 
ativista dos direitos da mulher que chegou a ficar nove dias 
presa em seu país natal após divulgar um vídeo nas redes 
sociais em que aparecia dirigindo um carro, algo proibido 
para mulheres na Arábia Saudita.

Na África, precisamos mencionar a nigeriana Funke 
Opeke, creditada como uma das maiores responsáveis 
pela revolução da internet em seu país. Antiga executiva da 
Verizon, Funke voltou à Nigéria para assumir um cargo na 
estatal Nitel e logo percebeu que os problemas de conec-
tividade do país iam além de questões com os satélites. Foi 
então que levantou mais de US$ 200 milhões em investi-
mentos e ajudou a levar cabos de fibra ótica de Portugal até 
a Nigéria. Isso logo atraiu grandes empresas, que impulsio-
naram a economia local, gerando diversas oportunidades 
de negócios. 

Nos Estados Unidos temos a cientista da computação 
Sue Black. Ela ficou famosa por sua campanha para salvar 
Bletchley Park, uma antiga instalação militar que abrigou 

Mulheres hi-tech

43%:
público feminino na 
Campus Party 2018

os trabalhos de decodificação durante a Segunda Guerra 
Mundial. No local foram realizados grandes feitos, como a 
quebra do código das máquinas Lorenz e Enigma, utiliza-
das pelos nazistas durante a guerra. Sue Black também 
é fundadora do #techmums, programa de caridade que 
busca empoderar mães por meio de cursos online e offline 
de tecnologia. Ano passado, em parceria com o Facebook, 
lançou o #techmumsTV, websérie que atraiu mais de 300 
mil espectadores, ganhando o prêmio BIMA. 

Por último, gostaria de mencionar a dupla Chantelle 
Bell e Anya Roy, que, durante seus estudos de ciências bio-
lógicas na Universidade de Cambridge, fundaram a startup 
Syrona Women, na qual desenvolveram um teste muito 
similar ao de gravidez, mas que ajuda mulheres a detectar 
em casa casos de câncer cervical. A dupla já recebeu diver-
sos prêmios e palestrou em eventos como a conferência 
MEDICA, em Dusseldorf, e sua startup faturou milhares de 
dólares até o momento.

Esses são apenas alguns poucos exemplos que pode-
mos citar de mulheres que têm trazido grande impacto para 
o campo da ciência e tecnologia no mundo. Esperamos que 
seus trabalhos possam continuar servindo de exemplo e 
inspirem cada vez mais mulheres e homens a colocar suas 
ideias em prática e a se aventurar no campo tecnológico.
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Ah, se viessem para o Brasil...

Em fevereiro, uma das missões mais longevas em Marte foi encerrada quando a Nasa declarou 
oficialmente que a Sonda Opportunity não estava mais respondendo aos comandos enviados 
pela Terra. A sonda, projetada para uma missão de 90 dias, funcionou por incríveis 5.532 dias, 
aproximadamente 15 anos, percorrendo mais de 40km da superfície marciana. Isso foi possível 
graças às condições climáticas do planeta, cujos ventos fortes mantiveram seus painéis solares limpos, 
permitindo que sua jornada continuasse. Como um de seus objetivos, a sonda permitiu que cientistas 
confirmassem a existência de água no passado de Marte, além de ter ajudado em diversos outros estudos 
sobre a geologia do planeta vermelho. O último envio para a Opportunity foi a música “I’ll Be Seeing You”, da cantora Billie 
Holiday, que diz: “Eu vou te encontrar no sol da manhã, E quando a noite cair, Eu vou olhar para a Lua, Mas eu vou te ver.”

Eu verei você...

Entre os smartphones que mais chamam a atenção 
do turista brasileiro nos Estados Unidos, um dos mais 
desejados é, sem dúvida, o Google Pixel. Com câmeras 
poderosas e a experiência da versão mais pura do Android, 
ele é uma excelente opção para quem quer fugir da receita 
iPhone, LG, Samsung e Motorola. Lançados recentemente, 
os modelos Pixel 3 e Pixel 3 XL aumentam ainda mais a 
vontade de ter um. Os aparelhos contam com processador 
Snapdragon 845, 4 GB de memória RAM, câmera principal 
de 12,2 megapixels e memória interna de 64 GB ou 128 
GB – o que vai diferenciá-los são o tamanho da tela (5,5 
polegadas X 6,3 polegadas), a resolução (FullHD+ X QuadHD) 
e a potência da bateria (2.915 mAh X 3.450 mAh), sendo que o 
Pixel 3 XL é o mais potente dos dois. Conforme mencionado 
no título, infelizmente os modelos Google Pixel não são 
comercializados no Brasil.

VALORES: US$ 799 E US$ 899

Segundo analistas de mercado, a Apple deve lançar em breve uma nova versão de seu MacBook Pro. O notebook teria uma 
tela grande, de 16 polegadas, o que o tornaria o maior da linha de produtos atual da marca, já que o antigo de 17 polegadas 
foi descontinuado. Se esse boato se confirmar, significa que a empresa renovará seu notebook apenas três anos após o 
lançamento da versão com o touch bar. Especialistas apostam que esse crescimento ocorrerá devido a uma mudança no 
design do notebook, o que permitirá uma tela com bordas mais finas. Estamos curiosos para ver o que vem por aí.

Será que vem?
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Protocolo irá criar parceria entre as instituições apoiadas pela Fecomércio e o Governo 
local por meio de programas de gratuidade

 // Por  Daniel Alcântara

Um protocolo de intenções entre 
o governo do Distrito Federal, o Sesc 
e o Senac foi assinado dia 27 de feve-
reiro, na sede da Fecomércio-DF, em 
Brasília. O documento tem o objetivo 
de criar uma parceria entre as insti-
tuições, apoiadas pela Fecomércio e 
o Executivo local para o oferecimen-
to de serviços nas áreas de capaci-
tação profissional, cultura, saúde e 
assistência, por meio de programas 
de gratuidade. Na assinatura do pro-
tocolo, o governador Ibaneis Rocha 
(MDB) destacou que o termo marca o 
início de uma grande parceria entre o 
governo e o empresariado brasilien-
se. A parceria é fruto de uma inicia-
tiva do presidente da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros.

De acordo com Ibaneis, o convênio 
qualificará a mão de obra da cidade, 
além de dar assistências as famílias 
por meio do Sesc e do Senac no DF. 
“A missão dessa parceria é qualificar 
a nossa mão de obra”, disse Ibaneis. 
O governador destacou ainda que 
Brasília mudará pela força e união 
do Executivo com os empresários. “É 

Sesc e Senac 
assinam protocolo 
de intenções 
com o GDF para 
oferecer serviços 
para a população

uma determinação do meu governo 
incentivar os empresários, destravar 
a cidade, respeitar o empreendedor, 
até pela força que eles têm e o que 
podem realizar pela nossa cidade”, 
concluiu.

O primeiro vice-presidente da 
CNC e presidente do Conselho Regio-
nal do Sesc-DF, Francisco Valdeci de 
Sousa Cavalcante, participou da ceri-
mônia representando José Roberto 
Tadros e assinou o procolo de inten-
ções.  Francisco Valdeci ressaltou a 
origem e finalidade do Sesc e do Se-
nac no Brasil. “Esse sistema nasceu 
para dar assistência ao trabalhador 
do comércio e foi crescendo. Hoje, 
atende toda a população brasileira 
em mais de 2 mil cidades”, informou. 
Valdeci também ressaltou o progra-
ma de aprendizagem do Senac e o 
programa Mesa Brasil do Sesc, que 
ajudam milhares de famílias no País.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, agradeceu o gover-
nador por ter vindo a casa do comér-
cio e disse que essa assinatura marca 
o início de uma nova gestão e uma 
nova forma de se relacionar com a 

sociedade brasiliense, com uma Fe-
deração mais participativa. Maia tam-
bém destacou que o governo precisa 
estar focado em criar condições para 
que as empresas consigam absorver 
a mão de obra. “O governador Ibaneis 
já vem demonstrando a importância 
da geração de emprego e renda na 
cidade. Tanto que acaba de lançar o 
programa Destrava DF para dar mais 
agilidade à liberação de empreendi-
mentos. É um importante sinal que o 
governo está disposto a unir esforços 
com o setor produtivo”, disse.

O presidente da Fecomércio-DF 
também agradeceu ao presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, ao pri-
meiro vice-presidente da CNC, Fran-
cisco Valdeci de Sousa Cavalcante, e 
ao vice-presidente administrativo Luiz 
Gastão Bittencourt da Silva, que foram 
os grandes articuladores desse pro-
tocolo de intenções. “Esse trabalho é 
fundamental não apenas do ponto de 
vista da Fecomércio, mas do Sistema 
S como um todo, porque ele nos colo-
ca em contato direto com os gestores 
capazes de levar nossos serviços a 
população”, concluiu Francisco Maia.



Revista Fecomércio DF  59

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

avaliação

Graduação em Gestão Comercial da Faculdade Senac recebe nota 4 do MEC

 // Por  Luciana Corrêa

O curso de graduação de Gestão 
Comercial da Faculdade de Tec-
nologia Senac-DF recebeu a nota 
quatro na avaliação do Ministério da 
Educação (MEC). A nota foi divulga-
da dia 20 de fevereiro e é considera-
da alta, tendo em vista que a escala 
vai de zero a cinco. Uma comitiva de 
agentes do ministério avaliou toda a 
organização didático-pedagógica, o 
corpo docente e a infraestrutura da 
Faculdade para realizar a renovação 
do reconhecimento.

 O diretor da Faculdade Sena-
c-DF, Carlos Spezia, lembra que 
o curso de Gestão Comercial foi 
o primeiro a ser pensado desde a 
criação da instituição, para aten-
der aos empresários e funcionários 
do comércio. “Ele foi pensado para 
formar tecnólogos interessados em 
ingressar rapidamente no mundo do 
trabalho. Para isso, nesse um ano da 
nossa gestão, focamos não apenas 
no planejamento do curso, mas no 
quadro dos professores, que hoje em 
sua maioria são mestres e doutores, 
nos projetos interdisciplinares, na 
transversalidade do ensino e na em-
pregabilidade do aluno, ajustada à 
educação para o trabalho”, explica.

 Os principais destaques da 
avaliação do curso de Gestão Co-
mercial, segundo o documento do 
Ministério da Educação, dentro da 
Organização Didático-Pedagógi-
ca foram: o perfil profissional do 
egresso (nota 5); o ambiente virtual 
de aprendizagem: Moodle (nota 5); 
e políticas institucionais, estrutura 
curricular, conteúdos curriculares, 
objetivos do curso, tecnologias de 
informações no processo de apren-
dizagem e metodologia (nota 4).

 Sobre o corpo docente, os des-
taques foram em Experiência na 
Docência e Titulação (nota 5) e Expe-
riência Profissional, NDE e Colegia-
do (nota 4). A infraestrutura também 
obteve excelentes notas, nos tópicos 
Acessos dos Alunos aos Equipa-
mentos de Informática (nota 5), Es-
paço para Trabalho dos Docentes 
em Regime Integral (nota 4).

A coordenadora do curso, Gra-
ciere Barroso, explica que a nota 
decorre de diversos fatores. Ela 
destaca que a Faculdade Senac é 
uma das poucas instituições que já 
se adaptou ao novo instrumento de 
avaliação do MEC. “Nós já apresen-
tamos formulários e ações para o 
curso em conformidade com esse 
instrumento. Essa avaliação foi 
muito criteriosa e quando fizeram 
as considerações finais, destacaram 
alguns diferenciais da Faculdade 
como o apoio ao discente, bibliogra-
fia do curso e clima organizacional. 
Eles perceberam a satisfação dos 
professores, alunos e corpo técnico 
em estar na Faculdade”, destaca.

O projeto pedagógico é outro 
ponto de destaque segundo a coor-
denadora, pois apresenta de fato o 
que acontece na instituição durante 
a formação do aluno, com projetos 
interdisciplinares e outros, com foco 
no aluno e que gera a viabilidade de 
mercado. “O MEC manda as dire-
trizes que têm que estar no curso 
e nós buscamos no mercado as di-
retrizes que são necessárias para o 
aluno. Assim conseguimos contem-
plar o quantitativo do MEC e as ne-
cessidades de mercado de Brasília”, 
concluiu a coordenadora.

VESTIBULAR
AGENDADO 2019

As inscrições para o 1º vestibu-
lar agendado 2019 da Faculdade de 
Tecnologia Senac-DF estão abertas. 
As provas serão aplicadas até dia 16 
de março, sempre às terças-feiras 
(14h), quintas-feiras (18h) e sába-
dos (9h). Os cursos de graduação 
disponíveis são: Gestão Comercial 
(2 anos), Gestão da Tecnologia da 
Informação (2 anos e meio), Marke-
ting (2 anos), Gestão de Recursos 
Humanos  (2 anos), Gestão Pública  
(2 anos), Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (2 anos e meio)

A inscrição poderá ser feita 
presencialmente na Central de 
Atendimento da unidade 903 Sul, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
20h30, e também pelo site (www.df.
senac.br/faculdade). O investimen-
to é de R$ 20. Os documentos ne-
cessários para efetivar a inscrição 
são: identidade (original e cópia), 
comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição, pago em qualquer 
agência do Banco do Brasil, via bo-
leto bancário, ou no setor financeiro 
da Faculdade, via cartão de crédito/
débito. O boleto deverá ser pago 
até três dias antes da data marca-
da para o término das inscrições. 
Para os aprovados que efetuarem a 
matrícula para o primeiro semestre 
de 2019, a primeira mensalidade do 
semestre será grátis. 

 
Mais informações: 

3217-8821 ou 3313-8877.

Reconhecimento
merecido
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Dentre as melhorias estão convênio 
médico, descontos na compra de 
automóveis, escolas e universidades, 
entre outras

sindicatos

 //Por Daniel Alcântara    Foto: Cristiano Costa

OSindicato das Empresas 
de Representações, dos 
Agentes Comerciais Dis-

tribuidores, Representantes e 
Agentes Comerciais Autônomos 
do DF (Sindercom-DF) está com 
vários projetos para atrair filia-
dos para a entidade. São diversas 
vantagens, entre elas: convênio 
médico, descontos na compra de 
automóveis, em escolas e uni-
versidades. Além disso, a entida-
de está conversando com o BRB 
para criar uma linha de crédito 
voltada para o representante 
comercial da capital Federal. O 
Sindercom também oferece con-
vênios com o Sesc, Senac e com 
a Faculdade Senac.

O representante comercial faz 
a mediação para a realização de 
negócios mercantis, tem o obje-
tivo de agenciar propostas ou pe-
didos das indústrias direto para 
o comércio. Por isso, eles pre-
cisam estar atentos às novida-
des e com um grande número de 
contatos. A principal função do 
representante comercial é ven-
der, mas no final das contas, ele 
acumula outras funções, como 
relacionamento com cliente e 
suporte. Para isso é necessário 
aplicar estratégias do composto 
de marketing, organizar e acom-
panhar pontos de vendas, além 
de prever e mensurar as deman-
das de vendas.

O presidente do Sindercom, 
William Vicente Bernardes, que 
também ocupa o cargo de dire-
tor-presidente do Conselho Re-
gional dos Representantes Co-
merciais (Core-DF), explica que 
os benefícios oferecidos pelo 
sindicato são focados em ajudar 
o representante a ficar cada vez 
mais atualizado com a realidade 
do mercado e mais preparado 
para os desafios. “Estamos cada 
vez mais focados nos associados. 
Queremos ampliar ainda mais as 
vantagens oferecidas para o se-
tor”, informa

O Sindercom foi criado em 
29 de junho de 1972, sendo uma 

Apoio à 
categoria
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das entidades fundadoras da Fe-
comércio-DF. Nesses quase 50 
anos de atuação, o sindicato tem 
um histórico de apoio à catego-
ria. Atualmente, são cerca de 6 
mil representantes comerciais 
ativos em todo o DF e eles repre-
sentam cerca de 70% de todas as 
transações comerciais. O presi-
dente do Sindercom lembra que 
os últimos anos, apesar da crise, 
foram bons para o setor. “Não 
podemos reclamar, a profissão 
vem crescendo, são muitos pro-
dutos novos no mercado e que 
precisam da ação do represen-
tante para que eles cheguem até 
o consumidor”, diz. Entretanto, o 
sindicato ressalta que o cresci-
mento de produtos internacionais 
e pirateados afeta o serviço pres-
tado. A expectativa para o ano de 
2019 é boa. William destaca que 
mesmo com um começo de ano 
difícil, com incertezas políticas, o 
segmento teve bons resultados.

Além de todos os benefícios 
que proporcionam melhoria na 
qualidade de vida dos represen-
tantes, o sindicato destaca ainda 
que é necessário que o repre-
sentante comercial saiba da im-
portância da inscrição no Regi-
me Geral da Previdência Social. 
William diz que o profissional 
tem que ter a conscientização 
sobre a relevância de planejar o 
futuro, de forma a propiciar tran-
quilidade para si próprio e seus 
familiares. “Quem trabalha por 
conta própria, como é o nosso 
caso, precisa se inscrever e ter 
a responsabilidade de contribuir 
mensalmente com o INSS”, ex-
plica.

Em relação às mudanças 
ocorridas na presidência da Fe-
comércio-DF, o Sindercom vê 
com bons olhos a nova gestão 
do atual presidente da entidade, 
Francisco Maia. William diz que 
trabalhará para fortalecer o sin-
dicato, pois, segundo ele, quando 
os sindicatos se fortalecem, a 
Federação também ganha for-

ça. “Minha relação com a Feco-
mércio é muito boa. Acredito no 
trabalho do atual presidente e te-
nho boas expectativas para esse 
mandato. A ideia é dar sugestões 
e auxiliar na gestão”, informa 
William.

O Senac-DF oferece um curso 
a distância de Representante Co-
mercial, com uma carga horária 
de 160h. O prazo de estudos no 
curso é de aproximadamente 90 
dias corridos, a contar da data do 
início da turma. É necessário ter 
idade mínima de 16 anos e Ensi-
no Fundamental completo. 
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novidades da base

NOVAS NORMAS PARA O SETOR DE BOMBEIROS CIVIS

Empresários e bombeiros civis de várias regiões do Brasil 
se reuniram no dia 18 de fevereiro, na sede da Fecomér-
cio-DF, para acompanhar uma palestra do coordenador do 
Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio (CB-24), 
Jorge Alexandre Alves, sobre revisões de Normas Técnicas 
que regem o setor. Entre elas, a Norma Técnica 14608, que 
trata da padronização das atividades profissionais do seg-
mento. A iniciativa do evento foi do Sindicato das Empresas 
Prestadoras de Serviços e Especializadas em Bombeiro Civil 
(Sepebc-DF) e da Frente Parlamentar Mista em Defesa e 
Desenvolvimento da Profissão de Bombeiro Civil, com apoio 
da Fecomércio-DF. O vice-presidente da Federação, Antonio 
Tadeu Perón, acompanhou a reunião, representando o pres-
idente da entidade, Francisco Maia, e destacou a relevância 
da profissão na prevenção de desastres. A Fecomércio-DF 
apoia as ações do Sepebc-DF. “Fico feliz de ver questões 
importantes como a revisão de normas da profissão de 
Bombeiro Civil e a prevenção serem discutidas na Fecomér-
cio. Estamos sempre dispostos a ajudar”, ressaltou Perón.

SINDIPEL COMEMORA PROGRAMA 
MATERIAL ESCOLAR 

A Lei Nº 6.273, que institui o Programa 
Material Escolar, foi publicada no Diário 
Oficial do DF, no último dia 20. O Sindica-
to do Comércio Varejista de Material de 
Escritório, Papelaria e Livraria do Dis-
trito Federal (Sindipel-DF) considerou a 
publicação uma vitória para o setor, pois 
agora o programa se transformou em Lei 
Distrital. De acordo com a legislação, o 
cartão será entregue até o final do primei-
ro trimestre letivo. Os alunos poderão 
gastar o valor destinado em qualquer uma 
dessas papelarias, não necessariamente 
todo valor em uma, mas poderão dividir 
entre as que estarão credenciadas. Ainda 
segundo o Sindipel-DF, a papelaria que 
vender no Cartão Material Escolar produ-
tos não escolares, como uniformes, por 
exemplo, ficarão suspensas por três anos 
do programa.“Gostaria de agradecer ao 
governador Ibaneis Rocha por propor, em 
caráter de urgência, o Projeto de Lei da 
retomada do programa na esfera legislati-
va. Agradeço também à deputada distrital 
Jaqueline Silva (PTB) e à deputada federal 
Paula Belmonte (PPS) por apoiarem a in-
ciativa”, disse o presidente do Sindipel-DF, 
José Aparecido da Costa Freire.

SECOVI: NOVOS BAIRROS E 
MAIS MORADORES AQUECEM O 
MERCADO IMOBILIÁRIO DO DF

Taxas de juros favoráveis, inflação 
em baixa, volta da confiança do 
empresário e um cenário político 
definido são boas notícias para o 
setor imobiliário do Distrito Federal 
que começa a enxergar novos hori-
zontes após um grande período de 
recessão. A análise é do Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais do DF 
(Secovi). Além disso, o segmento 
conta com uma novidade impor-
tante para aquecer mais o mercado: 
o GDF anunciou que o projeto de dez 
novos bairros começará a sair do 

papel. Dois dos novos bairros são 
de empreendimentos particulares 
e devem começar a ser erguidos 
ainda neste ano, em Sobradinho e 
no Setor Habitacional Tororó, em 
Santa Maria. O presidente do Secovi, 
Ovídio Maia, observa a necessidade 
de o Estado fazer um planejamen-
to urbanístico dentro da lei, com 
planejamento, como foi feito em 
Águas Claras, por exemplo. Para 
ele, quando há planejamento, há 
acessibilidade, escolas, hospitais 

e segurança. “O Estado tem que 
planejar, se isso não acontece 
temos exemplos notórios como 
Vicente Pires, onde não houve 
planejamento, mas uma grande 
quantidade de condomínios irreg-
ulares cercados de problemas de 
infraestrutura”, destaca Ovídio Maia. 
O sindicato estima que cerca de 60 
mil pessoas por ano vêm morar em 
Brasília. Por isso, segundo a enti-
dade, é necessário criar um adensa-
mento ordenado, com planejamento.

 //Por Daniel Alcântara e Fabíola Souza
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benefícios

Contribuição sindical garante aos filiados acesso a benefícios como capacitação 
profissional, orientação às empresas e serviços de assessoria econômica, parlamentar, 
sindical e jurídica

 //Por Daniel Alcântara

Com as alterações introduzidas 
pela Lei 13.467/17, a chamada lei 
da Reforma Trabalhista, nos artigos 
578 e 579 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), foi retirada a obri-
gatoriedade da contribuição sindical. 
Essa medida afetou diretamente a 
existência de alguns sindicatos. Des-
sa forma, a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Dis-
trito Federal (Fecomércio-DF) tem 
trabalhado para deixar os sindicatos 
da base mais representativos com o 
objetivo de implementar as políticas 
necessárias à defesa dos direitos e 
interesses da categoria.

 O presidente da Fecomércio, 
Francisco Maia, afirma que a enti-
dade oferta vários convênios para 
auxiliar os sindicatos a melhora-
rem o serviço oferecido aos em-
presários. “O movimento sindical 
é essencial para manter uma boa 

Fortalecimento 
da base

relação na esfera trabalhista. O in-
tuito neste momento é fortalecer 
ainda mais os sindicatos e, para 
isso, oferecemos diversas opções 
de convênios com o objetivo de con-
solidar a defesa dos interesses em-
presariais”, ressalta o presidente.

As entidades oferecem uma série 
de benefícios para os empresários 
que estão em dia com suas contri-
buições, por meio da própria Feco-
mércio, do Instituto Fecomércio, do 
Sesc e do Senac, como: capacitação 
profissional, orientação às empresas 
e serviços de assessoria econômica, 
parlamentar, sindical, jurídica, além 
de convênios para reduzir o valor de 
alguns serviços, como descontos de 
até 50% nas mensalidades dos cur-

sos de Graduação e Pós-graduação 
da Faculdade Senac, convênio de se-
guro de vida, Troco Premiado – Título 
de Capitalização, Convênio do Sesc 
na categoria Conveniado para os em-
presários, entre outros.

Além disso, os sindicatos patro-
nais e laborais, em parceria com a 
Fecomércio-DF, possuem uma Co-
missão de Conciliação Prévia e Me-
diação (CCPM), no Espaço Sindical 
da instituição, localizado no Setor 
Comercial Sul. Essa comissão tem 
como objetivo promover acordos 
entre empregador e empregados. 
Esses acordos são realizados na 
presença de um representante 
do sindicato patronal e de um re-
presentante do sindicato laboral 
de maneira rápida, desafogando a 
Justiça do Trabalho, onde os pro-
cessos costumam levar muito tem-
po e custam caro.
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empresa do mês

Loja Trilha vende calçados 
sustentáveis feitos a mão que podem 
ser usados em diversas atividades 

Desde 2010 no mercado, a marca brasiliense Tri-
lha produz calçados sustentáveis feitos a mão. A ins-
piração dos modelos são os traços da arquitetura da 
capital federal. A empresária e proprietária da loja, 
Raquel Brasil, produz os modelos que podem ser uti-
lizados para a prática de diversas atividades físicas, 
como: musculação, trilhas, caminhadas, dança, surf, 
entre outras. Os sapatos foram criados para se adap-
tarem ao formato dos pés e podem ser encontradas 
nas versões de tênis, botas e sapatilhas. A produção 
dos calçados é em Brasília, de forma artesanal, por 
meio de quatro costureiras que prestam serviços de 
acordo com a demanda. A matéria-prima é comprada 
em São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a empresária, Raquel Brasil, os calçados 
podem ser utilizados em ambientes secos e molha-
dos. “Os modelos aguentam atividades com água e até 
lugares áridos. Todos possuem secagem rápida, são 
leves e flexíveis. Me preocupo com a versatilidade dos 
calçados, podendo atender ambientes como trilhas, 
praia e cachoeiras com segurança, ou seja, sem fazer 
com que a pessoa escorregue. São solas planas que 
garantem estabilidade e diminuem as chances de aci-
dentes”, explicou. 

São mais de 500 cores à disposição dos clientes e 
os preços variam de R$ 108 a R$ 178. De acordo com 
a empresária, a sensação de usar Trilha é como estar 
descalço e faz bem para a saúde. “Os pés possuem 
diversas terminações nervosas e que estão ligadas a 
todo o corpo e ao andar descalço estamos contribuin-
do para a saúde de todos os órgãos. Os modelos da 
Trilha não possuem amortecedores e tem um sola-
do mais baixo, o que dá uma sensação de estar sem 
calçado. Tenho parcerias com academias de Brasília, 
fisioterapeutas e acupunturistas, pois os tênis são in-
dicados para correção postural porque são leves e o 
solado plano corrige a postura e dá maior estabilidade 
e equilíbrio”, revelou.

As botas de musculação e os tênis de caminhada 
são os itens que fazem mais sucesso. Entre os clien-
tes estão os que se preocupam com moda e conforto e 
outros mais focados em atividades físicas. De acordo 
com Raquel, artistas também são seus clientes. “Te-
nho uma demanda alta de consumidores da minha 
marca. Já vendi calçados para muitos famosos tam-
bém como Luiz Melodia, João Donato, Moraes Mo-
reira, Pepeu Gomes e muitos outros. Tem gente que 
procura por diversos motivos: para esportes na água 
ou por modelos de coleções limitadas e ainda para 
correções posturais”, finalizou. A loja fica localizada 
na CLN 103, Bloco A, loja 3.

 // Por Sacha Bourdette    Fotos: Cristiano Costa

Sustentabilidade 
nos pés
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#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO#INOVAÇÃO
CHEGARAM OS CARTÕES

FECOMÉRCIO BIGCARD
Os benefícios na medida

para a sua empresa

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

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

Corte não é a solução. O 
Passe Livre Estudantil 
precisa ser fiscalizado! 
Defendo a gratuidade 
para quem realmente 
precisa.

Toda evolução 
tecnológica é bem-vinda, 
se for devidamente 
regulada. Paralelamente, 
o sistema público de 
saúde precisa de avanços 
urgentes.

A mudança é necessária, 
mas não garante 
totalmente a segurança da 
barragem. Precisamos de 
acompanhamento integral 
por parte do governo

O critério para 
conceder o Passe Livre 
Estudantil precisa ser 
exclusivamente renda 
familiar. 

Jamais a Medicina 
pode ser feita 100% a 
distância. A medicina é 
uma ciência humana. 
Exige presença e 
contato visual

Identifica que nem o 
próprio governo do 
DF está conseguindo 
garantir a segurança da 
estrutura da barragem

Está relacionado 
ao desestímulo à 
educação e não com 
economia, eis que 
existe projeto de lei 
para redução do IPVA

É necessário 
pensar em outras 
possibilidades de 
cortes. A fiscalização 
deve ocorrer para evitar 
gastos excessivos.

Tal medida aumenta 
o risco de erro e 
responsabiliza 
o paciente pelas 
informações 
repassadas ao 
profissional.

É um avanço 
interessante e pode ter 
bom efeito se conduzido 
da forma correta. Pode 
dar agilidade, assim 
como o projeto do 
Telessaúde.

O local não foi criado 
para ser rodovia e o 
risco de acidentes 
deve ser considerado e 
ações preventivas são 
necessárias.

A mudança é 
imprescindível pela 
segurança. Mas vai 
depender do que vai 
ser feito. Onde será a 
nova ponte?

Acredito que uma boa 
parte da população que 
tem acesso ao passe 
Estudantil não possui 
renda suficiente para 
pagar a passagem. 

Mesmo que desafogue 
a presença no hospital, 
em muitos casos o 
paciente necessita 
de uma consulta 
presencial.

Será importante para 
diminuir os riscos, mas, 
vai atrapalhar a vida de 
pessoas que dependem 
desse acesso para o 
trabalho ou casa.
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Douglas Lima,
médico e consultor em 
gestão empresarial

Watson Henrique 
Marques, advogado

João Paulo Mariano,
jornalista 
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Valdelino Barcelos, 
deputado distrital

Felipe Matheus Bezerra, 
estudante

www.fecomerciodf.com.br

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

FAÇA SUA 
CREDENCIAL 
EM QUALQUER 
UNIDADE SESC 
E APROVEITE 
AS NOSSAS 
VANTAGENS.

sescdf.com.br
sescdf

b   mtudo detudo deb   mtudo deb   mtudo de

Academia, dentista, escola, artes, esporte, 
turismo, lazer, literatura, teatro e muito mais. 
O Sesc é tudo isso. São 10 unidades 
operacionais completas e 6 unidades móveis 
equipadas em todo o DF para atender você 
e milhares de pessoas todos os dias.

É esporte, cultura, educação, assistência e saúde para você, para os 
trabalhadores do comércio e para as famílias de todo o Distrito Federal.
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Aproveite as condições especiais para você comprar 
ou regularizar o seu lote junto à Terracap e SPU.

@brb_bancodebrasilia

@BRB_ofi cial

@BRB.BancodeBrasilia

A contratação é rápida e prática. Aproveite a oportunidade 
para adquirir seu terreno e conquistar a escritura da sua casa 
própria ou adquirir um novo imóvel. Faça uma simulação no 
site sfhsimulador.brb.com.br  ou procure o seu gerente.
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Financiamento 
de Lotes Urbanos brb.com.br


