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A VOZ E A VEZ DA 
MÚSICA NO DF

Projetos do Sesc fomentam a cultura 
e a formação de novos artistas.
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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 entidades de classe, você pode  

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

a partir de

R$3501
0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 349,86 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 7 (registro na ANS nº 480.477/18-5), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação 
e acomodação coletiva (tabela de janeiro/2019 - 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. Julho/2019.
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Câmara de Mulheres da Fecomércio inicia planejamento para 
os próximos dois anos

Lei elaborada com auxílio da Fecomércio para reduzir uso de 
sacolas plásticas é sancionada

A lei que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas no Distrito Federal 
foi sancionada no dia 11 de julho pelo governador Ibaneis Rocha. A Lei n°6.322 
é fruto de um projeto elaborado pela Fecomércio-DF, junto com o Sindicato 
dos Supermercados (Sindsuper-DF). A proposta foi apresentada pelo depu-
tado distrital Leandro Grass (Rede). A lei tem o objetivo de acabar com o uso 
de sacolas confeccionadas à base de polietileno, propileno, polipropileno ou 
matérias-primas equivalentes, para o acondicionamento e transporte de mer-
cadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais. Os empresários terão 
12 meses para se adaptarem.

Mulher de Negócios DF que visa ao 
fortalecimento de redes do projeto 
de empreendedorismo feminino 
do Sebrae no DF. A presidente da 
Câmara de Mulheres da Fecomércio, 
Beatriz Guimarães, ressaltou que 
neste momento o intuito é alinhar o 
trabalho. “O saldo foi muito positivo. 
Vamos trabalhar junto com os nossos 
parceiros para que cada instituição 
possa contribuir”, afirmou Beatriz.

Francisco Maia se reúne com governador do DF para 
apresentar pesquisa

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia, se reuniu com o go-
vernador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no Palácio do Buriti, no dia 10 de 
julho, para apresentar dados da Pesquisa Fecomércio. Francisco Maia tam-
bém destacou a parceria da Federação, do Sesc e do Senac com o governo 
local, em ações nas áreas de turismo, capacitação e assistência social.

A Câmara de Mulheres 
Empreendedoras e Gestoras de 
Negócios da Fecomércio-DF iniciou 
a elaboração do planejamento 
estratégico do grupo para os 
próximos dois anos. O objetivo 
é tornar os negócios liderados 
por mulheres mais competitivos. 
A reunião ocorreu no dia 3 de 
julho, no auditório Sebraelab, e 
fez parte do Encontro do Projeto 
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Transformação pela cultura

É unânime que a cultura tem o 
poder de transformar o ser 
humano. O Sistema Fecomér-

cio-DF também acredita nessa pre-
missa e por meio de um dos seus pi-
lares, o Serviço Social do Comércio 
(Sesc), busca a transformação da 
sociedade com a ajuda de progra-
mas culturais. Nessa edição, a ma-
téria de capa mostra esse relevante 
trabalho. As ações do Sesc alcan-
çam o público nos teatros próprios 
e em espaços populares da cidade. 
São diversos projetos, tais como o 
festival Palco Giratório, a mostra de 
teatro e dança, o Festival Interna-
cional de Palhaços, os Prêmios Cul-
turais (Literatura, Pintura em Tela, 
Música e Fotografia), o Prêmio Sesc 
do Teatro Candango, o Sesc Sinfonia 
e o Sesc Seresta, entre outros.

Esse conjunto de ações auxilia na 
democratização da cultura, na des-
centralização dos espetáculos e na 
formação de plateias. É um investi-
mento que retorna na forma de uma 
sociedade mais consciente, educada 
e engajada. Também se desdobra na 
economia local, com o incremento 
dos setores de comércio, serviços e 
turismo, uma vez que essas ativida-
des movimentam alguns segmentos 
e ajudam a aquecer a economia bra-
siliense. Ainda dentro das notícias 
dedicadas ao Sesc, apresentamos 

nessa edição da revista o novo con-
trolador da instituição, Valdir Agapito 
Teixeira, que já foi secretário da Con-
troladoria Geral da União.

Em relação ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) 
no DF, o mês de junho foi marca-
do por lançamentos. O primeiro foi 
o curso Técnico em Produção de 
Moda, para suprir a falta de mão de 
obra especializada no segmento. É 
a primeira turma no DF e será ofe-
recida no Setor Comercial Sul, em 
agosto. O outro foi do livro Seguran-
ça e Privacidade na Rede: o “Pugilato 
Cibernético”, primeiro lançamento 
do ano da Editora Senac-DF, escri-
to pelo advogado, consultor e nego-
ciador internacional Ronaldo Bach. 
Também abordamos o exemplo de 
um aluno que fez um dos nossos 
cursos e teve sucesso na carreria.

No que diz respeito a Federação 
do Comércio, fizemos um levanta-
mento de serviços que a Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC) 
possui para os sindicatos filiados e 
associados à Fecomércio-DF. As-
sim, todos podem se organizar e 
utilizar da melhor forma esses pro-
gramas. Também mostramos as 
vitórias em favor do setor produtivo 
e as ações realizadas em benefício 
do empresariado. Acreditamos que 
dessa maneira, juntos, mudaremos 
a realidade do Distrito Federal. 

Boa leitura!
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PAULO 
HENRIQUE 
COSTA
Por Daniel Alcântara

 Presidente do Banco de Brasília 
(BRB) desde o final de janeiro deste ano, 
Paulo Henrique é natural de Recife (PE) e 
tem 42 anos. Formado em Administração 
de Empresas pela Universidade Católica 
de Pernambuco, possui pós-graduações 
em Desenvolvimento Gerencial (EAESP/
FGV) e Inovação Corporativa na Califórnia 
(EUA) e dois mestrados: em Administração 
de Empresas pela Universidade de 
Birmingham, na Inglaterra, e mestrado 
executivo em Administração na Kellogg 
School of Management, nos EUA. Paulo 
Henrique tem 20 anos de experiência no 
mercado financeiro. Exerceu diversas 
posições gerenciais na Caixa Econômica 
Federal entre 2001 e 2018, entre elas a de 
diretor executivo da controladoria. Durante 
2011 e 2013, Paulo foi diretor de controladoria 
e compliance do Banco Panamericano. Em 
entrevista para a Revista Fecomércio-DF, o 
presidente do BRB fala da importância da 
parceria entre o banco e a Federação, além 
dos novos rumos da instituição.
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1- O BRB inaugurou um escritório de 
atendimento empresarial na sede da 
Fecomércio. Como enxerga essa par-
ceria e quais são os benefícios para os 
empresários? 

Desde que assumimos o banco, es-
tabelecemos como um dos principais 
objetivos nos aproximar do setor pro-
dutivo. Ou seja, o BRB precisa deixar 
de ser somente um banco de servidor, 
se aproximar da sociedade e ajudar a 
gerar emprego e renda. É reforçando o 
papel do banco de fomento que vamos 
conseguir esse objetivo. O caminho na-
tural foi fazer essa parceria com a Fe-
comércio, entidade que representa os 
principais setores da economia do DF, 
com uma quantidade muito grande de 
associados. Então, fizemos um acordo, 
um termo de cooperação, com o obje-
tivo de prover condições diferenciadas 
com acesso de produtos financeiros 
com o BRB. Os benefícios vão desde 
isenção de tarifas, redução de taxas 
de juros, novos produtos à disposição 
dessas empresas, ampliação de pra-
zos e redução de cobrança bancária. 

Quando organizamos tudo isso, enten-
demos que esse cliente também pre-
cisa de um atendimento diferenciado. 
Daí surgiu a ideia de construir uma 
plataforma empresarial para atender 
a esse público. O melhor lugar que 
poderia acontecer essa instalação era 
na sede da Fecomércio. Os principais 
benefícios dessa sede são: a facilidade, 
a proximidade com o empresariado, o 
fato de estar instalado na sede da Fe-
deração do Comércio, além de ofere-
cer uma maneira rápida e direta por 
meio de profissionais especializados. 
É importante dizer que essa parceria 
não se estende somente às empresas, 
mas alcança também os empregados 
desses estabelecimentos. Ou seja, 

existem situações como: isenção de 
anuidade de cartão de crédito, dez dias 
sem taxas de juros no cheque especial, 
isenção das tarifas de conta corrente e 
redução de preços de seguros. Damos 
também 10% de desconto no seguro 
auto sobre a melhor proposta que for 
conseguida no mercado, sendo parce-
lada em 10 vezes sem juros. É um pa-
cote amplo de benefícios para todos os 
membros da Fecomércio. 

2- Recentemente disse que está re-
vendo todo o processo digital da insti-
tuição. Como está sendo este trabalho 
para apresentar aos clientes? 

Essa mudança é fundamental, um 
dos principais elementos que a gente 
precisa desenvolver no BRB é a sua 
modernização. Ou seja, aumentar a 
presença do banco no mundo digital, 
a importância do digital em nossos 
processos e ter formas de relaciona-
mento digitais com os nossos clientes. 
No fundo, o que queremos é ampliar 
a experiência dos clientes, oferecendo 
vários canais. Simplificar o processo e 
junto com isso ter ganhos de eficiência 
e trazer um público mais jovem para 
ser cliente do BRB também.

Esse é um esforço grande que conta 
com várias frentes de atuação. A pri-
meira delas envolve a modernização 
da tecnologia, substituição de sistema 
e de estrutura. A segunda é o lança-
mento do banco digital, que deve acon-
tecer ainda no segundo semestre des-
te ano. Após, faremos o lançamento de 
uma plataforma digital de investimen-
to, que também para o segundo se-
mestre. Depois, lançaremos as agên-
cias digitais, que oferecerá aos clientes 
um atendimento de 8h às 20h, possibi-
litando o atendimento pelo celular, por 
bate-papo, dando mais comodidade e 

No fundo, o que 
queremos é ampliar 

a experiência dos 
clientes, oferecendo 

vários canais. 
Simplificar o 

processo e junto 
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de eficiência e 
trazer um público 
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também.
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conforto para os clientes. A última en-
volve a plataforma de open bank, oferta 
dos produtos do BRB em outros sites 
que oferecem produtos bancários. Um 
leque completo de produtos. 

3- Essas novas tecnologias também 
serão disponibilizadas para os clien-
tes da Fecomércio? 

Sim, todos os clientes da Fecomércio 
vão poder usufruir de todos os canais e 
modernização que estamos construin-
do no banco.

4- Quando assumiu, no final de janeiro 
deste ano, falou em reposicionar por 
completo o BRB. Quais as mudanças 
estruturais que o banco passou desde 
o começo de sua gestão? 

Foram várias. Naturalmente pela 
própria complexidade e profundida-
de levam um tempo para acontecer, 
mas muitas delas já aconteceram. Por 
exemplo, a mudança da cultura rela-
cionada a negócio, a mudança e dire-
cionamento de nossos empregados e 
gestores de negócios, na forma de se 
aproximarem mais do setor produ-
tivo. Uma outra mudança estrutural, 
mais interna, foi como nós avaliamos 
o desempenho de nossas equipes, 
estabelecendo metas mais ousadas e 
passando a acompanhar os processos 
mais de perto. Outra questão é a pró-
pria abertura da plataforma de aten-
dimento aqui na Fecomércio, onde foi 
criada um modelo de atendimento que 
o banco antes não tinha e passamos 
a oferecer. São muitas mudanças no 
nosso sistema, como a criação de um 
banco digital, mudança de sistema, 
criação de plataforma de investimento, 
além de mudar a atitude e a forma de 
como os nossos empregados tratam 
os negócios.

Revimos ainda o portfólio de crédito, 
lançamos novos produtos, como o 
Cartão Material Escolar, financiamen-

to de lotes, um produto específico de 
investimento para as empresas, com 
um prazo de 10 anos de financiamen-
to. Lançamos também um produto de 
financiamento de células fotovoltaicas 
(processo de conversão da energia 
solar), outro de acessibilidade para os 
condomínios e um novo cartão de cré-
dito Visa Infinity, que está muito perto 
de ser lançado. Concluímos uma par-
ceria com a Cielo, para colocar o BRB 
no jogo de adquirência dos recebíveis, 
o mercado de maquininhas de cartão, 
que vem crescendo.
São muitas as frentes que estamos 
tocando e a boa notícia é que já rece-
bemos o feedback dos empregados e 
dos clientes que acabam percebendo 
que existe um novo BRB nascendo. Já 
conseguimos perceber isso em núme-
ros: aumentamos a produção do crédi-
to consignado em três vezes. Nos cinco 
primeiros meses deste ano, quando 
comparado com o mesmo período de 
2018, aumentamos a produção de car-
tões de crédito em duas vezes, aumen-
tamos a produção do crédito imobili-
ário a pessoa física também em duas 
vezes e aumentamos a contratação de 
operação de crédito imobiliário a pes-
soas jurídicas em três vezes. 

5-Com o objetivo de oferecer bene-
fícios para as imobiliárias, o BRB fe-
chou uma parceria com o Sindicato da 
Habitação (Secovi), entidade da base 
da Fecomércio-DF. Qual a importân-
cia do setor para a economia da cidade 
e como será essa parceria? 
O Secovi tem um papel primordial na 
viabilização de negócios imobiliários, 
os corretores são elementos impor-
tantes e fundamentais em qualquer 
transação de compra e venda de imó-
veis. Nós elegemos a construção civil 
como um dos principais setores de 
atuação do BRB em função do impacto 
que ele gera na economia, produzindo 
emprego e renda. Também existe uma 
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relevância na vida do cidadão brasilei-
ro, já que todos têm o objetivo de con-
quistar o sonho da casa própria. Esse 
é um cliente extremamente fiel, que 
faz um financiamento por longo prazo 
e consome vários produtos durante a 
existência desse financiamento. Jun-
tamos o papel estratégico do banco 
público, a importância do Secovi, como 
catalisador de negócios e de garantia de 
venda adequada, com uma atuação de 
negócios do BRB como banco comer-
cial. A intenção é juntar tudo isso e pro-
curar adquirir novos clientes, mostran-
do a nossa capacidade de atendimento. 
Por meio do Secovi, estamos oferecen-
do um conjunto de condições especiais, 
como a menor taxa de juros do merca-
do financeiro para pessoa física e a me-
lhor taxa de juros para os empresários. 
A gente precisa lembrar também de 
uma situação muito particular de Bra-
sília que é o financiamento dos lotes. Ou 
seja, os lotes em regularização ou regu-
larizados contam com linhas de crédito 
específicas no BRB. Em regularização, 
financiamos até 100%, incluindo os cus-
tos de impostos de regularização. Os 
lotes já regularizados é de até 70%, seja 
comercial ou residencial. 

6- O BRB pretende expandir suas 
operações para outros estados? Quais 
são as expectativas? 
Nosso objetivo é fortalecer a presença 
do BRB no Centro-Oeste. Mas, a gen-
te entende, em um primeiro momen-
to, por ser o único banco genuíno de 
Brasília é aqui que concentraremos os 
nossos esforços. Esses primeiros dois 
anos de trabalho irão se concentrar 
essencialmente aqui. Podem esperar 
uma expansão aqui, seja por meio dos 
correspondentes bancários do BRB, 
conhecido como o BRB conveniên-
cia ou por meio de abertura de novas 
agências. Tendo consolidado a nossa 
presença no Distrito Federal vamos 
avançar na região Centro-Oeste. Não 

apenas essa consolidação por meio 
das agências físicas, mas também 
pelas agências digitais, que são impor-
tantes. 

7- Hoje temos um número elevado 
de endividados e de desempregados. 
Como o BRB enxerga esse problema 
e como está lidando com o assunto?
Assim que chegamos, identificamos 
essa situação dos endividados. Isso 
já tinha sido discutido no período de 
transição e era uma promessa do go-
vernador Ibaneis Rocha, de que o BRB 
atuaria para melhorar as condições do 
endividamento. Lançamos um progra-
ma de consultoria financeira, não só se 
concentrando em resolver o endivida-
mento, mas também para orientar as 
pessoas em como se relacionar com 
empréstimo, dinheiro e começar a ter 
uma visão de planejamento. Já aten-
demos nesse programa mais de cinco 
mil clientes, no sentido de renegociar 
e adequar as condições de financia-
mento. Para se ter uma noção da im-
portância disso, o banco tinha aberto 
outros programas de renegociação de 
dívida, diferente desse de consultoria, e 
no ano que foi mais produtivo o banco 
fez 586 contratos, em 12 meses. Nesse 
agora, em cinco meses, já fizemos cin-
co mil, superando em 10 vezes o que 
foi feito no melhor ano. 

8- Como o BRB irá atuar para conse-
guir conquistar clientes que não são 
do setor público? 
Esse é um desafio importante. Hoje, 
os clientes do setor público represen-
tam 36% da base de clientes do BRB, 
mas nós precisamos ter também uma 
atenção especial a todos que não são 
servidores públicos, sejam eles pes-
soas físicas ou jurídicas. Estamos ofe-
recendo ainda condições de negócios 
equivalentes ao mercado, tendo pro-
dutos e condições de negócios equiva-
lentes. Também, por meio da melhoria 

da qualidade de atendimento, seja nas 
agências físicas ou por meio desses 
canais digitais, com a facilidade de uti-
lização do mobile e do bank net. 

Além disso, se aproximando do setor 
produtivo, fazendo parcerias como 
essa que foi feito na Federação do Co-
mércio, fazendo que aumente nossa 
base de clientes. Por outro lado, esta-
mos buscando transformar o BRB em 
um banco mais moderno, ágil, com 
uma cultura direcionada para trazer 
negócio. Trabalhando em várias fren-
tes que terminam convergindo para 
esse aumento de base e aumento de 
volume de negócios, fortalecendo os 
nossos resultados. 

9- Atualmente como está a questão 
das taxas de juros do BRB? 

Nós revimos as taxas de juros de pra-
ticamente todos os nossos produtos 
para baixo, com o objetivo de se apro-
ximar, ou ter no mínimo, taxas equiva-
lentes as praticadas pelos concorren-
tes. O nosso principal destaque nesse 
momento é a taxa de juros do crédito 
imobiliário, que já temos seja na pes-
soa física ou na pessoa jurídica as prin-
cipais taxas do mercado. 

10- Qual a expectativa para os pró-
ximos meses de gestão? 

Acho que a mensagem que precisa-
mos passar é que existe um novo BRB 
em construção, um BRB mais ágil, 
mais moderno e que tem a consciência 
da necessidade de fazer diferença para 
a sociedade do DF. A razão de um ban-
co público existir é exatamente atuar 
de forma que melhore a qualidade de 
vida da população. Estamos muitos de-
dicados a construir esse novo BRB em 
cima de uma base boa, aumentando 
ainda mais a contribuição que nos da-
mos, seja para o setor produtivo, seja 
para os servidores públicos ou para a 
pessoa física. 
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gestão sindical

FECOMÉRCIO E CNC OFERECEM SERVIÇOS 
PARA SINDICATOS DO DF
Sistema que acompanha Projetos de Lei, que interferem diretamente 
na rotina empresarial e no programa de gestão, é um dos serviços 
ofertados em busca do fortalecimento dos sindicatos
Por Daniel Alcântara

Com as mudanças na legisla-
ção trabalhista, os sindicatos 
patronais precisam encontrar 

novas formas de fortalecer o seu 
relacionamento com as empresas 
da categoria que representam. Com 
esse intuito, a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), junto com a Federa-
ção do Comércio do DF, está traba-
lhando para oferecer diversos ser-
viços aos seus sindicatos. Entre os 
projetos está a nova formulação do 
Portal Renalegis (Rede Nacional de 
Assessorias Legislativas do Sistema 
CNC-Sesc-Senac), importante fer-
ramenta para a defesa do comércio 

brasileiro. As entidades também es-
tão capacitando os sindicatos para 
participarem do programa Sistema 
de Excelência em Gestão Sindical 
(Segs) da CNC, que visa o desenvol-
vimento da excelência na gestão e 
atuação das entidades representa-
das pela Federação do Comércio.

O presidente da Fecomércio-DF 
Francisco Maia, enfatiza que a Fe-
comércio está oferecendo todas as 
ferramentas para os sindicatos se 
aproximarem ainda mais dos em-
presários de seus segmentos. Se-
gundo ele, desde o início da gestão, 
a equipe da entidade trabalha para 
priorizar os sindicatos, buscando 

o fortalecimento e união do setor. 
“Trouxemos os sindicatos de vol-
ta para Fecomércio, fazendo uma 
agenda diária de trabalho. É neces-
sário buscar associados e aproxima-
ção com o empresário. Nós estamos 
criando essa estrutura e elaborando 
projetos no sentido de ajudar todos 
os sindicatos da base”, explica Maia.

Os assessores técnicos, Felipe Oli-
veira e Reiner Leite, da Divisão de 
Relações Institucionais da Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC), 
já estiveram na sede da Fecomércio-
-DF para alinhar a implementação 
do sistema Renalegis no DF. Reiner 
explica que o trabalho é preventivo. 
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Os assessores da CNC, Felipe Oliveira e Reiner Leite 
durante visita a sede da Fecomércio-DF
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“É uma ferramenta online de inteli-
gência, uma espécie de robô que faz 
uma varredura e destaca Projetos 
de Lei de interesse do setor de co-
mércio de bens, serviço e turismo 
para o sistema; oferecendo um 
melhor acompanhamento dessas 
pautas”, explica. “O sistema faz 
ainda a elaborando de estratégia de 
ação parlamentar, de acordo com o 
perfil do político que apresentou o 
projeto”, diz Reiner. De acordo com 
ele, esse é mais um produto para o 
sindicato, sendo uma oportunidade 
para chegar às empresas com mais 
uma cartela de serviço para o em-
preendedor, criando uma sinergia 
de atuação em defesa da categoria.
De acordo com Felipe, a cada elei-
ção, que acontece de quatro em 
quatro anos, existe um pico de pro-
jetos apresentados. Ele explica que 
atualmente a CNC acompanha cer-
ca de 24 mil projetos sobre o setor. 
“Com o sistema Renalegis conse-
guimos acompanhar esses projetos 
criados pelos parlamentares. Hoje, 
o sistema monitora tudo. Para se 
ter ideia, 17% do que é apresenta-
do todos os anos é de interesse de 
nossos setores, sendo que 13% se 
torna prioritário”, informa.
Deste modo, a ferramenta divide os 
projetos em macro temas, crian-
do uma busca dentro do próprio 
sistema por aassuntos específi-
cos. “Sabemos que os principais 
esforços das federações, sindica-

tos e da CNC, são para que esses 
projetos prejudiciais ao comércio 
não se tornem lei. Quando se deixa 
passar um tema desse, é preciso 
judicializar o processo, tornando o 
processo mais caro e custoso”, diz. 
“Por isso, trabalhar direto na fonte 
e acompanhando essas matérias é 
muito mais fácil do que correr atrás 
quando já estiver normatizado”, en-
fatiza Felipe. Além disso, o sistema 
Renalegis cria um fortalecimento 
institucional, gerando uma oportu-
nidade de atuação muito grande.

SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO SINDICAL (SEGS)
O Segs é um programa que pro-
porciona às entidades sindicais a 
obtenção de uma maior represen-
tatividade, por meio do aperfeiço-
amento contínuo de sua gestão e 
atuação sindical. Ele permite que 
as entidades sindicais identifiquem 
seu grau de maturidade e das suas 
necessidades de melhoria, por 
meio de um modelo de avaliação. 
O Segs também possibilita o com-
partilhamento de práticas geren-
ciais de sucesso e de resultados 
conquistados, fomentando ainda, a 
criação de alternativas de presta-
ção de serviços pelas entidades, a 
fim de contribuir com a sua autos-
sustentação.
O integrante da Divisão Sindical 
da CNC, Mateus Dornelas, explica 
que o programa funciona de forma 

“ “ 17% do que é apresentado todos os anos é 
de interesse de nossos setores, sendo que 

13% se torna prioritário 

Felipe Oliveira, assessor técnico da CNC

prática e maximiza a rotina das en-
tidades. “Trabalhamos com eixos, 
entre eles: relação sindical, atua-
ção legislativa, comunicação, re-
presentação, produtos e serviços. 
Está dentro do contexto dos sindi-
catos. Todo o programa foi concebi-
do dentro desses eixos” diz. “É um 
processo de evolução e inovação 
para gerar resultado, de fato, para 
as entidades”, explica Mateus.

Segundo Mateus, um dos objetivos 
do programa é criar uma união e 
integração entre o sistema sindical 
de todo o País, fazendo uma apro-
ximação entre eles. Desde modo, 
cria-se uma troca de experiência, 
podendo agregar produtos e servi-
ços.  “A experiência eleva o nosso 
modelo de gestão para atingir re-
sultados concretos, é importante 
estar dentro de um contexto como 
esse”, destaca Mateus. Existe algu-
mas etapas dentro do projeto que 
são trabalhados, tais como: plano 
de melhorias, práticas gerenciais, 
planejamento e desenvolvimento. 
O programa funciona de forma prá-
tica, que não atrapalha a rotina de 
trabalho das entidades, mas sim, 
maximiza as tarefas rotineiras.

A Fecomércio-DF oferece uma as-
sessoria especializada para aten-
der os sindicatos e ajudá-los na 
inserção desses projetos citados. 
Mais informações, entre em con-
tato pelo telefone: 3038-7562. 
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negócios

TEMPO FRIO COM FATURAMENTO 
EM ALTA
Os restaurantes são os mais beneficiados no aumento de vendas 
nessa época do ano. Quando o cliente não vai até o estabelecimento, 
as entregas ganham força
Por Fabíola Souza

Até agosto, o Distrito Federal enfrenta baixas temperaturas e o tem-
po seco. E é nessa época que muitos segmentos do comércio têm o 
maior faturamento no ano, principalmente no setor alimentício. Como 

no caso do Au Fondue, loc alizado no Lago Sul. Segundo o gerente do esta-
belecimento, Alex Juvenal, de junho a agosto, as vendas aumentam até 40% 
na comparação com os outros meses do ano. Nesses meses a casa funcio-
na todos os dias. “Normalmente fechamos aos domingos, mas na época do 
frio abrimos os sete dias da semana e temos movimento de segunda-feira a 
domingo”, disse. Para ajudar na demanda nesse período, o estabelecimento 
contrata 30% a mais de funcionários.  “Usamos o contrato intermitente nes-
se momento com os trabalhadores temporários”, afirmou. Juvenal comenta 
ainda que depois desse tempo, muitos conseguem uma vaga efetiva de tra-
balhado na casa.   
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O presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de 
Brasília (Sindhobar-DF), Jael Anto-
nio da Silva, diz que os bares e res-
taurantes da cidade se beneficiam 
muito nessa época de frio com o deli-
very, que são quando os consumido-
res pedem a refeição por telefone ou 
aplicativo e os restaurantes entre-
gam onde o cliente desejar. Segundo 
ele, essa é uma tendência mundial. 
“Com o frio as pessoas preferem fi-
car no conforto de casa, além da lei 
seca que também desmotiva muitos 
a saírem”, comentou Jael. Para ele, 
os restaurantes devem investir mais 
na área de entregas. 
Esse é o caso do restaurante Blend 
Boucherie, localizado na 412 Norte, 
uma boutique de carnes francesa. O 
proprietário e chef de cozinha, Mar-
cello Lopes, disse que desde junho os 
pedidos delivery aumentaram mais 
de 50% nas sextas e sábados e nos 
outros dias da semana, o aumento 
é de 20% nos pedidos. “Nós tivemos 
que ampliar o estabelecimento para 
poder atender todos. Pois não que-
remos problemas com atrasos nas 
entregas”, explicou o empresário. 
Segundo ele, o prato mais pedido é 
o risoto. “Em um domingo, tivemos 
um pedido para entrega de três riso-
tos, um vinho e uma sobremesa, isso 
é um jantar em família ou entre ami-
gos. Percebemos que o frio enfra-
queceu o movimento no próprio res-

taurante, pois as pessoas continuam 
pedindo os pratos do nosso cardá-
pio, porém, desfrutam a refeição em 
casa”, apontou.  O restaurante serve 
um cardápio recheado de cortes no-
bres e um rodízio de guarnições com 
as mais variadas opções de pratos 
que contemplam o a gastronomia 
mediterrânea.
Aproveitando a estação mais fria do 
ano, o Pontão do Lago Sul também 
investe em novas atrações: o Festival 
de Inverno do Pontão. A diretora do 
Pontão, Sandra Campos, afirma que 
a ideia do festival surgiu por causa 
da queda de frequentadores no local. 
“Percebemos que por causa do frio, 
houve uma queda de clientes, pois 
as pessoas deixam de sair por esse 
motivo”, esclareceu Campos. Para 
solucionar esta questão, foi criado o 
Festival de Inverno do Pontão. “Com 
o festival temos fluxo de clientes 
em todos os restaurantes. O fluxo é 
maior do que as outras estações, in-
clusive, temos um aumento de 15% 
nos frequentadores do local”, res-
saltou a diretora.
Esta é a nona edição do festival con-
ta com um cardápio exclusivo para 
a temporada, e vai até dia 25 de ju-
lho. Os restaurantes oferecem um 
menu em três etapas – entrada, pra-
to principal e sobremesa - ao valor 
de R$ 59,00 – e com mais R$ 5 valor 
leva uma moringa assinada por To-
ninho Euzébio e o valor é doado ao 

Orfanato Filhas de Maria. Os pratos 
oferecidos no festival são todos com 
ingredientes nobres, o que motiva as 
pessoas a degustarem as iguarias. 

Mas não são só os restaurantes que 
lucram nessa época do ano, pes-
quisa realizada pelo Sindicato do 
Comércio Varejista do Distrito Fe-
deral (Sindivarejista) mostrou que 
o consumo de hidratantes e óleos 
também aumentam na época seca 
do ano. Segundo o sindicato, o cres-
cimento de 4% nas vendas tem me-
lhorado a situação do comércio local 
em meio à atual crise econômica. A 
entidade acredita que, caso a seca 
persista até agosto, a expansão da 
venda pode atingir um crescimento 
de 6.5%, maior do que os 5.4% apre-
sentados em 2018.

 O diretor do Grupo Coqueiro, Julio 
Limp, afirma que as vendas de aque-
cedores triplicaram nesse período 
do ano. Segundo ele, nas 13 lojas 
da rede, todo dia se vende pelo me-
nos três aquecedores de ambiente. 
“Esse aumento é em relação as ou-
tras épocas do ano. E na comparação 
anual, também tivemos aumento de 
10% nas vendas de aquecedores”, 
disse o empresário. Ainda segundo 
ele, a venda de umidificadores tam-
bém aumentou no frio. “Vendemos o 
dobro de umidificadores nos meses 
de junho a agosto na comparação 
com outros meses do ano”, finalizou.



16  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  17

por dentro do sistema - fecomércio

JOÃO FEIJÃO É NOMEADO VICE-PRESIDENTE DA JUNTA 
COMERCIAL DO DF
O coordenador de Relações Institucionais do Núcleo de Atendimento 
Sindical da Fecomércio, João Vicente Feijão Neto, foi nomeado como 
vice-presidente da Junta Comercial do Distrito Federal. João Feijão diz 
que esse é um novo desafio em sua carreira e destaca a importância do 
órgão. “A Junta Comercial do DF está renascendo, pois antes ela fazia 
parte da União e agora o Distrito Federal que vai administrá-la. Então, 
temos muito trabalho pela frente, mas é gratificante saber que o setor 
produtivo está sendo representado nessa nova administração”, ressal-
tou João Feijão. A nomeação dele foi publicada na sexta-feira (5) no Di-
ário Oficial do DF. O presidente da Junta Comercial do DF será o diretor 
financeiro da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Walid 
de Melo Pires Sariedine.

CÂMARA APROVA PROJETO DE LEI SOBRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ-
RIA COM ALTERAÇÃO APÓS POSICIONAMENTO DA FECOMÉRCIO-DF
Após posicionamento e pleito da Fecomércio-DF, por meio da Câmara 
de Tributação e Finanças Públicas da entidade, o Poder Legislativo lo-
cal aprovou o Projeto de Lei 458/2019 com alteração. O texto original era 
avaliado pela Federação do Comércio como extremamente danoso aos 
empresários da cidade, pois previa mudanças nas regras relativas ao 
instituto da substituição tributária, remetendo a responsabilidade para o 
varejista pela apuração e recolhimento da diferença devida de impostos. 
Agora, o novo texto aprovado sugere que apenas os varejistas que rei-
vindicarem a restituição do tributo que deverão ficar responsáveis pela 
apuração. O presidente da Câmara de Tributação da Fecomércio-DF e 
diretor secretário da entidade, Charles Dickens Ázara Amaral, avaliou a 
mudança como positiva. “Da forma que estava poderia gerar um passivo 
enorme para as empresas da cidade”, disse. “Essa alteração só foi possí-
vel graças ao trabalho de todos os integrantes da Câmara de Tributação 
da Fecomércio-DF e pela ajuda dos parlamentares, que entenderam a 
situação”, concluiu.

RELATORIA DO PROJETO DE FLEXIBILIZAÇÃO DO SETOR 
DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS 
A Fecomércio-DF e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 
ficarão responsáveis pela relatoria do projeto de flexibilização 
do Setor de Industrias Gráficas (SIG). A decisão foi tomada 
durante reunião do Conselho de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal (Conplan). Após avaliação pelas 
entidades, o projeto seguirá para a Casa Civil, logo depois 
para a Câmara Legislativa do DF. A expectativa é que os par-
lamentares votem o projeto até agosto. O vice-presidente da 
Fecomércio-DF e presidente do Sindicato da Habitação (Se-
covi-DF), Ovídio Maia, representa a Federação do Comércio 
no conselho.
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SECOVI ASSINA TERMO DE PARCERIA COM O BRB PARA BENEFI-
CIAR SEGMENTO IMOBILIÁRIO 
O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administra-
ção de Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (Secovi-
-DF) e o Banco de Brasília (BRB) firmaram um termo de parceria com 
o objetivo de oferecer uma série de benefícios para as imobiliárias. “O 
Banco de Brasília ajudará a realizar o sonho dos moradores da cida-
de, que é a aquisição da casa própria. E juntos, com as empresas do 
segmento imobiliário, agente financeiro e clientes, vamos trilhar um 
caminho de sucesso”, disse o presidente do Secovi, Ovídio Maia. Para 
ele, uma das principais vantagens será a diminuição da burocracia 
existente nas linhas de crédito ofertadas pelo banco.

GDF FIRMA COOPERAÇÃO COM O SISTEMA 
FECOMÉRCIO PARA CAPACITAR OS 
TRABALHADORES
O presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, e o secretário de Desenvolvimento Econômico 
do DF, Ruy Coutinho, assinaram um acordo de coo-
peração que visa a contribuir com o processo de pro-
fissionalização dos brasilienses, por meio do Sena-
c-DF, e promover ações socioeducativas, no âmbito 
da saúde, esporte, alimentação, cultura, ação social, 
turismo e lazer, por meio do Sesc-DF. As ações serão 
oferecidas de forma gratuita à população. O acordo 
foi assinado na retomada dos trabalhos do Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte do Distrito Federal, que ocorreu na sede 
da Federação.

FEDERAÇÃO REÚNE SETOR 
PRODUTIVO PARA RECUPERAR O 
TEATRO NACIONAL 
Convidada pelo GDF, a Federação do 
Comércio reuniu o setor produtivo e 
realizou uma visita, dia 22 de julho, 
ao Teatro Nacional. A intenção foi 
conhecer o atual estado de conser-
vação do equipamento público, que 
está fechado há mais de cinco anos, 
e debater formas de reabrir o teatro. 
A Fecomércio-DF se propôs a unir 
os empreendedores e mobilizar as 
suas entidades e a sociedade brasi-
liense em busca da recuperação do 
monumento. 

Foto: Cristiano Costa
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

Olá! Sou jornalista, apaixonado por gastronomia e começo nessa edição uma 
nova coluna para a Revista Fecomércio-DF: Setor Gastronômico. Um espaço 
voltado para quem gosta de comer e beber! Vamos comentar novidades, 
tendências e dar umas dicas sobre livros e cursos na área. Teremos também 
entrevistas com chefs da cidade. Espero que gostem. Qualquer sugestão, 
elogio ou reclamação entrem em contato. Obrigado e bom apetite.

CHOCOLATE, TUDO COM CHOCOLATE! 
Ao entrar no Rubato Chocolate Bar, tive uma experiência completa com um 
dos produtos mais amados no mundo: o chocolate. Um pouco escondido, no 
subsolo do bloco G da 708/709 Norte, o local trabalha toda a cadeia de produ-
ção da iguaria, passando pela torrefação, refino, temperagem e elaboração 
de bombons e barras, de 60% a 100% de cacau. Inclusive, algumas delas com 
a inserção de baunilha do cerrado e castanha de baru. Também é ofereci-
do no local sorbês, chocolate quente, produtos de confeitaria, além de outras 
criações do chocolatier, chef e professor de gastronomia, Gustavo Maragna. O 
funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h. A casa conta ainda 
com drinks, com o preço que varia de R$28 a R$ 52. Destaque para o Xocoalt, 
que leva na sua mistura Rum Zacapa, mel de cacau e bitter de chocolate.

AQUELE 
FRIOZINHO
Está com vontade de curtir o frio às 
margens do Lago com uma carta de 
vinhos seleta? Dê uma passadinha 
no Wine Garden GB Vinhos, localiza-
do à direita de quem entra no Pontão 
do Lago Sul. O bar tem uma estrutu-
ra com mais de 30 rótulos. É impor-
tante chegar cedo, já que a capacida-
de é para 80 pessoas. O Wine Garden 
fica aberto de quarta à sexta, das 18h 
à 00h. Aos sábados, o funcionamento 
vai das 16h à 00h. A estrutura estará 
no Pontão até o final de agosto. Mais 
informações e reservas: 3771-2499.  

HOMENAGEM 
PARA ELAS
A Copa do Mundo de futebol femini-
no já acabou, mas a emoção deixada 
serve de inspiração. O Bla’s, na CLN 
406 Bloco D, criou três drinks em 
homenagem as jogadoras. São eles: 
Cristiane, xarope de hibisco, gim, li-
mão siciliano e água tônica. Formi-
ga, une o cítrico da laranja e do limão 
ao gim e à água tônica. E Marta, um 
mix de rum, maracujá e curaçau. 
Cada versão sai a R$ 22,90. 

BEBA SEM PREOCUPAÇÃO
O restaurante Oliver, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, está com 
uma promoção bem legal para os clientes: o estabelecimento faz um desconto 
de 30 reais para quem for de Uber, 99 Táxi, ou Cabify. A promoção é válida das 
18h às 23h. Para ganhar o desconto é necessário mandar comprovante da 
corrida para o Whatsapp do estabelecimento quando chegar.
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ENTREVISTA COM 
ANDRÉ ROCHADEL 

DICA DE LEITURA 
O livro Alegria na Cozinha – Lanches 
Divertidos, da Editora Senac, escrito 
por Evelyne Ofuji, convida seu leitor a 
conhecer de forma prática e rápida 
o mundo do Bentô, a tradicional arte 
japonesa que apresenta alimenta-
ção equilibrada, usando a fantasia e 
a imaginação no preparo dos pratos 
para crianças. Valor: R$ 20,76. Sai-
ba mais: https://www.df.senac.br/
editora/

A ARTE DE 
CORTAR CARNES
O Senac-DF oferece um curso com-
pleto de açougueiro no Setor Co-
mercial Sul. O curso terá início no 
dia 2 de agosto e ensinará a receber, 
preparar, desossar, limpar, cortar 
e armazenar carnes de diferentes 
espécies. Além disso, o aluno apren-
derá a tratar a carne. Mais informa-
ções: 3313-8877.

MESA BRASIL
Implementado em 2003 no Sesc-DF, 
o Mesa Brasil Sesc é um programa 
nacional de segurança alimentar e 
nutricional de combate à fome e ao 
desperdício de alimentos. Agora ele 
tem mais uma parceria de peso. A 
empresa francesa Bonduelle, líder 
mundial em vegetais prontos para 
uso, fez a doação de 50 toneladas de 
latas de ervilhas. Os enlatados bene-
ficiarão mais de 64 mil pessoas.

Brasiliense, formou-se em engenharia elétrica e era concursado. 
Largou tudo para estudar gastronomia e resolveu trocar de car-
reira.  O cozinheiro participou de uma das edições do programa 
de culinária mais famoso do mundo, o MasterChef. Atualmente, 
André é consultor, colunista e tem um programa gastronômico no 
portal de notícias Metrópoles. Confira a entrevista com ele.

Quais são as virtudes das casas da cidade e o que podemos me-
lhorar para alcançar cidades renomadas na gastronomia, como 
São Paulo? 

Precisamos melhorar o atendimento. Temos algumas com nível 
de São Paulo, duas ou três casas que atendem muito bem. Em 
termo de gastronomia, dependemos muito mais do nosso público 
consumidor do que das casas. Temos excelentes chefs, mas o bra-
siliense, infelizmente, não consome alta gastronomia na cidade. 

Você acredita que Brasília tem bons profissionais no ramo? 

Brasília tem excelentes cozinheiros, eu posso dizer por experi-
ência própria: tive equipes maravilhosas. Temos chefs muito in-
ventivos, como o Simon Lau, Thiago Paraíso, André Castro, Marco 
Espinoza, Petrarca e muito outros nomes que não conseguem se 
desenvolver por conta do público, que não compra. 

Você tem uma expertise em cozinha italiana, certo? Qual o dife-
rencial dessa culinária tão famosa mundialmente?  

A cozinha italiana envolve a massa, macarronada, molhos rústicos 
que valorizam o produto, e acabou se popularizando mais no ca-
seiro e no popular. Não entenda que ser um cozinheiro de gastro-
nomia italiana é fácil. Exatamente pelo produto ser tão limpo, que a 
técnica tem que ser muito precisa para não fazer uma massa fora 
do ponto, por exemplo.

O brasiliense fez sucesso no MasterChef 
e agora presta consultoria
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somos sistema fecomércio-DF

Uma década de parceria 
Por Liliam Rezende

O Laboratório Brasiliense é uma das principais empre-
sas no ramo de medicina diagnóstica em todo o Distrito 
Federal. Desde 1968, presta serviços de análises clíni-
cas, citologia e anatomia patológica. De acordo com a 
fundadora do laboratório, Edy Bender, o laboratório é 
referência na área, pois a empresa valoriza como condu-
ta a busca independente e contínua do mais alto padrão 
em testes laboratoriais. “Para manter essa credibilida-
de contamos com profissionais de elevado nível técnico 
e ético, formados em importantes centros nacionais e 
internacionais na área de análises clínicas e patologia”, 
destaca Edy.
O Laboratório Brasiliense oferece descontos exclusivos 
para todos que possuem a credencial do Sesc (antiga 
carteirinha). O atendimento é efetuado mediante a apre-
sentação da credencial válida e de um documento oficial 
de identidade. Edy explica que os descontos são de 40% 
de acordo com a tabela de preço particular e que a par-
ceria com o Sesc existe há mais de 10 anos. “Nós temos 
nove laboratórios no Distrito Federal, inclusive dois de-
les ficam localizados no próprio Sesc, nas unidades de 
Taguatinga e Ceilândia”, diz. Há 51 anos no mercado, o 
laboratório recebe mais de 700 exames por dia e conta 
com mais de 55 profissionais no quadro de funcionários.

Emprego e renda
Por Silvia Melo

O Senac-DF leva qualificação profissional gratuita aos 
moradores de regiões que não possuem unidades fixas 
por meio de sua unidade móvel. A cidade de São Sebas-
tião conta com os cursos do Senac desde janeiro, com 
aulas realizadas em locais cedidos pela Administração. 
Nesses cinco meses, a instituição recebeu 240 alunos 
nos cursos de Confeiteiro, Cabeleireiro, Auxiliar Admi-
nistrativo, de Recursos Humanos e de Cozinha, e Agen-
te de Alimentação Escolar. “A gente vê os cursos que o 
Senac oferece como parte fundamental do desenvolvi-
mento da economia de São Sebastião. É imprescindível 
para gerar renda”, afirma Alan Valim, administrador re-
gional. “É importante ressaltar que o Senac é uma das 
instituições mais conceituadas do país. Então, temos 
profundo apreço, pelo fato de resgatar e de certa forma 
colocar as pessoas no mercado de trabalho”, destaca o 
administrador, que já foi aluno da instituição em 1992. 
“Em São Sebastião, nós temos 20 mil desempregados 
e se nós temos o comércio como principal empregador 
da cidade, obviamente precisamos fomentar os cursos 
que o Senac fornece”, conclui. 

Alan Valim, administrador 
de São Sebastião.

Edy Bender, fundadora do 
laboratório.
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Cinco
perguntas para
Eva Modesto

Eva Modesto, empresária, coordenadora de even-
tos da Associação dos Comerciantes de Material 
de Construção do DF (ACOMAC) e representante 
do Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de 
Construção do DF (Sindimac) na Câmara de Mu-
lheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da 
Fecomércio-DF.

Como funciona seu trabalho no Sindimac e na 
Acomac?

Os dois trabalham em conjunto. Atuo como coor-
denadora de eventos. Atuamos sempre pensando em 
apresentar novidades aos empresários, além de levá-
-los aos eventos e seminários que possam enriquecer 
ainda mais o conhecimento dos associados.

Como tem sido o trabalho na Câmara de Mulheres 
Empreendedoras e Gestoras de Negócios da 
Fecomércio-DF?

Estamos traçando um planejamento para saber 
onde cada uma vai atuar. Como cada mulher con-
vidada representará um sindicato, estamos ma-
peando para que todas trabalhem na sua área de 
atuação.

Qual objetivo da Câmara de Mulheres?

Desde o início, o foco foi realmente fazer com que 
as mulheres tenham voz e atuação. É uma oportu-
nidade para que cada uma mostre seu trabalho e 
competência.

O que você acha da iniciativa da Fecomércio ao 
criar uma Câmara voltada para mulheres?

Fantástica! Sentia muita falta disso. Principalmen-
te no setor de construção civil. 
A iniciativa nos dá chances de 
colaborar no fortalecimento 
dos sindicatos e até mes-
mo da Federação.

Qual o diferencial da 
câmara?

É um projeto novo que 
fornece apoio e voz para 
as mulheres. Em todos 
os setores dos sindi-
catos filiados à Feco-
mércio teremos uma 
representante mu-
lher. É um avanço. 

Estagiários garantem 
emprego 
Por Fabíola Souza

O Instituto Fecomércio é a entidade responsável por 
realizar o contrato de estagiários com o BRB CARD. A 
gestora de pessoas em exercício do BRB CARD, Kátia 
Patrícia Farias da Silva, explica que a instituição é inte-
grante do conglomerado Banco de Brasília (BRB) com 
o objetivo de comercializar e administrar o portfólio de 
produtos e serviços dos cartões do BRB. Segundo ela, 
ao todo, o BRB CARD conta com a colaboração de três 
estagiários vindos do IF. “Nós já usamos os serviços do 
Instituto há algum tempo, mas ano passado nós tivemos 
que romper o contrato, mas retornamos com o IF no pri-
meiro semestre deste ano”, explica. Os estagiários es-
tão cursando o ensino superior nas áreas de: Recursos 
Humanos, Administração e Contabilidade. “Há chances 
de contratação desses estagiários. Dependendo do de-
sempenho deles e se na época tiver vaga na área, eles 
poderão ser contratados. Temos vários exemplos aqui 
de estagiários que hoje são contratados no BRB CARD”, 
disse Farias. Para ela, é muito prático trabalhar com o 
Instituto Fecomércio, pois eles já fazem uma triagem 
dos estagiários interessados nas vagas oferecidas e de-
pois o banco faz entrevistas apenas com aqueles alunos 
que se enquadram no perfil solicitado pela instituição. 
Segundo Kátia, a intenção do BRB CARD é aumentar o 
quadro de estagiários futuramente. 

Por José do Egito
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MERCADO EM CRESCIMENTO
A busca por procedimentos estéticos para garantir o bem-estar 
tem movimentado o segmento
Por Sílvia Melo
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Corpo, pele e cabelos bem cui-
dados, unhas bem tratadas, 
além de uma maquiagem per-

feita têm mostrado que a vaidade de 
brasileiros e brasileiras é também 
uma necessidade. Muitos acredi-
tam que a boa aparência aumenta 
a chance de oportunidades na car-
reira profissional. E para estarem 
sempre dentro dos padrões que 
acham serem os ideais, os consu-
midores não medem esforços.  O 
resultado é que essa busca pela 
beleza ideal e pelo bem-estar tem 
movimentado o setor fazendo com 
que seja um dos que mais cresce no 
Brasil e no mundo. De acordo com o 
último levantamento divulgado pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, o Censo 2016 – Situação 
da Cirurgia Plástica no Brasil, que 
entrevistou 1.218 associados, de 
todas as regiões do país, a procura 
por procedimentos estéticos não ci-
rúrgicos, entre 2014 e 2016, cresceu 
79.75%, enquanto as operações com 
fins reconstrutores subiram 23% e 
as cirurgias com fins estéticos au-
mentou 8%.

“Acredito que esse aumento pela 
procura de procedimentos não ci-
rúrgicos ou não invasivos deve-se ao 
fato da população hoje ter um índice 
maior de tempo de vida. A longevida-
de está maior e as pessoas querem 
as coisas mais naturais”, destaca a 
esteticista Adelaide Simone Navarro 
Dantas Roque, diretora de Estética 
do Sindicato dos Salões de Barbeiros, 
Cabeleireiros, Profissionais Autôno-
mos na Área de Beleza e Instituto 
de Beleza para Homens e Senhoras 
do Distrito Federal (Simbeleza). “No 
meu ponto de vista, como esteticis-
ta atuante, vejo que as pessoas que 
me procuram querem coisas mais 
naturais. Procuram também der-
matologistas e cirurgiões plásticos, 
mas estão sempre em buscam outra 
alternativa. Por isso a procura pelo 
não invasivo como o laser e o peeling 
químico, que vão dar uma qualidade 
bem melhor”, completa. 

Adelaide destaca que no Distrito Fe-

deral existem nove faculdades de 
estética e que a profissão foi regu-
lamentada em abril de 2018 pela lei 
13.643. “O Iesb foi a primeira facul-
dade e oferece o curso há 10 anos. 
No Senac é possível fazer o curso 
técnico. O mercado está em expan-
são e a pessoas estão procurando 
se capacitar para exercer essas 
profissões. O bacana é que todas 
essas profissões ligadas à saúde e 
à estética se unam para que a gen-
te possa ajudar um ao outro, tudo 
numa equipe multidisciplinar, sem 
que ninguém interfira na área um do 
outro”, explica.
Entre os procedimentos realizados 
pelo esteticista estão limpeza de 
pele, peeling físico, químico, até um 
determinado ponto, depilação e epi-
lação, design de sobrancelhas, mas-
sagem pré e pós-operatório, além de 
utilizar alguns equipamentos como 
radiofrequência, luz pulsada e laser 
de baixa potência. Adelaide ressalta 
ainda que as pessoas são imedia-
tistas, querem tirar manchas, fazer 
peelinng e ver o resultado rápido. 
“Aqui no meu estabelecimento eu 
faço uma anamnese (entrevista com 
o cliente) e a gente vê de uma manei-
ra personalizada o que ele quer, até 
onde eu posso fazer e se é indicado 
para ele. Por isso é importante ter 
curso para a gente entender a ques-

“Acredito que 
esse aumento 

pela procura de 
procedimentos não 

cirúrgicos ou não 
invasivos deve-se ao 

fato da população 
hoje ter um índice 

maior de tempo de 
vida. A longevidade 

está maior e as 
pessoas querem as 

coisas mais naturais.”

Adelaide Roque, 
diretora do 
Simbeleza.

Dermatologista Wesley Ferreira, 
proprietário da Clínica Singular
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tão do sistema humano, da fisiologia, 
de anatomia, para a gente não fazer 
aquilo que não podemos fazer e para 
saber também se a pessoa está pas-
sando por um determinado trata-
mento de saúde”, explica. 

MEDICINA ESTÉTICA

O dermatologista Wesley Ferrei-
ra, proprietário da Clínica Singular 
Medicina e Estética, acredita que o 
avanço da tecnologia pode ser um 
dos fatores que contribuíram para 
o crescimento por procedimentos 
estéticos não cirúrgicos.  “Antiga-
mente, os tratamentos eram mais 
invasivos e a procura pela cirurgia 
diminuiu muito porque os aparelhos 
e os produtos avançaram, trazendo 
resultados cada vez mais próximos 
ao de uma cirurgia, de forma que o 
paciente não precise de internação 
e não tenha os efeitos colaterais da 
anestesia, por exemplo. O tempo de 
recuperação é o principal fator que 
pesa na decisão do cliente, além 
do resultado mais próximo e os be-
nefícios do não invasivo”, explica o 

médico. “Outra coisa que as pesso-
as levam muito em conta é que não 
querem mais parar por semanas por 
conta de uma cirurgia, elas têm que 
trabalhar e aproveitar suas férias. 
Tem muito disso”, completa. 
Entre os tratamentos mais procu-
rados em seu consultório estão a 
toxina botulínica e o preenchimento. 
“A toxina botulínica, o famoso bo-
tox, que na verdade é uma marca, 
tem como utilidade principal o re-
laxamento da musculatura da face 
para reduzir as rugas de expressão. 
O preenchimento, principalmente 
com ácido hialurônico, que é o mais 
tradicional, consegue melhorar o 
rosto, dando uma aparência mais 
jovial, podendo acentuar o contorno 
do rosto e do nariz”, explica Wesley. 
Associar tecnologia de última ge-
ração com a busca do bem-estar e 
cuidados com o corpo é o desejo de 
muitos clientes. Por isso, o dermato-
logista trouxe para Brasília o apare-
lho Ultraformer III que é o aparelho 
do momento, no que diz respeito à 
estética médica. “Hoje em dia tem 

uma procura crescente de outros 
tipos de procedimentos que deixam 
uma beleza mais natural. Então, 
recuperar algumas coisas que vão 
sendo perdidas com o passar do 
tempo como o tônus da pele, o viço, a 
firmeza, fazer um lifiting de uma for-
ma mais natural, são procedimentos 
que podem ser realizados principal-
mente com aparelhos e com bioes-
timuladores. São produtos novos no 
mercado e que vão fazer todo o pro-
cesso de dentro para fora, vão recu-
perar toda a firmeza da pele de uma 
forma muito natural”, destaca. “A 
gente tem trabalhado muito com ul-
trassom dermatológico microfocado 
que faz exatamente isso, trabalha 
para recuperar o tônus”, ressalta.
A escolha do uso do Ultraformer III 
pode atenuar e retardar esses efei-
tos causados pelo tempo. No mús-
culo, ele atua dando firmeza, a ponto 
de realizar um lifting não cirúrgico. 
Na derme, camada intermediária 
da pele, ele faz um grande estímulo 
de colágeno, deixando a pele viçosa, 
com um brilho bem jovial. Isso tam-

Adelaide Roque, esteticista e 
diretora do Simbeleza.
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bém ajuda a eliminar rugas finas e 
superficiais. Além disso, ele pode ser 
programado para queimar gordura 
localizada, matando adipócitos, que 
são as células gordurosas. O proce-
dimento é realizado de forma rápida 
e segura, sem cortes, sangramento 
ou descamação. O paciente termina 
o procedimento e pode seguir com 
suas atividades cotidianas.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O crescimento da tecnologia na 
indústria cosmética aliado à preo-
cupação do consumidor em estar 
satisfeito com sua própria imagem, 
tem exigido cada vez mais profissio-
nais capacitados. Tanto na área de 
saúde quanto na de beleza e bem-
-estar, para realizar os procedimen-
tos é preciso dominar um conjunto 
de técnicas. No Senac-DF, teoria e 
prática são ensinadas em cursos 
voltados especialmente para o mer-
cado de trabalho, como os técnicos 
em Estética, Massoterapia e Podo-
logia.
Com carga horária de 1.200 horas, 
o curso Técnico em Estética desen-
volve, no plano de curso nacional, 15 
competências que envolvem desde 
habilidades administrativas, organi-
zação do espaço de trabalho, estra-
tégias de relacionamento, visando 
viabilizar uma atitude empreende-
dora do aluno. “Após ele desenvolver 
essas competências, entra na parte 
mais específica, onde aprende a ava-
liar as condições de saúde, os hábi-
tos de vida, as áreas de atuação da 
estética, começa a conhecer a pro-
fissão e vincular isso a uma condição 
de saúde e hábito de vida”, explica 
Murillo Alencar Bezerra, coorde-
nador de Produtos Educacionais do 
Senac-DF.
O técnico aprende desde ações de 
embelezamento, promoção, pre-
venção, recuperação e manutenção 
da saúde da pele, seja facial ou do 

corpo, utilizando produtos cosmé-
ticos e equipamentos específicos e 
acompanhando ao longo dos atendi-
mentos a evolução dos resultados. O 
profissional executa suas atividades 
em conformidade com as normas 
da Vigilância Sanitária com respeito 
às necessidades do cliente. Interage 
com fornecedores e outros profis-
sionais de saúde e beleza, compondo 
equipes multidisciplinares. “O técni-
co em estética pode ainda se aper-
feiçoar em cursos de aromaterapia, 
cromoterapia, drenagem linfática 
associado com o pessoal da masso-
terapia, limpeza de pele, massagens 
relaxantes, microagulhamento, re-
flexologia e técnicas de rejuvenes-
cimento. São áreas que temos em 
nosso portifólio”, destaca Murillo. 
O mercado de trabalho é amplo. O 
profissional pode atuar em organi-
zações privadas, do terceiro setor, 
em seu próprio negócio, prestar ser-
viços domiciliares, em salões e insti-
tutos de beleza, spas, hotéis, cabines 
de estética, cruzeiros marítimos, 
academias, condomínios, clínicas 
médicas, estéticas e outros serviços 
de saúde, incluindo os que integram 
ações coletivas e sociais. 

PRÓXIMAS TURMAS DO SENAC
Técnico em Estética
Local: 903 Sul
Data: 16 de setembro
Período: matutino
Investimento: Cartão de crédi-
to em até 12x ou boleto em até 
17x R$ 264,00. Valor total: R$ 
4.488,00.

Técnico em Podologia
Local: 903 Sul
Data: 26 de agosto
Período: matutino
Investimento: Cartão de crédito 
em até 12 x 500,08 ou boleto em 
até 17 x R$ 353,00. Valor total: 
R$ 6.001,00.
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qualificação 

CURSOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS
Senac-DF possui vasto portfólio para atender empresários com 
capacitação e treinamentos customizados
Por Sílvia Melo

Qualquer empresário que 
se preocupa em manter a 
qualificação de suas equipes 

sabe que isso é um diferencial 
que leva a melhores resultados. 
Para enfrentar os desafios do 
mercado, é importante investir 
nos funcionários, que são o reflexo 
do que a empresa representa ou 
quer representar. Muitas vezes a 
falta de tempo ou a dificuldade de 
deslocamento de uma equipe para 
participar de um curso pode ser 
um empecilho para a capacitação. 
Pensando em facilitar a vida dos 
empresários e contribuir para o 
desenvolvimento das empresas, o 
Senac do Distrito Federal oferece 
programas de treinamentos, cursos 
e palestras desenvolvidos de forma 
customizada para as empresas por 
meio de um setor especializado, a 

Gerência de Relações Comerciais 
(GRC). De 2018 até junho de 2019, 
o Senac realizou 127 cursos in 
company, qualificando 5.079 alunos 
de 429 empresas.

Atendendo em novo endereço (SIA 
Trecho 03 Lotes 625/695 - Cobertura 
C), a Gerência de Relações 
Comerciais vai até a empresa, 
sem custo, para diagnosticar 
suas necessidades, preparar o 
curso e ensinar aos funcionários 
como melhorar a qualidade no 
desenvolvimento das atividades 
profissionais. Os cursos podem 
ser adaptados de acordo com a 
necessidade do empresário, em 
termos de conteúdo, dias e horários. 
Atualmente são disponibilizados 
mais de 150 cursos nas áreas de 
gestão e negócios; hospitalidade 

e lazer, gastronomia, informática 
e imagem pessoal. As aulas, que 
podem ser ministradas in company 
ou no Senac, são oferecidas tanto 
para funcionários quanto para 
empresários, da rede pública ou 
privada. 
Um exemplo foi o atendimento ao 
Sindicato das Empresas de Loterias, 
Comissários e Consignatários do 
Distrito Federal (Sindiloterias). 
O Senac tem qualificado os 
funcionários das lotéricas do 
Distrito Federal por meio do curso 
Excelência no Atendimento em 
Serviços Lotéricos. Desde o início do 
ano foram formadas três turmas e 
qualificados 120 alunos. “O curso é 
voltado aos atendentes e teve como 
grande benefício não só a melhora 
da postura do funcionário perante a 
própria empresa, como também a 
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questão do asseio e da organização 
de vendas. O resultado foi magnífico 
e aceitação foi grande de uma 
maneira geral. Os empresários estão 
até cobrando novas turmas”, afirma 
Antônio Simonetto, presidente do 
Sindiloterias e também empresário 
do setor. “No meu caso, melhorou 
bastante a produção da nossa 
lotérica”, afirma. “Isso é um 
diferencial para a empresa porque 
o próprio funcionário fica motivado a 
ficar até o final do curso porque vê o 
próprio crescimento dele”, conclui.

BANCO DE OPORTUNIDADES

Para os empresários que estão 
em busca de mão-de-obra 
especializada, o Senac-DF oferece 
um programa que ajuda a encontrar 
o profissional que melhor se encaixa 
no perfil desejado, indicando para 
entrevistas de emprego ex-alunos 
do Senac. O Banco de Oportunidades 
tem o objetivo de contribuir para a 
inserção no mercado de trabalho 
dos alunos que concluíram, 
com aproveitamento, os cursos 
oferecidos pelo Senac, ao mesmo 
tempo em que atende à demanda 
dos empresários por profissionais 
qualificados. Entre 2018 e o primeiro 
semestre de 2019, a instituição 
disponibilizou 1.118 vagas e 
encaminhou, para entrevistas de 
emprego, 2.822 ex-alunos para 489 
empresas cadastradas.
O Banco de Oportunidades é um 
programa gratuito de divulgação 
de vagas e encaminhamento de 
ex-alunos aprovados pelo Senac-
DF. Para participar, é necessário 
que tanto os estudantes quanto as 
empresas preencham um formulário 
no site do Senac (www.df.senac.
br/banco-de-oportunidades/). “Os 
alunos cadastram seus currículos, 
enquanto as empresas cadastram 
as vagas disponíveis e o Senac faz 
a ligação entre os dois conforme o 
perfil exigido”, explica Margareth 
Bicalho. Caso prefiram, alunos e 
empresários podem ir pessoalmente 
à gerência para fazer o cadastro. 

O ex-aluno do Senac-DF que 
quiser participar deve seguir 
algumas orientações, como ter sido 
aprovado em pelo menos um curso 
da instituição; ter seu cadastro 
completo e sempre atualizado no 
sistema; ter o número do CPF e todos 
os dados pessoais e profissionais 
para cadastrar seu currículo no 
Banco de Oportunidades; ser maior 
de 18 anos; e não possuir restrições 
com o Senac-DF.

Ricardo Martins de Oliveira está há 
mais de dois anos na empresa DF 
Veículos. Fez o curso Técnico em 
Informática no Senac, se cadastrou 
no Banco de Oportunidades e foi 
chamado para entrevista, sendo 
contratado em seguida. “Todo o 
processo durou uma semana. Foi 
muito rápido”, explica Ricardo, que 
já atuava na área de TI mas ficou 
desempregado, pois a construtora 
onde era trabalhava fechou. “Resolvi 
fazer o curso para me reciclar, me 
atualizar, e gostei muito do Senac. 
Vale à pena demais”, diz Ricardo.

Encarregado de Recursos Humanos 
da DF Veículos e responsável pela 
contratação dos funcionários, Willian 
Martins destaca que procurou o 
Banco de Oportunidades do Senac 
porque já conhecia a instituição. 
“Fiz faculdade de RH no Senac, me 

SERVIÇO
Gerência de Relações 
Comerciais
Telefones: 3313-8701, 3313-
8704 e 3313-8766

Banco de Oportunidades
3313-8770 e 3313-8888
Endereço: Senac Sede - SIA 
Trecho 03 Lotes 625/695 - 
Cobertura C -  Brasília/DF

formei em 2015, e sei da qualidade 
dos cursos. O rapaz que contratamos 
é um profissional excelente, 
não temos o que questionar em 
relação ao conhecimento da área 
dele. A nossa experiência tem 
sido boa”, destaca. “O Banco de 
Oportunidades facilita bastante 
a vida do empregador porque a 
gente espera que instituições como 
o Senac filtrem bastante essa 
questão de colocar disponível um 
profissional capacitado. É válido para 
a empresa porque ajuda no processo 
de seleção”, afirma. 

Ricardo Oliveira (esq.) e Willian Martins



28  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  29

investimento 

SAÚDE EM ALTA
Hospitais de ponta investem em Brasília e geram emprego e renda 
para a cidade
Por Liliam Rezende

A crise econômica não afetou o 
mercado dos hospitais priva-
dos. Apenas este ano, Brasília 

ganhou dois novos centros médicos: 
o DF Star e o Sírio Libanês. Ao mes-
mo tempo, uma unidade já conheci-
da nesse nicho, o Hospital Hospital 
Ortopédico e Medicina Especializa-
da (HOME), investe na certificação 
de sua unidade, já considerada um 
Centro Médico de Excelência da Fe-
deração Internacional de Futebol 
(FIFA).

A rede D’Or São Luiz de hospitais 
inaugurou o DF Star em junho, na 
914 sul. Trata-se de um hospital 
de alto padrão, com 30 mil metros 
quadrados, 112 leitos para a inter-

nação, 30 leitos de UTI e sete salas 
cirúrgicas equipadas com tecnologia 
de ponta. O hospital atende todas as 
especialidades, exceto obstetrícia 
e pediatria. A rede investiu R$ 450 
milhões em Brasília e aposta em um 
hospital com serviço de hotel seis 
estrelas, que inclui a decoração do 
prédio com obras de arte de Burle 
Marx e a gastronomia assinada pelo 
chef francês, Roland Villard. 
O destaque é para o tratamento de 
câncer, sendo o principal centro de 
excelência da radioterapia da Amé-
rica Latina. A inovação fica por conta 
do maquinário, onde foram inves-
tidos R$ 20 milhões em modernos 
aparelhos para cirurgia cerebral e 

radioterapia. Um aparelho de última 
geração também é utilizado para a 
realização de exames de sangue. O 
renomado oncologista Paulo Hoff, 
chefia o quadro.  “A grande vanta-
gem de trabalharmos em rede é a 
de poder compartilhar as melhores 
práticas. Na unidade paulista da 
Clínica OncoStar, temos o Tumor 
Board, uma reunião periódica com 
acesso direto aos grandes centros 
internacionais de pesquisa. Agora, 
com o DF Star, toda essa estrutura 
passa a ser um canal direto também 
para os médicos do Distrito Fede-
ral”, explica Hoff.
De acordo com o médico e presi-
dente do conselho da Rede D’Or São 
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Luiz, Jorge Moll, a unidade gerou mil 
empregos. “Além da infraestrutura 
primorosa, pensamos nos mínimos 
detalhes da jornada do paciente e do 
acompanhante. O que diferencia o 
DF Star são as equipes selecionadas. 
Por quase 10 semanas, tivemos um 
treinamento hábil comportamental, 
institucional e simulação dos casos 
com artistas”, ressaltou.
Já o Hospital Sírio-Libanês que, des-
de 2011, funcionava com dois cen-
tros de oncologia e um de medicina 
diagnóstica, inaugurou em feverei-
ro deste ano sua primeira unidade 
fora de São Paulo. Brasília e região 
passaram a contar com um hospital 
completo da instituição, com mais 
de 30 mil metros quadrados, 144 
leitos, 30 UTIs, seis salas de cirur-
gia equipadas com os mais moder-
nos recursos. Com investimento de 
R$ 260 milhões, o hospital ampliou 
as especialidades médicas ofereci-
das na capital. Além de oncologia e 
medicina diagnóstica, presta atendi-
mento em áreas como cardiologia, 
neurologia, ortopedia e emergên-
cias. “Com a inauguração da pri-
meira unidade hospitalar completa 
fora de São Paulo, ampliamos nossa 
atuação, podendo conviver mais e 
compartilhar nossos cuidados com 
a população da região centro-oeste”, 
afirma médico Paulo Chapchap, di-
retor-geral da instituição. 

O oncologista Gustavo Fernandes, 
diretor-geral do Sírio-Libanês em 
Brasília, comanda as equipes for-
madas pelos quase 500 profissionais 
de saúde contratados no DF e região 
e quase 200 médicos, entre vetera-
nos e novos que foram convidados 
a integrar o time. Durante o proces-
so seletivo, os novos colaboradores 
passaram por treinamento intensivo 
durante mais de cinco meses para 
assumir suas funções. “Temos am-
plas e modernas instalações e as 
mais avançadas tecnologias para 
o atendimento dos pacientes. Isso 
tudo é muito importante, mas as 
pessoas procurarão o nosso hospi-
tal, sobretudo, pelo diferencial das 
pessoas que trabalham aqui”, afirma 
Fernandes.
Outro destaque na cidade é o Hospi-
tal HOME, localizado na 613 sul. Há 
10 anos, o empresário Nazir El Haje 
inaugurava o Hospital Ortopédico e 
Medicina Especializada, dedicado 
às doenças do aparelho locomotor. 
O hospital cresceu e hoje oferece 
atendimento de qualidade em diver-
sas especialidades. A unidade tem 
12,5 mil metros quadrados, 26 apar-
tamentos, salas amplas para cirur-
gias de alta complexidade, unidade 
cardiovascular com serviço comple-
to de hemodinâmica e cintilografia. 
Além disso, possui 40 leitos de UTI, 
serviço de hotelaria composto por 79 
apartamentos e um heliponto, que 

funciona em parceria com o Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal.

TRABALHO RECONHECIDO

O hospital é credenciado pela Fede-
ração Internacional de Futebol como 
Centro Médico de Excelência da FIFA 
desde 2012. O título é concedido a 
poucos hospitais e clínicas do mundo 
que realizam a prevenção e o trata-
mento de lesões em atletas de fute-
bol. A FIFA possui 209 países filiados, 
mas o número de Centros Médicos 
de Excelência é restrito, apenas 42 
em todo o mundo. O HOME é um dos 
três localizados na América Latina. 
Todos os centros passam por rigo-
rosos processos seletivos.

De acordo com o médico e diretor do 
departamento de Medicina Esportiva 
e Músculos Esqueléticos do HOME, 
Paulo Lobo, o departamento de me-
dicina do esporte oferece o que há 
de melhor e mais moderno para o 
tratamento e recuperação de atle-
tas, em especial, os de futebol. “A 
conquista do título foi um trabalho 
de meses”, afirma. No amistoso da 
seleção brasileira realizada no Mané 
Garrincha em junho contra o Catar, 
o jogador Neymar saiu contundido e 
deixou o campo aos 19 minutos da 
etapa inicial. O atleta foi encaminha-
do ao HOME para o diagnóstico, que 
constatou que ele sofreu uma entor-
se no tornozelo direito.

Oncologista Paulo Hoff
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dia dos pais

DIA DELES
Busca por presentes para o Dia dos Pais movimenta o comércio
Por José do Egito 

A menos de um mês para o Dia 
dos Pais, sempre comemo-
rado no segundo domingo do 

mês de agosto, os comerciantes do 
Distrito Federal já se preparam para 
as vendas durante a data. Segun-
do a Fecomércio-DF, a expectativa 
do empresariado é positiva para o 
segundo semestre de 2019. As fa-
mílias começam a ir em busca dos 
presentes e as opções encontradas 
possuem variados preços, desde a 
lembrancinha até para quem deseja 
gastar um pouco mais. Para atrair 
a clientela, cada lojista utiliza uma 
estratégia própria para aquecer as 
vendas durante o mês dedicado aos 
pais. “Nossa expectativa é de cres-
cimento de vendas, comparado com 

2018. O Dia dos Pais não é a princi-
pal data para o comércio, mas mes-
mo assim, estima-se que as vendas 
deste ano aumentem entre 7% e 8% 
nos segmentos voltados para o pú-
blico masculino em geral”, explicou 
o presidente do Sistema Fecomér-
cio-DF, Francisco Maia.

Para a Fecomércio-DF, o setor tem 
boas perspectivas, mas os empre-
sários precisam se preparar para 
impulsionar as vendas. Promoções e 
ações de marketing que estejam de 
acordo com a realidade da empre-
sa são bem-vindas, mas o essencial 
ainda é um bom atendimento que 
não apenas atraia, mas também fi-
delize o consumidor. “Mais do que 
vender os produtos, as lojas devem 
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também ter o cuidado de ‘vender’ a 
própria imagem. Essa é uma regra 
básica que não pode ficar em segun-
do plano”, destaca o presidente da 
Fecomércio-DF, Francisco Maia. 

COMPARE OS PREÇOS

Do ponto de vista emocional, o Dia 
dos Pais não traz o apelo que o 
Natal, o Dia das Mães, o Dia dos 
Namorados ou o Dia das Crianças 
conseguem reunir. De acordo com 
a especialista em comportamento 
do consumidor e professora da Fa-
culdade Senac-DF, Lucyara Ribeiro, 
a data não é um dia forte no varejo, 
mas que pode ser o termômetro no 
segundo semestre para os empre-
sários, tendo em vista que é a pri-
meira data comemorativa da segun-
da parte do ano. “É um movimento 
diferente. O Dia dos Pais não é um 
dia muito forte no varejo. De qual-
quer forma essas compras são pro-
dutos mais tradicionais. Até incluiria 
artigos eletroeletrônicos, que talvez 
tenha saído da lista por conta da 
condição econômica que se encon-
tra a maioria das pessoas”, explica a 
especialista. 

Aos cinco anos, Gabriele Letícia Sil-
va, ao lado da mãe Marina Rodrigues 
Gomes (43), disse que não tinha di-
nheiro “Mas vou fazer um cartão 

para ele”. A mãe interveio e falou que 
estavam pesquisando. “Vamos dar 
o que Jailson merece”, respondeu 
Marina, no interior de loja Polyelle 
de Taguatinga Centro. O gerente da 
loja, Antônio Silva Nunes, falou com 
otimismo sobre as projeções para os 
próximos dias. “A expectativa é boa. 
Nossa loja sempre se prepara para 
qualquer momento. Já chegou bas-
tante produto masculino, que colo-
camos em preços acessíveis já com 
desconto”, explicou Antônio. Segun-
do o gerente, a data impulsionou nos 
últimos dias as vendas do comércio 
popular de Taguatinga, no centro 
da cidade. Ele contou que já mudou 
a vitrine da mesma, normalmente 
tomada por sandálias rasteirinhas, 
colocando à mostra peças mascu-
linas. O Dia dos Pais, na avaliação 
de Antônio, é um período  de  boas 
vendas, mas ainda precisa melhorar 
muito para chegar a ser uma época 
que faça o comércio gerar empregos 
temporários.

SHOPPING

Quem já antecipou a programação 
para o Dia dos Pais foi o JK Shopping. 
Com um investimento de R$ 200 mil 
na campanha deste ano, o centro co-
mercial espera um crescimento em 
vendas de 15% em relação ao ano 
anterior. Já para a circulação de pes-

“ “ Mais do que vender os produtos, as lojas devem 
também ter o cuidado de ‘vender’ a própria 

imagem. Essa é uma regra básica que não pode 
ficar em segundo plano 

Francisco Maia, Presidente da Fecomércio-DF

soas, o aumento previsto é de 10%, 
em comparação ao mesmo período 
de 2018. A promoção deste ano vai 
sortear um Fiat Argo Trekking Preto. 
A partir do dia 2 de agosto, a cada R$ 
100 em compras, o cliente poderá 
trocar a nota fiscal por um cupom e 
concorrer a premiação. A promoção 
dura até o dia 18 de agosto, data no 
qual o sorteio será realizado.
Nas feiras
Na loja de roupas Estação da Moda, 
na Feira dos Goianos, a gerente Mô-
nica Siqueira aponta que desde o iní-
cio desse mês o estoque masculino 
vem sendo reforçado para agradar 
todo tipo de pai, desde os mais bási-
cos aos mais interessados no mun-
do da moda. “Nós trabalhamos com 
peças básicas, mas temos desde 
aquela com uma pegada mais para o 
dia, como também para roupas que 
são mais para a noite. Há cinco anos 
trabalho aqui e sempre vendemos 
bem no Dia dos Pais. Neste ano es-
tamos confiantes que as vendas se-
rão boas novamente”, relata Mônica. 
Para atrair os clientes, a gerente 
conta que a vitrine já começou a ser 
decorada com o tema e a loja tam-
bém investe em propagandas.
Em outra loja na Feira do Guará, a 
empresária e dona da Beth Artigos 
Esportivos, Elizabeth Martins, reve-
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la que o estoque não foi reforçado 
devido à crise econômica e à menor 
pretensão de gastos do consumi-
dor, mas os produtos para agradar 
os papais estão garantidos.  “Nosso 
ponto forte é que trabalhamos com 
todos tipos de peças esportivos que 
são sempre muito bem procurados: 
blusas, bermudas térmicas, calças, 
meião, chuteiras, camisas de todos 
os times e acessórios esportivos. 
Temos desde um vestuário mais ca-
sual até um mais específico, e ainda 
dispomos de marcas nacionais e in-
ternacionais. Essa grande varieda-
de e nossa tradição na cidade atrai 
os clientes”, afirma Elizabeth. A loja 
ainda não foi decorada para o Dia 
dos Pais, o que deve ocorrer na se-
mana que antecede a data. Segundo 
Elizabeth, a expectativa é de um tí-
mido aumento de 3%, além de ofe-
recer 10% de desconto em qualquer 
mercadoria.

COMPORTAMENTO DOS 
CONSUMIDORES

De olho nas promoções, descontos 
e variedades, a especialista Lucya-
ra explica que existem dois tipos de 

grupos de consumidores que são 
determinantes para este período. 
“Devido à crise, observei que nós 
temos dois grandes grupos de con-
sumidores. Que são os consumido-
res que vão comprar com um valor 
maior, mas com intenção de dividir 
o preço entre os irmãos. E aque-
le que vai acabar comprando uma 
lembrancinha também por conta da 
crise”, explica. Lucyara orienta que 
de qualquer forma essa aquisição 
de lembranças não ruim para o va-
rejo, por que acaba trazendo fluxo 
para as lojas. “Então o bom vende-
dor é aquele que consegue detectar 
que pode atender o filho na hora de 
comprar uma lembrancinha para 
o pai, mas que pode acabar com-
prando um produto por impulso se 
ele for bem atendido, se os produtos 
das lojas estiverem bem-dispostos. 
A ideia é tentar trazer a venda por 
impulso, até mesmo à venda de pro-
dutos que não sejam direcionados 
aos pais”, orienta Lucyara. Entre os 
segmentos que devem sentir algum 
crescimento é o do eletroeletrônico, 
aponta a especialista. O setor de ba-
res e restaurantes também deve se 
beneficiar com a data por conta de 

comemorações que poderão ser fei-
tas fora do lar. 

Ela explica também que existem 
possiblidades de compra tanto nas 
lojas físicas como na Internet por 
conta da facilidade de acesso em 
aplicativos. “Tem um consumidor 
que a gente chama de consumidor 
showrunner. Que está muito em evi-
dencia hoje em dia, que é aquele que 
vai à loja física ver o produto e pes-
quisa no celular aquele produto em 
outras lojas para ver forma de paga-
mento, às vezes de desconto, e até 
mesmo de preço. Esse consumidor 
pesquisa antes”. No entanto, a es-
pecialista alerta para possíveis com-
pras online. Neste caso, deve ser 
levado em consideração o frete e o 
período para entrega da mercadoria. 
“A internet é uma grande opção por-
que em alguns casos a gente conse-
gue comprar produtos com o preço 
menor, mas que em contrapartida 
tem o frete que às vezes a gente não 
coloca na balança. E também o tem-
po de entrega. É preciso fazer isso 
com antecedência para poder che-
gar a tempo do dia dos pais”, orienta 
Lucyara. 
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lançamento

SENAC LANÇA CURSO TÉCNICO EM 
PRODUÇÃO DE MODA, O PRIMEIRO DO DF
Por Luciana Corrêa

No mundo da moda, por trás do tra-
balho dos estilistas, stylists, publici-
tários, editores ou diretores de arte, 
está o do produtor de moda para es-
tabelecer a relação direta entre pro-
duto e consumidor em exposições, 
desfiles, vídeos, fotografias, figurinos, 
entre outros meios. Com o constante 
crescimento do setor no Distrito Fe-
deral, o Senac-DF pretende suprir a 
falta de mão de obra especializada 
com o lançamento do curso Técnico 
em Produção de Moda. A primeira 
turma no Distrito Federal será ofere-
cida na unidade Jessé Freire, locali-
zada na quadra 6 do Setor Comercial 
Sul, e está prevista para iniciar no dia 
26 de agosto, no período noturno, da 
19h às 22h30.

A capacitação traz conhecimentos 
técnicos específicos, capazes de 
atender às empresas e aos consu-
midores cada vez mais exigentes, 
contribuindo para geração de em-
pregos e renda nos setores de co-

mércio, serviços e turismo, forman-
do um profissional capacitado para 
atuar em todas essas áreas com 
um perfil dinâmico, criativo e orga-
nizacional. Segundo a coordenadora 
dos segmentos de Moda e Beleza do 
Senac-DF, Verônica Goulart, esse 
profissional pesquisa tendências 
que influenciam a moda para cons-
trução de uma identidade visual. 
“Ele também contribui na definição 
da imagem de moda ao realizar a 
construção dessa imagem, elabora 
a composição de looks e propõe es-
tratégias de produção, entre outras 
tantas competências”, explica.

A unidade possui um espaço exclu-
sivo para receber os alunos. O Es-
paço Moda Senac está no terceiro 
andar e contempla as três esferas de 
atuação da cadeia produtiva do seg-
mento: criação, produção e gestão 
em negócios de moda. O local dispõe 
de um ateliê de costura, laboratório 
de moda e duas salas convencionais. 

São 285 m² e recebe diversos os cur-
sos, entre eles o de Costureiro; Con-
sultoria de Estilo – Personal Stylist; 
Vitrinista; Estamparia; Desenho Di-
gital de Moda; Modelista; Técnicas 
de Upcycling e agora o de Técnico de 
Produção em Moda.

Com carga horária de 800 horas, o 
novo curso tem a duração aproxima-
da de um ano e dois meses. Para cur-
sar é preciso ter no mínimo 16 anos 
completos e estar, pelo menos, no 2º 
ano do ensino médio. As matrículas 
já estão abertas e devem ser feitas na 
Central de Atendimento da unidade, 
de segunda a sexta-feira. Os docu-
mentos necessários para matrícula 
são RG, CPF, comprovante de esco-
laridade e comprovante dos requisi-
tos do curso escolhido, e as cópias de 
cada um deles. O investimento é de 
R$ 6.000, com parcelamento em até 
12 vezes nos cartões de crédito Visa 
ou Master e no boleto bancário, e em 
até 6 vezes no cartão Elo.
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MÚSICA PARA TODOS
O Sesc investe no país e no Distrito Federal 

em diversos projetos musicais, busca valorizar 
artistas e ensinar a arte 

Por Sacha Bourdette
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A música inspira, transforma e 
nos leva a diversos lugares e 
memórias. No Sesc, os sons 

ganham vida e embalam o público 
nos teatros, nas ruas e praças do 
nosso país e também no Distrito Fe-
deral. Aqui são realizados diversos 
projetos musicais de fomento à cul-
tura e de formação de novos artis-
tas. Serestas, orquestra, circulação 
com músicas pela cidade, aulas de 
instrumentos, mostra e homena-
gens a cantores são algumas das 
atividades que podemos encontrar 
na programação anual da institui-
ção. Nesta edição, a música do Sesc 
é a protagonista. 

Para o presidente do Sistema Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, o Sesc 
desempenha um papel fundamental 
para a cultura. “São seis salas de te-
atro com capacidade para mais de 
1,5 mil pessoas. É um número ex-
pressivo e importante quando pen-
samos em espaços para a produção 
cultural da cidade. O Sesc é um dos 
grandes responsáveis pela promo-
ção de muitos artistas. Acreditamos 
que a cultura é capaz de transformar 
a vida das pessoas. Por isso, vamos 
continuar investindo em eventos 
como o Sesc Seresta, Sonora Brasil, 
Mostra Sesc de Música e em proje-
tos como a nossa orquestra. Sem 
dúvidas, estamos no caminho certo”, 
afirmou.

O diretor regional do Sesc-DF, Mar-
co Tulio Chaparro, destaca que a 
instituição não mede esforços para 
incentivar os projetos musicais. 
“Temos como prioridades fomen-
tar a produção musical, fortalecer 
o cenário artístico da cidade, além 
de difundir a música como um meio 
de expressão cultural. São dezenas 
de projetos que desenvolvemos que 
vão desde a realização de shows a 
capacitação de músicos por meio 
de aulas e oficinas. Criamos muitas 
oportunidades para a apreciação 
musical. Esse é um dos nossos prin-
cipais objetivos, formar plateias ao 
promover a cultura”, ressaltou.

À BEIRA DO LAGO

Um coreto montado às margens do 
Lago Paranoá é o cenário do Sesc 
Seresta. Em sua 7ª edição, o objeti-
vo é valorizar a cultura deste gênero 
musical, hoje um pouco esquecido. 
O projeto tem como característica 
receber em sua programação os 
artistas locais. Neste ano, as apre-
sentações começaram no dia 15 
de junho e seguem até o dia 7 de 
setembro, às 19h30, no Pontão do 
Lago Sul. O projeto é marcado pela 
grande interação entre a banda e 
os espectadores, que participam 
cantando, recitando e dançando ao 
som de clássicos da música brasilei-
ra e internacional. De acordo com o 
técnico administrativo do Sesc-DF e 
responsável por alguns dos eventos 
musicais do Sesc-DF, Nilson Lima, 
o Sesc Seresta é um espaço para o 
resgate da música. “Estamos dando 
espaço para os artistas se apresen-
tarem tanto dentro dos teatros e ao 
ar livre. No Seresta temos um res-
gate de canções que fazem parte da 
história. Percebemos a cada apre-
sentação um público cada vez maior 
no Pontão do Lago Sul. É um público 
que tem sede por esse tipo de show”, 
destacou.
Durante os três meses de apresen-
tações do Sesc Seresta devem pas-
sar cerca de 400 pessoas por show. 

“O evento tem sido bem positivo, 
contamos com um público cativo 
que conhece o projeto e está sendo 
um sucesso. Estamos felizes e o lo-
cal está ficando cada vez mais cheio, 
tivemos que colocar cadeiras extras, 
todo mundo comentado sobre o pro-
jeto. O Sesc Seresta está bem solidi-
ficado. Nos empenhamos na escolha 
dos intérpretes que estão no palco, 
na banda e no arranjador. Todo o 
aparato do Seresta e a direção ar-
tística e musical foi planejada para 
lembrar os grandes compositores 
da era brilhante do rádio”, revelou 
Nilson Lima. 

O primeiro artista a se apresentar 
foi o cantor e empresário, Rogério 
Midlej. Ele interpretou sucessos da 
música italiana e falou da satisfa-
ção em se apresentar nos palcos do 
Sesc. “Acho fantástico o projeto. Um 
grande incentivo aos artistas regio-
nais. O Sesc Seresta entrega shows 
de altíssima qualidade e é sempre 
um privilégio ser convidado. Essa já 
é a quarta edição que participo. Sou 
fã do Sesc. Já participei de vários ou-
tros projetos. Entre eles, um que me 
marcou muito foi o Sesc Tributos, no 
qual apresentei shows em homena-
gem a Braguinha e Lupicínio Rodri-
gues”, ressaltou. 

A cantora Dhi Ribeiro, se apresentou 
no Sesc Seresta no dia 29 de junho. 

O cantor Rogério Midlej abriu o Sesc Seresta.
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Para ela foi uma experiência incrí-
vel. “Foi uma maravilha, um show 
muito gostoso de se fazer. Esse tipo 
de evento é importante, ainda mais 
aberto ao público. Foi um presente 
interpretar clássicos da MPB como 
canções de Lupicínio Rodrigues e 
Ary Barroso. O Sesc está mantendo 
viva a música brasileira e valorizando 
os artistas da cidade que é um dos 
pontos mais bonitos do projeto ao fo-
mentar o mercado musical. Parabe-
nizo a equipe inteira por desenvolver 
um projeto de suma importância”, 
contou. Dhi já se apresentou em 
diversos eventos no Sesc. “Cantei 
várias vezes no Clube da Bossa, no 
Sesc Presidente Dutra. A instituição 
tem o palco aberto e realiza real-
mente sonhos de pessoas da cidade. 
Tudo é bem produzido e feito com 
muito carinho. O Seresta é gratuito, 
aberto e de uma beleza irretocável”, 
conclui a cantora.

40 ANOS DO GARAGEM

No início de julho deste ano, o 
Teatro Sesc Garagem (913 Sul) 
completou 40 anos. Construído na 
garagem da unidade do Sesc, o 
local surgiu por meio de esforços 
de diversos visionários, como o 
diretor Humberto Pedrancini, 
que enxergaram no espaço a 
possibilidade de difundir a cultura. 
O assistente da Coordenação de 
Cultura do Sesc-DF, Ivaldo Gadelha, 
conta um pouco dessa história e da 
presença da música. “Ao longo de 
40 anos, temos pelo menos quatro 
gerações de artistas e espectadores 
que tiveram uma relação com 
este espaço. Nos primeiros anos a 
ocupação se dava principalmente 
pelos grupos de teatro. Os anos 80 
foi a vez do Rock Brasil (Paralamas 
do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, 
Barão Vermelho, Capital Inicial 
e entre outros). Bandas de rock 
espalhavam-se vertiginosamente 
pelo Brasil e em Brasília não foi 
diferente, garagens de prédios e 

casas de Brasília serviam de locais 
de ensaio e apresentações. O Teatro 
Sesc Garagem estava, portanto, 
nominalmente afinado com este 
momento e acolheu em seu palco 
grande parte desta produção 
musical dos anos 80”, afirmou.

“Os anos 90 foram marcados tam-
bém pela forte presença de bandas 
de rock da geração dos Raimundos, 
Little Quail, Maskavo Roots e outros. 
Projetos como o Jogo de Cena e Fei-
ra de Música agitavam as noites do 
Garagem revelando novos artistas e 
arregimentando espectadores. Nos 
anos 2000, Brasília dá um salto esta-
tístico na população, cresce também 
a quantidade de espaços dedicados 
ao entretenimento e lazer urbano. 
O Garagem exerce um papel estra-
tégico neste período pois torna-se 
um polo agregador dos artistas e do 
público interessado em uma progra-
mação diferenciada, singular e efeti-
vamente cultural. O legado é o mes-
mo do Sesc, possibilitar, oferecer, 
democratizar ao público o acesso a 
bens culturais socialmente transfor-
madores”, concluiu Ivaldo Gadelha.

ESTAÇÃO DO CHORO

Para promover encontros entre os 
fãs do gênero musical, o Sesc é o 
palco do projeto independente Es-

tação do Choro. O técnico de cultura 
do Sesc Estação 504 Sul, Leonardo 
Braga, fala do apoio e da importân-
cia do evento que ocorre na unidade. 
“O Sesc apoia o evento por meio do 
programa de incentivo às produções 
culturais. Trata-se de um evento 
semanal que promove as atividades 
musicais de choro, levando em conta 
o alto grau de expertise dos artistas 
da cena local que atuam nesse gê-
nero musical”, assegurou. 

A programação de 2019 começou 
em março e teve uma pausa para 
retomar no dia 20 de setembro. “A 
ação musical é pensada para cons-
truir com os propósitos do Sesc, no 
pleno exercício da democratização 
do acesso aos bens culturais, valo-
rizando a música autoral, a pesquisa 
de um gênero tão importante para a 
cena musical. Além disso, as trocas 
de experiências e intercâmbio entre 
artistas, suas criações e o público do 
Distrito Federal”, concluiu Leonardo 
Braga. Os shows serão nos dias 20 
de setembro, 4 de outubro e 1º de 
novembro, sempre às 20h, no Sesc 
Estação 504 Sul. A classificação in-
dicativa e livre e os ingressos são R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia).

TRIBUTO AOS ARTISTAS

O Sesc Tributos surgiu em 2002 e 

Lô Borges se apresentou no Show em comemoração 
aos 40 anos do Teatro Sesc garagem.

capa
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nasceu da necessidade de realizar 
homenagens à artistas, aos compo-
sitores e gêneros. É uma idealização 
do Sesc no Distrito Federal e já ho-
menageou nomes como Vinicius de 
Moraes. A edição deste ano foi uma 
homenagem às figuras importantes 
da Jovem Guarda com a participação 
do cantor Wanderley Cardoso e da 
cantora Célia Rabelo. As apresen-
tações ocorreram nos dias 10 e 11 
de maio na unidade do Sesc Estação 
504 Sul. 
A musicista Célia Rabelo interpretou 
sucessos da artista Wanderléa. “Foi 
um dos trabalhos que me deram 
mais confiança. Foi muito divertido, 
sempre quis fazer um trabalho nes-
se modelo, foi descontraído e o pú-
blico interagiu. Remeteu às minhas 
lembranças ao cantar os sucessos 
da cantora”, destacou. Célia Rabelo 
também já se apresentou no core-
to montado no Pontão do Lago Sul. 
“Já fiz muito trabalho para o Sesc, já 
me apresentei inclusive no Sesc Se-
resta. Foi experiência incrível. Fico 
muito emocionada, é um trabalho 
extremante cuidadoso, as pessoas 
gostam. Fui ver a apresentação da 
cantora Dhi Ribeiro. Entendo que a 
música é capaz de dar mais alguns 
anos de vida, pois toca na alma e nos 
deixa mais felizes”, revelou.

MOSTRA DE MÚSICA

Valorização à música brasiliense é a 
proposta da Mostra Sesc de Música 
que chega neste ano em sua 4ª edi-
ção. A programação acontece entre 
os dias 2 e 6 de outubro com apre-
sentações no Teatro Sesc Garagem, 
localizado na 913 Sul. Em 2019, será 
mais especial, pois o espaço de di-
fusão artística completa 40 anos. A 
entrada para os shows é gratuita. De 
acordo com o assistente da Coorde-
nação de Cultura do Sesc-DF, Ivaldo 
Gadelha, a Mostra Sesc de Música é 
um projeto que tem como proposta 

apresentar um panorama represen-
tativo anual da música autoral feita 
no DF. “O projeto acontece durante 
quatro dias incluindo apresentações 
artísticas e ações formativas. De ca-
ráter não competitivo, a Mostra de 
Música fomenta e divulga os traba-
lhos de compositores, instrumentis-
tas e pesquisadores musicais. Este 
tipo de ação fortalece toda a cadeia 
produtiva da música feita em Brasí-
lia e aproxima o público com a pro-
dução da música autoral local. São 
quatro dias intensos de imersão e 
convivência com a arte musical bra-
siliense”, revelou. 

Wanderley Cardoso reviveu a Jovem Guarda.
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A cantora, compositora e violonista, 
Litieh, que sempre esteve envolvida 
com a música, já participou da Mos-
tra Sesc de Música. “Ter espaços 
para apresentações é fundamental 
para os artistas. Precisamos desses 
lugares e é precisamos ocupá-los. 
Já me apresentei diversas vezes do 
Teatro Sesc Garagem, lancei meu 
CD lá e também tive a oportunidade 
de cantar na Mostra Sesc de Músi-
ca”, contou. 

CIRCULAÇÃO MUSICAL

O projeto Sonora Brasil chega à sua 
22ª edição com números expressi-
vos que reforçam o título de maior 
projeto de circulação musical do 
País. Promovido pelo Sesc, já fo-
ram alcançadas 750 mil pessoas, 
com 6.098 concertos de 85 grupos, 
passando por mais de 150 cidades 
brasileiras. No total, 431 músicos já 
se apresentaram no circuito, que a 
cada biênio aborda duas temáticas 
diferentes e promove a circulação 
dos artistas por todas as regiões 
brasileiras. 
Durante este ano e 2020, os temas 
apresentados serão “Líricas Femi-
ninas - A presença da mulher na 
música brasileira” e “A Música dos 
Povos Originários do Brasil”. O ana-
lista de cultura do Departamento 
Nacional do Sesc, Gilberto Figueire-
do, fala sobre o projeto. “Há 22 anos, 
o Sonora Brasil desperta o interesse 
do público para expressões musicais 
identificadas com a história da mú-
sica brasileira, apresentando grupos 
que estão fora dos grandes centros 
culturais. Durante dois anos os ar-
tistas se revezam pelo país, percor-
rendo todas as regiões, em extensa 
programação cultural”, explicou.
A curadoria para a escolha dos gru-
pos é formada por profissionais do 
Sesc de todo o país. O tema “A Mú-
sica dos Povos Originários do Brasil” 
está sendo apresentado por meio 
de quatro circuitos, com dois gru-
pos diferentes em cada, mostrando 
um pouco da diversidade musical e 
estética dos povos indígenas. Já o 

tema “Líricas Femininas – A presen-
ça da mulher na música brasileira” 
tem por objetivo dar visibilidade à 
produção das mulheres. Ao todo são 
14 artistas, compositoras e intérpre-
tes que apresentam ao público em 
quatro circuitos os programas com-
postos especialmente para o Sonora 
Brasil. No total, os 63 artistas dos 
dois temas farão 350 apresentações, 
em 97 cidades. O tema “Líricas Fe-
mininas” está circulando pelas regi-
ões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o 
tema “A Música dos Povos Originá-
rios do Brasil” segue pelas regiões 
Norte e Nordeste. Em 2020, os gru-
pos invertem as regiões.

No Distrito Federal, o Sonora Bra-
sil desembarca entre os dias 10 e 
13 de setembro. As apresentações 
vão ocorrer no Teatro Sesc Silvio 
Barbato na unidade do Sesc Presi-
dente Dutra (Setor Comercial Sul), 
às 20h30. O tema que chegará é 
“Líricas Femininas – A presença da 
mulher na música brasileira”. Entre 
as artistas que irá se apresentar na 
capital está a compositora, cantora 
e pesquisadora de sons curativos, 
Lucia Helena Carvalho e Silva, mais 
conhecida como Lucina. Ela integra 
o grupo Líricas Modernas composto 
também pelas artistas Regina Ma-
chado e Badi Assad.

Para Lucina, a experiência tem sido 
muito proveitosa. “É uma ótima 
oportunidade de levar uma músi-
ca de qualidade a tantas cidades do 

País, inclusive algumas em locais 
menos visitados. Até agora, a recep-
tividade tem sido muito boa. O reper-
tório mistura o autoral com músicas 
de outras compositoras e propõe 
experimentações vocais inusitadas 
e arranjos que formam uma trama 
melódica. E essa apresentação é 
acústica, propondo ao público uma 
nova escuta”, contou.  A artista fala 
da chegada para a apresentação em 
setembro na capital. “A expectativa é 
a melhor possível. Particularmente, 
todo ano vou à Brasília, onde tenho 
um público querido e atento que me 
acompanha há bastante tempo”, 
concluiu Lucina.

ORQUESTRA PRÓPRIA

O Sesc Taguatinga Sul abriga três 
projetos da Orquestra: Flauta Doce, 
Ensino Coletivo e Orquestra de Me-
tais e Percussão do Sesc-DF. A or-
questra funciona na instituição des-
de 2018 e cada atividade atende a um 
público diferente. O Flauta Doce é 
voltado exclusivamente para os 100 
alunos do Programa Esportivo Social 
e Cidadania do Sesc (PESC). Já o En-
sino Coletivo é um projeto de musi-
calização por meio de instrumentos 
de sopro e percussão, contempla 48 
alunos de escola pública entre 12 
e 17 anos. A Orquestra de Metais e 
Percussão do Sesc-DF visa a reali-
zação de concertos e apresentações, 
bem como a profissionalização dos 
participantes. E contempla 25 in-

Cantora Dhi Ribeiro se apresentou 
no Sesc Seresta dia 29 de junho
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tegrantes entre 18 e 26 anos, todos 
com bom nível técnico.

Para o maestro do Sesc-DF, Altair 
Paulo da Silva, é uma honra poder fa-
zer parte da orquestra. “São projetos 
muito importantes para a cultura e 
promovem a cidadania. É um ensino 
musical que atinge o aluno de uma 
forma geral, dando atenção, disci-
plina e concentração que eles levam 
para a escola. Eu sou um abençoa-
do por fazer parte desse projeto, me 
sinto realizado em contribuir na vida 
desses jovens. Percebo desde o co-
meço o empenho e tenho feedbacks 
bons. Muitos já trabalham profissio-
nalmente com música, fazem facul-
dade e se desenvolveram. É motivo 
de muito orgulho”, comemorou.

AULAS SISTEMÁTICAS

Para quem quer aprender a tocar 
algum instrumento o Sesc também 
oferece em algumas unidades aulas 
de violão e violino. A coordenado-
ra de Cultura do Sesc-DF, Andrea 
Campos, reforça o papel educativo. 
“Toda a área de cultura tem a in-

tenção de trabalhar a educação. Por 
meio das aulas estamos levando 
para as comunidades um novo tipo 
de pertencimento, além de formar 
um público crítico. É uma oportuni-
dade de adquirir novas habilidades, 
mesmo que não torne uma profis-
são, mas que tenha como repertório 
essa capacidade. Trazemos também 
uma maior sociabilidade ao inse-
rir os alunos em um grupo social, 
principalmente quando trabalhamos 
com jovens, damos novas perspecti-
vas”, garantiu. 

A unidade de Taguatinga Norte ofe-
rece aulas de violão para pessoas a 
partir de 7 anos de idade, de segun-
da-feira a sábado. No Sesc Gama o 
público pode fazer aulas de violão e 
violino também de segunda a sába-
do. Em Ceilândia as aulas de violão 
ocorrem nas quintas-feiras para 
pessoas acima de 12 anos. O valor 
para Trabalhadores do Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo, conve-
niados e gerontologia é de R$ 66 e 
público em geral é R$ 98.

Toda a área de cultura 

tem a intenção de 

trabalhar a educação. 

Por meio das aulas 

estamos levando 

para as comunidades 

um novo tipo de 

pertencimento, além 

de formar um público 

crítico.

Andrea Campos, 

coordenadora de 

cultura do Sesc-DF

Maestro do Sesc-DF Altair Paulo destaca o 
trabalho realizado com os alunos.
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doses econômicas

MOMENTO DESAFIADOR 
PARA O COMÉRCIO

Enquanto nos anos de 2015 
(-1,2%) e 2016 (-4,6%) o co-
mércio em geral teve queda de 

vendas na semana do Dia das Mães 
nos anos de 2017, 2018 e agora em 
2019 tiveram leve aumento. Esse 
cenário de lenta recuperação da 
economia vem impondo novo desa-
fio ao setor empresarial que preci-
sar operar canais de venda em lojas 
físicas e online.

O setor empresarial precisa pes-
quisar e estudar o comportamento 
do cliente diante do endividamento 
das famílias, da queda na renda e 
da alta taxa de desocupados e subo-
cupados que chega a 25% da popu-
lação economicamente ativa. Esse 
contexto mexe com as expectativas 
que continuam relativamente pessi-
mistas e leva a pessoa a buscar rea-
lizar compras em novos canais como 
o online.

Os shoppings registraram na se-
mana dos dias das mães de 2019 alta 
de 9,4% ante 2018 no qual o ticket 
médio de R$ 177 representou cres-
cimento de 1,5%, que de acordo com 
ABRACE - Associação Brasileira de 
Shopping Center superou o natal de 
2018, no qual o ticket médio foi de R$ 
110. 

Já o e-commerce, canal online, 
cresceu 5% com faturamento de 2,2 
bilhões de reais em todo o Brasil, 
ticket médio de R$ 536,03 e taxa de 
recompra 5,07% (fidelização quando 
o cliente comprou na mesma loja 
tanto em 2018quanto em 2019). Esse 
crescimento no e-commerce foi de-
sigual a nível nacional com a região 
norte apresentando 0,65%; Nordeste 
1,55%; Centro Oeste 7,59%; Sudeste 
0,71% e Sul 4,03%. E o mais signifi-
cativo foi o crescimento de 21,83% 
das compras por parte dos consu-
midores de outros países. (Dados do 
Relatório da Vindi, do dia das mães 
de 2019, que pode ser acessado no 
link: https://www.ecommercebra-
sil.com.br/noticias/dia-das-maes-
-2019-como-foi-a-performance-
-dos-e-commerces-no-periodo/ )

Agora o peso de cada região no 
volume de vendas, também foi mui-
to desigual no e-commerce com a 
região norte representando 2,34%; 
Nordeste 12,32%; Centro Oeste 
5,73%; Sudeste 62,35% e Sul 13,91%. 
Os consumidores de outros países 
ficaram em 3,05%.

A sinalização até este momento 
18/0/2019 é que comércio geral teve 

aumento de 1,7%. As diferenças de 
desempenho são explicadas pelas 
mudanças no comportamento dos 
consumidores que está mais racio-
nal e se planeja para realizar suas 
respectivas compras para datas 
como o dia das mães.

O comércio do DF vive um caso 
a parte devido ao peso do setor pú-
blico na economia, que passa dos 
48%, e da situação de estado de ca-
lamidade financeira decretado pelo 
Estado de GO que sinaliza dificulda-
des para a região metropolitana que 
é muito ligada ao DF. O tamanho e 
extensão do ajuste fiscal do Gover-
no Federal afeta muito a economia, 
particularmente a do DF. E mexe de 
forma mais intensa com o nível de 
confiança dos consumidores e dos 
empresários quando acompanhada 
de comunicação errática. O contra-
pondo positivo a este quadro foi o 
crescimento de 7,4% do comércio 
online na Região Centro Oeste neste 
período do dia das mães.

O pessimismo dos consumidores 
e do setor empresarial tem limitado 
o potencial de recuperação da eco-
nomia. É fundamental que governo, 
empresários e a sociedade civil or-
ganizada consigam construir polí-
ticas de desenvolvimento local que 
articule o setor produtivo para pro-
porcionar condições que melhore a 
confiança de todos e todas.

Parceria:

Guidborgongne C N da Silva (Güidi)

Conselheiro Corecon/DF 251
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compliance - sesc

TRANSPARÊNCIA
COM DIÁLOGO  
Valdir Agapito Teixeira, que já 
foi secretário da CGU, assume a 
Controladoria do Sesc-DF
Por Sacha Bourdette

Natural de Cumari, no interior 
de Goiás, Valdir Agapito Tei-
xeira, 63 anos, assumiu desde 

o dia 24 de junho o cargo de chefe 
da Controladoria do Sesc-DF. Com 
mais de 30 anos de experiência nas 
áreas de controle interno e auditoria, 
ele é formado em Ciências Contá-
beis pela Associação de Ensino Uni-
ficado de Brasília (AUDF) e possui 
também amplo conhecimento em 
prevenção e combate à corrupção, 
transparência, auditoria, licitações, 
riscos e compliance. Valdir Agapito 
já foi secretário federal de Controle 
Interno da Controladoria-Geral da 
União (CGU) e atuou em diversos 
órgãos do Governo Federal, como os 
ministérios da Saúde, Cultura e Re-
lações Exteriores.

O novo chefe da Controladoria do 
Sesc-DF falou sobre a extensa vivên-
cia na área e como auxiliará nos tra-
balhos. “A experiência vivenciada ao 
longo da carreira me permitiu conhe-
cer diversas situações de boas práti-
cas adotadas nas áreas da gestão. 
Em muitas situações encontradas 

nas auditorias realizadas, as solu-
ções vêm geralmente por propostas 
de inovações e aperfeiçoamentos no 
controle interno, no gerenciamento 
de riscos, nas conformidades, na cor-
reição e na transparência. O Sesc-DF 
tem uma missão importantíssima de 
promoção social, com a execução 
de programas e ações conhecidos 
e reconhecidos pelos empresários, 
trabalhadores e pela população. O 
nosso trabalho será no sentido de ze-
lar pela boa e regular aplicação dos 
recursos, buscando a sustentabilida-
de com eficiência e economicidade 
na execução das receitas e despesas 
do Sesc-DF”, apontou.

De acordo com o novo chefe da Con-
troladoria da instituição, as priorida-
des neste primeiro momento serão 
baseadas em um diálogo focado na 
transparência. “É importante conhe-
cermos a instituição. O nosso traba-
lho terá uma orientação central, fo-
cando nas ações e áreas prioritárias 
com vistas aos resultados pretendi-
dos e vamos manter diálogo e inte-
ração permanente com os gestores. 

Dessa forma, será possível permitir 
o exercício do controle preventivo, 
e o mais próximo da execução. Um 
dos um dos principais desafios é 
conscientizar os gestores de que a 
implantação de controle interno pri-
mário, transparência ativa e gestão 
de riscos são de responsabilidades 
de cada um deles”, explicou.   

Valdir Agapito acredita que investir 
em mecanismos de transparência 
oferece mais credibilidade às insti-
tuições, em especial ao Sesc que está 
sujeito à fiscalização do Estado. “O 
trabalho do controle é importante em 
qualquer que seja a situação. No ce-
nário de contenção de receitas orça-
mentárias é fundamental trabalhar a 
qualidade do gasto. Minha expectativa 
é contribuir para um ambiente favo-
rável ao exercício do controle interno 
e estimular o uso de boas práticas de 
gestão, de estímulo à transparência 
ativa e ao controle social. Também 
faremos a identificação e o monito-
ramento dos benefícios financeiros e 
não financeiros decorrentes do nos-
so trabalho”, finalizou.
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sesc

ESCOLA DO SESC EM SAMAMBAIA 
RECEBE PROJETO DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO
Por Liliam Rezende

Com o número crescente de 
jovens entre 15 e 29 anos que 
não estudam nem trabalham, 

a área de educação do Sesc-DF re-
alizou o Diagnóstico Participativo, 
em parceria com o Departamento 
Nacional. Criado em 2015, a ação é 
parte do Planejamento Estratégico 
do Departamento Nacional e tem 
como objetivo o entendimento do 
contexto das relações interpesso-
ais e necessidades locais que vão 
impactar e ser impactadas por um 
determinado projeto ou atuação de 
uma organização.

Diante do observado, o Departamen-
to Nacional do Sesc viu a necessi-
dade de redirecionar a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) oferecida nas 
Unidades Sesc Ler para esse públi-
co. No DF, o Sesc Ler tem seu funcio-
namento na EduSesc Samambaia. O 
trabalho de pesquisa participativa, 
que procura envolver a comunidade 
e os seus anseios num processo de 
escuta e compreensão, foi realizado 

com cem jovens daquela região, no 
período de 20 a 25 de maio.

Segundo a coordenadora de Edu-
cação do Sesc-DF, Amanda Lopes 
Sampaio, trata-se de uma ação ino-
vadora. “O projeto visa a pesquisa 
participativa que envolve determi-
nada comunidade, neste caso em 
específico Samambaia, e os seus 
anseios, num processo de escuta e 
compreensão da realidade local”, 
explicou. 

A ação Diagnóstico Participativo foi 
realizada no Sesc Ler do Distrito Fe-
deral por um grupo composto pela 
equipe da coordenação de educação 
do Sesc-DF, por três técnicos da 
área do Departamento Nacional do 
Sesc e por um coordenador do Sesc 
Ler, do Pará. Durante cinco dias, o 
grupo esteve à frente de várias ações 
educativas naquela região, como di-
nâmica, roda de conversa e visita a 
espaços culturais.

Amanda destaca que após esse con-
tato mais próximo com a realidade 

de Samambaia, o diagnóstico é bem 
preciso. “A equipe tem como com-
preender melhor o contexto social, 
mapear as necessidades e as poten-
cialidades dos jovens, contribuindo 
para o redirecionamento do projeto 
Sesc Ler”. A coordenadora ressal-
ta ainda a necessidade de que os 
programas, as ações e os projetos 
sociais desenvolvidos e implemen-
tados pelo Sesc sejam norteados 
pelo princípio da equidade. “Para 
isso, é fundamental que as inicia-
tivas do Sesc estejam alinhadas às 
demandas sociais atuais e apresen-
tem, por meio de ações educativas, 
possibilidades que contribuam para 
melhoria da qualidade de vida e do 
bem-estar social da comunidade”, 
finalizou.

O Diagnóstico Participativo pode ser 
solicitado ao Departamento Nacio-
nal do Sesc, por meio do Sesc-DF, 
sempre que houver a necessidade 
de um entendimento sobre as de-
mandas da comunidade local.
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educação - sesc

ESPAÇO MAKER: CONHEÇA ESSA 
NOVIDADE DO SESC-DF PARA OS ALUNOS
Por Liliam Rezende

Um novo movimento tem toma-
do conta do mundo: o maker, 
que tem como base incenti-

var as pessoas a executarem suas 
ideias, colocando a “mão na mas-
sa” para criar e fomentar soluções. 
Atento a essa metodologia, o Sesc 
inaugurou o seu primeiro Espaço 
Maker no DF, na EduSesc em Ta-
guatinga Norte, no dia 25 de junho. 
O diretor de Programas Sociais do 
Sesc-DF, Guilherme Reinecken, 
destacou o protagonismo da insti-
tuição com a inauguração. “O pro-
pósito de criar um Espaço Maker 
na escola é garantir um ambiente 
personalizado em que os estudan-
tes vivenciem experiências e proje-
tos interdisciplinares. Os alunos são 
desafiados a participar de projetos 
e construir suas próprias criações. 
Essa é uma ferramenta a mais que o 
Sesc oferece para o desenvolvimen-
to dos adolescentes”, explica.

De acordo com a diretora da Edu-
Sesc de Taguatinga Norte, Ana Ma-
ria Andreolli, a ação é inovadora, 
propositiva e fará a diferença no fu-
turo dos jovens. “O legado que esse 
espaço vai deixar para esses alunos 

é relevante. Estamos incentivando 
que eles desenvolvam a inteligên-
cia emocional e estejam mais pre-
parados para o mercado”, explica 
a diretora. Ana ressaltou ainda que 
quando se fala do futuro, fala-se de 
desenvolvimento de habilidades que 
vão muito além do conhecimento 
técnico. “Os profissionais que bus-
cam um lugar nessa nova realidade 
precisam dos atributos pessoais que 
ajudam os trabalhadores a lidarem 
com as situações presentes em seu 
dia-a-dia. E tudo isso pode ser traba-
lhado e potencializado em um espa-
ço maker, com pensamento crítico, 
criatividade, empatia, colaboração e 
autonomia”, ressalta Ana Maria.

A coordenadora de educação, Aman-
da Lopes, falou sobre a relevância da 
iniciativa. “Essa sala é a concreti-
zação de um desejo antigo, de criar 
uma proposta pedagógica que traz 
o protagonismo juvenil como uma 
vertente. É importante que o aluno 
tenha o desenvolvimento de suas 
competências para acompanhar as 
tecnologias habilitadoras. Com a 
aquisição dessa sala isso se trans-
formou em realidade e agrega à 

nossa instituição como um diferen-
cial competitivo”, comemora.

Levando esses conceitos para a es-
cola, cria-se para o aluno um am-
biente colaborativo, de construção 
e compartilhamento de ideias, ali-
nhando teoria à prática. A aluna do 
primeiro ano do ensino médio da 
EduSesc, Luana Caroline Monteiro 
(15), elogiou o espaço e conta que já 
tem uma ideia com viés social para 
ser desenvolvida. “Aqui a gente pode 
expressar nossa criatividade e o meu 
primeiro projeto será confeccionar 
mantas para aquecer aqueles que 
moram na rua. Como no espaço te-
mos máquina de costura, vou fazer 
uma campanha para arrecadar teci-
dos e confeccionar essas cobertas”, 
planeja. Já para o aluno Samuel Ro-
xsander (17), do terceiro ano do en-
sino médio, essa oportunidade ajuda 
até a pensar melhor em que curso 
escolher para prestar o vestibular. 
“Com essas aulas no espaço conse-
guimos vivenciar algumas experiên-
cias que podem ser decisivas na es-
colha da nossa profissão no futuro”, 
finaliza Samuel. 
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caso de sucesso

CRESCIMENTO 
PROFISSIONAL
Por Sílvia Melo

Davi Diniz Leite trabalha há cin-
co anos na Protegeauto, uma 
cooperativa de proteção patri-

monial sediada em Brasília, onde co-
meçou no setor de arquivo, digitali-
zando documentos. Depois de passar 
por alguns setores, no final de 2017 
surgiu a oportunidade de exercer na 
empresa o cargo de gerente finan-
ceiro. Ele possuía conhecimento da 

de conhecimento para que eu pudes-
se começar a entender essa área de 
departamento pessoal e suas rami-
ficações”, explica. “A minha maior 
preocupação sempre foi de não ter 
uma base sólida para tomar as deci-
sões e nem a fundamentação neces-
sária para repassar informações re-
ferente a essa área para os clientes 
internos da empresa”, destaca. 

A escolha pelo Senac não decep-
cionou Davi, pois o curso o ajudou a 
se desenvolver pessoal e profissio-
nalmente. “Achei fantástica a me-
todologia aplicada. Percebi que o 
conhecimento repassado aos alunos 
é um conhecimento voltado direta-
mente para o mercado de trabalho, 
que se aplica nas situações reais 
do dia a dia. Tive a oportunidade de 
aprender como funciona na prática, 
além de ter aprendido a lidar com 
diversas situações que podem vir a 
ocorrer”, explica. “Ao final do curso, 
me tornei um profissional totalmen-
te diferente daquele de quando ini-
ciou o curso. Não só obtive conheci-
mentos profissionais, como também 
o conhecimento dos meus deveres e 
obrigações como empregado peran-
te a lei. E como um representante 
por parte do empregador me senti 
mais capacitado para tomar deci-
sões e apto a replicar o conhecimen-
to obtido durante o curso”, afirma 
Davi, que está na gerência financeira 
da empresa desde o início de 2018.

SOBRE O CURSO
O curso Assistente Administrati-

vo possui carga horária de 160 horas 
e terá duas turmas na unidade do 
Senac no Setor Comercial Sul (Jes-
sé Freire), uma iniciando em 19 de 
agosto e a outra em 9 de setembro. 
No Senac de Sobradinho, as aulas 
começarão em 12 de agosto no pe-
ríodo matutino.

parte operacional, sabia como tudo 
funcionava, mas não tinha o conheci-
mento técnico da área que iria atuar. 
Depois de pesquisar e ouvir depoi-
mentos de colegas, fez, no primeiro 
semestre de 2018, o curso Assistente 
de Pessoal e depois Gestão Financei-
ra para Microempresa, na unidade do 
Senac em Taguatinga. “Procurei um 
curso que me fornecesse um mínimo 

Curso do Senac ajudou Davi Diniz Leite 
a se desenvolver profisionalmente.



44  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  45df.senac.br/faculdade  |  3217-8821/3217-8833

A ESCOLHA QUE O SEU BOLSO E O SEU FUTURO VÃO AGRADECER

• MBA EM GESTÃO EMPREENDEDORA DE NEGÓCIOS
• GESTÃO DE PROJETOS
• GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 
   CORPORATIVA
• GESTÃO DE PESSOAS
• FINANÇAS CORPORATIVAS
• GESTÃO HOSPITALAR
• GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE
• DEFESA CIBERNÉTICA
• GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE
• PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
• MARKETING - DO VAREJO AO DIGITAL
• PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

INSCRIÇÕES ABERTAS
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atendimento

SESC OFERECE SERVIÇO DE PEDIATRIA 
EM SEIS UNIDADES
Especialidade médica é oferecida com preço competitivo no Plano 
Piloto, Ceilândia, Gama e Taguatinga Norte 
Por Liliam Rezende

A falta de médicos especializa-
dos em Pediatria é um proble-
ma que preocupa pais e afeta 

crianças no Distrito Federal. Apenas 
na rede pública da capital, de acor-
do com dados do Conselho Regional 
de Medicina (CRMDF), o déficit de 
profissionais gira em torno de 30%. 
A carência, que ocorre também nos 
hospitais privados, se repete em todo 
o Brasil. Pensando em ajudar a su-
prir essa carência, o Sesc oferece 
consultas de pediatria para crianças 
de até 12 anos, a preços acessíveis, 
em seis unidades: na 504 Sul, 913 
Sul, Setor Comercial Sul (Presidente 
Dutra), Ceilândia, Gama e Taguatinga 
Norte. O valor da consulta é de R$ 27 
para comerciários e dependentes. 
Outros usuários que possuem cre-
dencial do Sesc pagam R$ 47. 

Para realizar qualquer atendi-
mento é necessário agendar pes-
soalmente a consulta em alguma 
unidade. Os horários estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio. Para 

acessar os serviços de pediatria é 
importante que o beneficiário ligue 
no local para conferir a disponibili-
dade dos respectivos profissionais. 
Segundo a coordenadora de serviços 
médicos e de educação em saúde do 
Sesc-DF, Lucce Lopes de Melo, as 
unidades contam com um quadro 
eficiente de profissionais e com pre-
ço de consulta abaixo do mercado. 
“Trabalhamos com a finalidade de 
oferecer assistência primária e se-
cundária aos pacientes de maneira 
mais próxima por meio das unidades 
regionais. O Sesc oferece o serviço 
a preço extremamente acessível, 
tendo em vista que o valor normal 
de uma consulta particular de pedia-
tria pode variar de R$ 80 a R$ 500”, 
adianta.

Completamente estruturado e 
equipado para prestar serviços com 
foco nas áreas de saúde, como pe-
diatria, o Sesc agrega os serviços em 
um espaço físico moderno e confor-
tável em suas unidades. De acordo 

com Lucce, a proposta é aprimorar 
ainda mais o serviço. “É importan-
te destacar que esse atendimento 
além de alcançar comerciários e 
dependentes, também se estende 
aos usuários. A intenção é oferecer 
cada vez mais serviços à população”, 
finaliza.

SERVIÇO 

Sesc Estação 504 Sul  
Período: segunda a sexta-feira
Informações: 3217-9140
 
Sesc Presidente Dutra (SCS)
Período: segunda a sexta-feira
Informações: 3319-4410
 
Sesc 913 Sul
Período: sexta-feira
Informações: 3445-4449
 
Sesc Taguatinga Norte
Período: segunda, terça, 
quarta e sexta 
Informações: 3451-9116
 
Sesc Gama
Período: segunda a sexta-feira
Informações: 3484-9107/9103/9105
 
Sesc Ceilândia
Período: segunda a sexta-feira
Informações: 3379-9500
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Agora você tem o 
melhor dos nossos 
serviços na palma 

da mão. 

É mais praticidade. 
Mais conveniência. 
Mais facilidade 
pra você.

APP SESC-DF. É SÓ BAIXAR E APROVEITAR.
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direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

AS NOVAS REGRAS PARA A ABERTURA 
E FECHAMENTO DE EMPRESAS, COM A 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 876/2019

Até o ano de 2019, a abertura de 
qualquer empresa estava condicio-
nada à  realização de duas fases. 
Na primeira, a junta comercial veri-
ficava a possibilidade do nome em-
presarial escolhido e do endereço 
de funcionamento. Concluída esta 
fase, a junta comercial passava, 
então, ao exame do contrato social. 
Caso fossem identificados vícios, 
eram  formuladas exigências de 
correção que deveriam ser cumpri-
das em até 30 (trinta) dias, conta-
dos da data da ciência pelo interes-
sado ou da publicação do despacho. 
Apenas após serem corrigidos to-
dos os problemas listados, haveria 
o registro do ato constitutivo e a 
empresa seria finalmente aberta.  

Este processo era considerado 
burocrático e por demais demora-
do, dificultando, em muito, o em-
preendedorismo. Hoje, ocupamos 
a 109ª posição no Doing Business, 
que mensura a “facilidade de fazer 
negócios”. Tentando melhorar este 
quadro crítico, em 13 de março de 

empreendimentos, ao imporem o 
deferimento imediato do registro 
após a etapa inicial de análise da 
viabilidade (aprovação prévia do 
nome empresarial e do endereço). 
Para avançar na desburocratiza-
ção, a MP 876 também permite que 
advogados e contadores declarem 
a autenticidade de documentos. 
Antes da MP, havia a necessidade 
de autenticação em cartório ou o 
comparecimento do empreendedor 
à junta comercial para apresenta-
ção dos papéis.

O texto da MP 876 foi aprovado 
na Comissão Mista do Congresso 
destinada a examiná-la e emitir pa-
recer, mas sofreu algumas emen-
das, entre as quais a introdução 
de uma regra que possibilita o fe-
chamento imediato das empresas. 
Portanto, a atual redação da MP 
permite que a empresa seja tanto 
aberta, quanto fechada automati-
camente, em todas as juntas co-
merciais do Brasil.

Com as mudanças introduzidas, 
a MP 876 trouxe certamente um 
grande avanço para o empreende-
dorismo brasileiro. Espera-se que 
as novas regras tragam a redução 
de custos, a agilização dos negó-
cios, a criação de mais empregos 
e a geração de renda necessários 
ao desenvolvimento econômico e 
social do país. 

2019, foi publicada a Medida Provi-
sória nº 876, que trouxe alterações 
sensíveis nas regras para a cons-
tituição do Empresário Individual, 
da Empresa Individual de Respon-
sabilidade Limitada (EIRELI) e da 
Sociedade Limitada (LTDA). Esses 
tipos jurídicos representam a qua-
se totalidade dos atuais pedidos de 
registro (96%, segundo dados da 
Federação Nacional de Juntas Co-
mercias –FENAJU).

Segundo as novas regras, na 
abertura da empresa, apenas ha-
verá a verificação da viabilidade do 
nome empresarial e do endereço. 
Se não houver restrições, o regis-
tro será realizado na mesma hora. 
Logo, todo aquele que desejar em-
preender conseguirá de imediato 
abrir a sua empresa e obter o CNPJ. 
A análise formal dos atos constitu-
tivos será feita posteriormente, no 
prazo de dois dias úteis contados do 
deferimento do registro. Caso seja 
constatado algum vício sanável, du-
rante o exame posterior, a junta co-
mercial manterá o registro, mas os 
sócios terão que proceder às cor-
reções devidas. Se o vício detectado 
for insanável, a junta comunicará 
aos demais órgãos públicos envol-
vidos no processo de abertura das 
empresas para o cancelamento do 
CNPJ, da inscrição estadual e ado-
ção das demais providências.

Todas estas alterações obje-
tivam reduzir significativamente 
o tempo de abertura dos novos 
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de junho/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

“Os dados mostram que a cadeia produtiva do mercado imobiliário está 
retomando a confiança na economia e voltando a investir. Acreditamos, 
também, que a aprovação da Reforma da Previdência será benéfica para 
aquecer o setor da habitação, pois ela está atrelada à taxa de juros para 
os financiamentos. Se as novas regras forem aprovadas, com certeza, irão 
levar o aposentado a investir em imóveis para complementar sua renda.” 

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais4.494

27.293

923

11.597

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização

1.619

2.262

3.107

1.178

Sala Comercial - Locação Sala Comercial - Comercialização

Loja - Locação Loja - Comercialização

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Lago Sul 7.384,62R$      -11,38%

Salas Comerciais Lago Sul 7.384,62R$      -3,12%
Quitinete Noroeste 9.032,26R$      -4,92%

Apartamento 1 Dormitório Gama 4.428,57R$      -8,82%
Apartamento 2 Dormitórios Gama 3.500,00R$      -2,88%
Apartamento 3 Dormitórios Núcleo-Bandeirante 4.219,70R$      -1,24%

Casa 2 Dormitórios Gama 1.993,75R$      -4,84%
Casa 3 Dormitórios Gama 1.914,29R$      -7,19%
Casa 4 Dormitórios Asa Norte 5.000,00R$      -10,40%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Guará 4.844,40R$      37,71%

Salas Comerciais Samambaia 3.381,55R$      14,63%
Quitinete Águas-Claras 5.652,17R$      2,28%

Apartamento 1 Dormitório Sudoeste 8.389,83R$      4,87%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 3.874,23R$      1,95%
Apartamento 3 Dormitórios Gama 4.482,09R$      2,45%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 3.333,33R$      3,13%
Casa 3 Dormitórios Paranoá 1.581,20R$      3,79%
Casa 4 Dormitórios Paranoá 2.039,66R$      17,85%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Sudoeste 39,47R$           -21,06%

Salas Comerciais Samambaia 20,71R$           -8,10%
Quitinete Asa Sul 36,18R$           -2,32%

Apartamento 1 Dormitório Guará 19,17R$           -6,90%
Apartamento 2 Dormitórios Gama 15,57R$           -4,36%
Apartamento 3 Dormitórios Taguatinga 15,38R$           -7,74%

Casa 2 Dormitórios Sobradinho 12,50R$           0,00%
Casa 3 Dormitórios Guará 15,06R$           -19,16%
Casa 4 Dormitórios Lago Norte 15,88R$           -12,07%

Tipo de imóvel Cidade Valor mediano Variação
Lojas Vicente Pires 27,64R$           19,45%

Salas Comerciais São Sebastião 84,64R$           23,48%
Quitinete Sobradinho 20,00R$           13,31%

Apartamento 1 Dormitório Lago Norte 34,29R$           6,00%
Apartamento 2 Dormitórios Ceilândia 15,11R$           4,79%
Apartamento 3 Dormitórios Sudoeste 38,83R$           5,89%

Casa 2 Dormitórios Brasília - Condomínio 24,29R$           42,80%
Casa 3 Dormitórios Ceilândia 10,93R$           5,81%
Casa 4 Dormitórios Taguatinga 14,64R$           16,10%
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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

Fonte: CNC

O Governo Federal, mesmo com 
a redução de cerca de R$ 400 bi-
lhões na previsão de economia com 
a reforma da Previdência, passou 
pelo teste da CCJ e já teve o relatório 
da Comissão Especial lido e pronto 
para a votação ainda neste semes-
tre, ficando a votação em plenário 
para o próximo. Também respira 
mais aliviado com a aprovação do 
crédito suplementar de R$ 248 bi-

lhões, garantindo o fechamento das 
contas da máquina governamental. 

O Governo do Distrito Federal 
continua às voltas com as frustra-
ções de receitas tributárias e com 
pressões sobre reajustes salariais, 
quitações de dívidas trabalhistas 
herdadas e, mais recentemente, 
com indenizações de licenças prê-
mios (pecúnias).

A taxa de inflação nacional em 
maio ficou em 0,13%, e quando anu-
alizada o indicador mostra 4,66%, 
superando o centro da meta, hoje 
fixado em 4,25%. No DF o compor-
tamento foi bem melhor para a in-
flação anualizada com indicador em 
4,00%, já que a inflação do mês ficou 
em 0,05%, ficando abaixo da média 
nacional em 0,8 ponto percentual.

O indicador da dívida impagável 
continua com o mesmo comporta-
mento desde 2018, fechando o mês 
de maio em 0,2%. Os demais indi-
cadores de dívidas ficaram assim: 
cartão de crédito, crescimento de 
0,2 ponto percentual; inadimplência 
redução de 1,9 ponto percentual; e 
o endividamento geral cresceu 0,5 
ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Maio 2019

Cartão de Crédito
89,7%
90,7%
90,9%

Dívida impágavel
0,1%
0,2%
0,2%

Inadimplência
13,3%
12,4%
10,5%

Dívida Total
80,3%
78,4%
78,9%

Maio Abril Março



50  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  51

A intenção de consumo das famílias (ICF/DF), após 
redução acentuada desde janeiro e leve recuperação em 
abril, manteve-se praticamente estável fechando o mês 
de maio em 97,3 pontos. Ambas as classes de renda ti-
veram o mesmo comportamento: na classe de até 10 SM 
houve elevação de 0,3 ponto, enquanto na classe superior 
a 10 SM essa elevação foi de 0,4 ponto.

O otimismo dos empresários ficou praticamente está-
vel em um dos indicadores e reduziu nos demais. O ICEC/
DF, em maio, apresentou o seguinte quadro: indicador de 
investimentos elevação de  0,2 ponto; redução de 2,4 pontos 
no indicador de expectativas; redução de 2,0 pontos no indi-
cador das condições atuais; e 1,4 ponto no indicador geral.

O ritmo continua lento, mas as taxas de juros con-
tinuam em trajetória descendente. Em maio de 2019, 
comparado com abril,  tivemos os seguintes registros: 1) 
para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 
1,02 ponto percentual, fixando-se em 126,23%; 2) para a 
Pessoa Física, as taxas do Cheque Especial e do Cartão 
de Crédito, apresentaram reduções significativas, a pri-
meira em 1,22 ponto percentual atingindo 276,85%  e a 
segunda em 1,97  ponto percentual, fechando o mês em 
265,67%.

Mais de
10 SM 107,0

108,4
108,8

95,9
97,0
97,3 

90,8
91,7
92,0

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Maio 2019

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

110,8
116,6
106,8

177,7
174,9
172,5

113,7
110,7
108,7

133,8
130,7 
129,3

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Maio 2019

Fonte: CNC

Março

Abril

Maio

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

118,25%
117,76%
116,78%

279,29%
278,07%
276,85%

22,13%
22,84%
21,56%

79,59%
79,38%
79,18%

53,93%
53,58%
53,22%

268,44%
267,64%
265,67%

127,76%

127,25%

126,23%

23,87%

23,58%

23,14%

19,84%

19,70%

19,42%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Maio 2019

Maio 2019

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Maio

Maio

Maio

Abril

Abril

Abril

Março

Março

Março
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Adriano de Andrade Marrocos
Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

Julho/2019.Calendário
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agenda fiscal

O QUÊ e QUANDO pagar?

05/JUL

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 06/2019.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) a 
SRF/MF referente à 06/2019. Ficar atento a cronograma de implantação e de eventos não periódicos.

12/JUL
• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 05/2019.

15/JUL
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 06/2019.

19/JUL • Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 05/2019.

31/JUL

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 06/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 06/2019.
• Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - SPED FISCAL a SRF/MF referente ao ano calendário 2018.
• Livro Fiscal Eletrônico (LFE) a SEF/DF referente à 06/2019: 
observar Portaria/SEF nº 22, de 19/01/2017.

O QUÊ e QUANDO entregar?

05/JUL

Data limite para pagamento dos Salários referente à 06/2019.

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 06/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 06/2019.

15/JUL Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 06/2019.

29/JUL

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 06/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 06/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 06/2019.
COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 06/2019.

25/JUL
• SIMPLES NACIONAL referente à 06/2019.
• ISS e ICMS referente à 06/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/JUL • PIS e COFINS referente à 06/2019.

31/JUN

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 06/2019.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 1º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• Recolhimento do Carnê Leão referente à 06/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 06/2019, por estimativa.
• Recolhimento da parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento 
da Lei 11.941/2009 (consolidado).

CRIPTOATIVOS COMO O BITCOIN...A RECEITA 
FEDERAL DEFINE O “INÍCIO DO FIM”!
Inicialmente, destacamos que existe 
mais de uma centena de criptoati-
vos e, o mais conhecido, é o Bitcoin. 
De forma resumida, criptoativos são 
ativos criptografados, são registros 
virtuais de operações realizadas na 
rede mundial de computadores. A 
ideia inicial foi permitir que pessoas 
físicas e jurídicas realizassem movi-
mentação financeira em única moe-
da mundial, sem a intermediação de 
instituição financeira, inclusive com 
variação cambial, transferências e pa-
gamentos. O que é interessante é que 
a propriedade da moeda não depende 
de CPF ou carteira de identidade, mas 

de uma senha secreta, de forma que 
as operações são “quase” anônimas. 
O programa utilizado tem caracterís-
ticas de “blocos”, ou seja, uma opera-
ção realizada necessita da aceitação 
da outra parte (não tem intermedia-
ção) e o conjunto ou cadeia de blocos 
denomina-se “Blockchain”. Pois bem, 
conhecidamente, os valores investi-
dos em criptoativos são remunerados 
e essa valoração não é tributável pela 
Receita Federal nem controlados pelo 
Banco Central. Agora, a Receita Fede-
ral, por meio da Instrução Normativa 
nº 1.888/2019, definiu regras para as 
operações com criptoativos e deter-

minou a obrigatoriedade de informar 
as operações ocorridas em cada mês, 
com a utilização do sistema Coleta 
Nacional disponibilizado por meio 
do Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC) em leiaute a ser definido. As-
sim, a partir de setembro, as “moedas 
virtuais” passam a ser declaradas 
e, por conseguinte, a variação cam-
bial, os pagamentos e investimentos 
serão, pelo menos, acompanhados. 
Desta forma, ao mesmo tempo em 
que se conseguirá evitar o tráfego de 
recursos de origens ilegais e ilícitas, 
alcançará, também, investidores que 
buscavam diversificar. O início do fim. 
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modernização

O Instituto Fecomércio-DF está com 
o departamento de pesquisas total-
mente reestruturado. Com profis-
sionais extremamente qualificados 
no campo de pesquisas de mercado, 
o IF inovou os processos, metodolo-
gias, softwares e práticas de merca-
do. O diretor executivo do Instituto, 
Álvaro Júnior, explica que a insti-
tuição está sendo totalmente refor-
mulada este ano. “O Instituto Feco-
mércio está passando por uma fase 
de transição para aperfeiçoarmos 
nossos serviços e colaborar ainda 
mais com os setores de comércio e 
serviços do Distrito Federal”, aponta 
o diretor. Segundo ele, o objetivo da 
mudança é o crescimento e moder-
nização das atividades comerciais.   

Atualmente, o departamento de pes-
quisas do Instituto Fecomércio conta 
com o economista Lucas Miranda e 
a estatística Fernanda Luíza de Al-

buquerque. A primeira pesquisa que 
será lançada sob a nova metodologia 
será a expectativa de vendas do Dia 
dos Pais. A pesquisa de mercado é 
uma ferramenta estratégica para 
subsidiar gestores e profissionais 
de diferentes áreas a tomar deci-
sões com mais segurança, uma vez 
que produzem informações valiosas 
sobre as tendências de mercado, 
consumo e mudanças econômicas, 
contribuindo para o desenvolvimen-
to econômico e sustentável das em-
presas. 

As análises da conjuntura econô-
mica são realizadas por todas as 
Federações do Comércio no país. O 
objetivo é monitorar os indicadores 
socioeconômicos do comércio de 
bens, serviços e turismo de cada lo-
calidade, além de ser uma importan-
te fonte de informação para nortear 
a elaboração e execução das políti-

INSTITUTO FECOMÉRCIO REESTRUTURA 
SETOR DE PESQUISAS 
O primeiro estudo lançado com a nova metodologia será a 
expectativa de vendas do Dia dos Pais
Por Fabíola Souza

Fo
to

: C
ri

st
ia

no
 C

os
ta

cas públicas de fomento ao consu-
mo e ao comércio nas suas diversas 
formas. “O nosso intuito nessa ges-
tão é estabelecer maior integração 
entre os sindicatos e o Instituto para 
o desenvolvimento econômico e em-
presarial da cidade”, ressalta Álvaro 
Júnior. 

SAIBA MAIS

O Instituto Fecomércio foi criado 
pela Federação do Comércio do Dis-
trito Federal em 23 de setembro de 
1996. É o pioneiro dos institutos de 
pesquisa do setor e serviu de modelo 
para federações de outros estados. 
Nasceu como entidade sem fins lu-
crativos, com a missão de contribuir 
para o crescimento e desenvolvi-
mento sustentável das empresas 
dos setores de comércio, serviços e 
turismo do DF.
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por dentro do sistema - sesc

SERVIÇOS EXCLUSIVOS 
Conheça os benefícios que a credencial do 
Sesc oferece por meio de convênios com 
hospitais, clínicas e faculdades
Por José do Egito

Além de oferecer serviços mé-
dicos prestados nas unidades 
do Sesc-DF, os usuários têm 

à disposição diversos convênios 
com hospitais, laboratórios, clíni-
cas e óticas. As parcerias com as 
empresas conveniadas têm como 
objetivo atender os pacientes enca-
minhados pelo Sesc, que precisam 
de procedimentos não oferecidos 
pela instituição. Os tratamentos são 
feitos mediante pronto pagamen-
to na empresa e os valores variam 
conforme categoria da credencial do 
Sesc (trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo e depen-
dentes, conveniados e dependentes, 
gerontologia e público em geral). 

As pessoas que possuem credencial 
do Sesc-DF têm acesso a diversos 
benefícios, como serviços prestados 
diretamente pelo Sesc nas áreas de 
saúde, esporte, educação, turismo, 
lazer e cultura. Existem também 

algumas atividades gratuitas e ou-
tras com preços abaixo de mercado 
conforme política de preços divulga-
da anualmente pela instituição com 
benefícios estendidos para o titular 
e dependentes.  Além dos preços 
diferenciados dos serviços presta-
dos diretamente, o Sesc-DF possui 
convênios com diversas empresas 
como hospitais, laboratórios, clini-
cas, faculdades como o IESB, Senac, 
Sesi e consultórios odontológicos 
com política de descontos.

// CATEGORIAS E CONVÊNIOS 

Atualmente existem três tipos de 
credenciais. Na categoria Trabalha-
dor do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo é possível usufruir de todos 
os benefícios oferecidos pelo Sesc-
-DF, além de ter o direito ao mesmo 
preço aplicado para os comerciários 
fora do DF, inclusive nos serviços de 
hospedagem. A categoria convenia-
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do possui todos os benefícios, não 
usufruindo de preços estabelecidos 
por outras regionais do Sesc. Já 
na categoria usuário é possível ter 
acesso a todos os benefícios ofereci-
dos pelo Sesc-DF, no entanto pagam 
um preço a mais pelo serviço. 

Com o propósito de oferecer convê-
nios em empresas que trabalham 
com seriedade e compromisso, o 
Sesc-DF possui parceria firmada 
com o laboratório Sabin desde 2002, 
e garante para todos que possuem 
a credencial (antiga carteirinha) 
desconto em mais de 4 mil exames 
oferecidos pelo laboratório. O aten-
dimento é efetuado mediante a apre-
sentação da credencial válida e de 
um documento oficial de identidade. 

De acordo com a coordenadora de 
Serviços Médicos e Educação em 
Saúde do Sesc-DF, Lucce Lopes, os 
convênios são fundamentais para 
complementar os atendimentos. 
“O Sesc e o Sabin são duas institui-
ções idôneas, inovadoras e que tem 
interesse em servir a população em 
suas maiores necessidades. O Sabin 
é um laboratório que só cresce em 
qualidade e em treinamento de sua 
equipe. O Sesc tem uma atenção 
maior para as necessidades primá-
rias de nossos pacientes e poder 
contar com parceiros. Isso significa 
ter um alinhamento mais completo 
na prestação de serviços. O Sabin 
também participa de diversas ações 
de saúde com o Sesc”, explica.

A gerente de relacionamento com 
o mercado do Sabin, Gianni Santos, 
destaca que a parceria busca promo-
ver a saúde e incentivar a prevenção. 
“O Sabin está presente em todos os 
bairros do DF e entorno, possuímos 
uma estrutura diferenciada com 
acolhimento especial para crianças, 
música ao vivo, além do atendimen-
to humanizado e de um desjejum 
diferenciado. Os credenciados ao 
apresentarem o documento do Sesc 
têm acesso a uma tabela de preços 
com condições especiais para paga-
mento no ato, facilitando o acesso a 
exames de análises clínicas”, conta. 

O Laboratório Brasiliense é outra 
empresa reconhecida no mercado 
e que também oferece descontos 
exclusivos para todos que possuem 
a credencial do Sesc. O atendimen-
to é efetuado mediante a apresen-
tação da credencial válida e de um 
documento oficial de identidade. A 
fundadora do laboratório, Edy Ben-
der, explica que os descontos são de 
40% de acordo com a tabela de pre-
ço particular e que a parceria com o 
Sesc existe há mais de 10 anos. “Nós 
temos nove laboratórios no Distrito 
Federal, inclusive dois deles ficam 
localizados no próprio Sesc, nas uni-
dades de Taguatinga e Ceilândia”, 
diz. Há 51 anos no mercado, o labo-
ratório recebe mais de 700 exames 
por dia e conta com mais de 55 pro-
fissionais no quadro de funcionários.
Na opinião de Edy, o Laboratório Bra-
siliense se destaca pelo cuidado com 
o paciente, além da credibilidade nos 
resultados dos testes laboratoriais, 
pois é uma das principais empresas 
no ramo de medicina diagnóstica em 
todo o Distrito Federal. De acordo 
com ela, a empresa também é re-
ferência na anatomia patológica, bi-
ópsia e citologia. Recebe mais de 80 
mil solicitações de exames do Brasil 
inteiro para diagnóstico de doenças 
do trato digestivo. Foi o primeiro da 
capital a apresentar um estudo so-
bre as características do câncer de 
intestino no Encontro Anual da So-
ciedade Americana de Oncologia 
Clínica (ASCO), o maior evento mé-
dico-científico sobre câncer do mun-
do, realizado em Chicago (EUA). A 
pesquisa tem o objetivo de ajudar na 
melhor compreensão sobre as ca-
racterísticas da doença e ajudar no 
tratamento dos pacientes, tornan-
do-o cada vez mais personalizado, 
individualizado e eficiente. 
O Sesc possui convênio com 41 par-
ceiros de saúde credenciados, que 
incluem laboratórios, hospitais e clí-
nicas especializadas em cardiologia, 
urologia, oftalmologia, otorrinolarin-
gologia e muito mais. Para acessar a 
lista completa acesse: www.sescdf.
com.br.

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

As parcerias 
com as empresas 
conveniadas têm 

como objetivo 
atender os pacientes 
encaminhados pelo 
Sesc, que precisam 
de procedimentos 

não oferecidos pela 
instituição.
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tecnologia

cafezinho@moringa.com.brRenato Carvalho
Moringa Digital

HAJA CORAÇÃO! 

Imagine um esporte que atrai a 
atenção de mais de 400 milhões 
de espectadores no mundo intei-

ro e que tenha gerado uma receita 
de mais de US$ 869 milhões so-
mente no ano de 2018. Pois é, você 
pode achar que estamos falando de 
futebol, de basquete ou até de futebol 
americano, mas esses são os dados 
do e-sport.

E-sport nada mais é do que com-
petições disputadas em jogos ele-
trônicos, normalmente de gêneros 
como tiro em primeira pessoa (FPS), 
luta, estratégia em tempo real, jogos 
de carta e os famosos MOBAs (Mul-
tiplayer Online Battle Arena), como 
League of Legends, DOTA 2 e Smi-
te. Apesar de não ser um conceito 
totalmente novo, afinal já tínhamos 
campeonatos de Space Invaders em 
1981, a partir dos anos 2000 o e-sport 
teve um aumento impressionante de 
popularidade, muito graças às plata-
formas de streaming como YouTube 
e Twitch. Com esse aumento de vi-
sibilidade, logo chegaram os patro-
cinadores, e os eventos cresceram 
tanto em profissionalismo quanto em 
dimensão.

Para se ter uma ideia de sua 
atual relevância, estima-se que, em 
2019, pela primeira vez o mercado 
do e-sports vai superar a marca de 
US$ 1 bilhão, sendo que somente os 
patrocínios serão responsáveis por 
metade dessa receita. Além disso, 
jogadores profissionais “medianos” 
recebem salários que normalmen-

te variam de US$ 1 mil a US$ 5 mil, 
sendo que aqueles que mais se des-
tacam podem chegar a ganhar US$ 
15 mil por mês, sem contar com va-
lores de premiação ou patrocínio. No 
entanto, existem casos de jogadores 
cujos salários estão próximos de US$ 
100 mil!

No Brasil, o público de e-sports já 
ultrapassou mais de 20 milhões, um 
crescimento de 20% em relação ao 
ano anterior. Desses, 9,2 milhões são 
entusiastas, ou seja, acompanham 
os eventos com regularidade. Outro 
dado interessante é que, em pes-
quisa realizada pela Seeds Market e 
pela FD comunicação, esse público 
assíduo costuma gastar 76% mais do 
que os outros gamers, e 53% deles 
afirmaram que pretendem gastar 
ainda mais no próximo ano.

E COMO OS NEGÓCIOS 
PODEM SE BENEFICIAR DESSE 
MERCADO?

Quando falamos em e-sports, as 
formas mais clássicas de rentabiliza-
ção são: vender mercadorias relacio-
nadas aos times, patrocinar jogado-
res e equipes, anunciar produtos em 
canais relacionados (como o Twitch), 
direitos de transmissão e, no caso 
das publicadoras dos games, a taxa 
que eles recebem pelo uso de seus 
jogos nos eventos.

Para os pequenos negócios, as 
oportunidades também existem, 
sendo que a principal delas pode 

estar em anúncios segmentados 
para o público que acompanha esses 
eventos. Empresas que trabalham 
no ramo de vestuário, alimentação, 
tecnologia e informática geralmente 
têm mais aderência a esse nicho, 
podendo se beneficiar mais. Os sites 
das equipes e dos campeonatos 
são muito acessados e podem ser 
usados como um dos pontos para 
segmentação de interesse em 
campanhas de mídia no Google, 
Facebook e outros. Vale só reforçar 
que o ideal é que os produtos a serem 
anunciados tenham pertinência 
para o público-alvo, caso contrário, 
sua empresa estará apenas 
desperdiçando dinheiro.

• US$ 24,5 MILHÕES: VALOR GANHO EM PRÊMIOS PELO TEAM LIQUID ATÉ HOJE.

• 12 MILHÕES: NÚMERO APROXIMADO DE JOGADORES DE DOTA2 NO MUNDO
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MÚSICA SEM FIO
Um novo dispositivo que acabou de bater sua meta no Kickstarter pode ser 
uma boa alternativa para quem quer um fone de ouvido wireless. O Mife Free 
chegou para concorrer com os AirPods da Apple e o Galaxy Buds da Samsung. 
Um de seus grandes diferenciais é a autonomia de até 133 horas, das quais 
125 são garantidas pelo estojo de carregamento, que conta com bateria de 
1.800 mAh, podendo ser carregado sem fio via um Qi pad. Os fones têm cer-
tificação IPX7 para resistência à água e padrão Bluetooth 5.0, o que garante 
um menor intervalo entre a transmissão e o recebimento dos dados. Os fones 
usam o Codec Qualcomm aptX, que é considerado mais estável e capaz de 
produzir uma qualidade de som de alta definição. As entregas para o Brasil do 
Mife Free devem iniciar em agosto de 2019. 
Valor: aproximadamente R$ 264 em conversão direta + frete

SÓ FALTA O IVO 
HOLANDA
A Oppo apresentou em junho o primeiro smartphone cuja câmera frontal 
ficará oculta abaixo da tela. A solução visa eliminar qualquer interferência 
no display do celular, como os famosos “notches” que foram popularizados 
após o lançamento do iPhone X. Ainda em fase de teste e sem um nome 
oficial, o novo aparelho foi apresentado na MWC Shanghai e, segundo a em-
presa, essa nova tecnologia já é compatível com a maioria dos recursos de 
fotografia que existem nos celulares atualmente, como a função de modo 
retrato e os filtros. Além disso, a tela que cobre a câmera continua tendo as 
funções normais, sendo que qualquer aplicativo pode continuar operando 
por cima da câmera. Segundo representantes, ainda existem algumas me-
lhorias que precisam ser trabalhadas, já que, na atual configuração, existe 
uma maior possibilidade de as fotos saírem embaçadas. Contudo, a Oppo 
pretende lançar essa novidade no “futuro próximo”. Ficamos no aguardo!

NOVIDADES NO GOOGLE MAPS
Desde o mês passado o Google Maps lançou 
uma novidade muito bacana para quem precisa 
usar o transporte público. Agora, o aplicativo vai 
ajudar o usuário a ver os horários em que ônibus, 
trens e metrôs passarão nos pontos de parada, 
bem como dar uma estimativa de quais deles 
estarão lotados ou não. Os dados para essa es-
timativa começaram a ser coletados a partir de 
outubro de 2018 com usuários que haviam aca-
bado de sair de uma viagem e que respondiam 
perguntas sobre a lotação do transporte. Essa 
nova funcionalidade do aplicativo estará disponí-
vel em mais de 200 cidades do mundo todo, sen-
do que no Brasil as cidades de Brasília, Recife 
e Salvador terão o serviço de acompanhamento 
dos transportes, e São Paulo e Rio de Janeiro 
contarão com a estimativa de lotação.
• SÃO PAULO TEM TRÊS DAS DEZ LINHAS DE TRANSPORTE MAIS LOTADAS DO MUNDO.
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O pugilato cibernético também 
é um destaque no livro de 
Ronaldo  Bach.
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SEGURANÇA E 
PRIVACIDADE NA REDE 
Obra lançada pela Editora Senac-DF no 
final de junho analisa a defesa cibernética 
custeada pelo Estado
Por Silvia Melo

Os perigos por trás do mundo 
cibernético, as políticas pú-
blicas de guerra cibernética 

e as inovações relacionadas a esse 
tema são alguns dos assuntos abor-
dados no livro Segurança e privaci-
dade na rede: o “Pugilato Ciberné-
tico”, primeiro lançamento do ano 
da Editora Senac-DF. Escrita pelo 
advogado, consultor e negociador 
internacional, Ronaldo Bach, a obra 
alerta para a necessidade do desen-
volvimento de políticas públicas que 
fomentem a inovação na segurança 
de redes, por meio de investimentos 
em tecnologias estratégicas. O au-
tor também é professor universitá-
rio de Direito, Gestão de Programas 
e Políticas Públicas, Inovação e Ne-
gociação na Faculdade de Tecnolo-
gia Senac-DF. A noite de autógrafos 
do autor, que marcou o lançamento 
do livro, ocorreu em 27 de junho, no 
restaurante Carpe Diem do Brasília 
Shopping, e reuniu mais de 100 con-
vidados. 

A obra tem o objetivo de analisar 
a defesa cibernética custeada pelo 
governo e sua contribuição para a 
preservação do estado democrático 
de direito. “Como a internet não res-
peita fronteiras, o livro tenta oferecer 
meios de fazer respeitar as leis bra-
sileiras pelo menos no território na-
cional. Ele fala de políticas públicas, 
de como implementar a inovação 
nessa área de defesa cibernética, e 
aborda segurança e privacidade na 
rede”, explica Ronaldo. 

O termo “pugilato cibernético” 
também é um destaque na obra e 
foi sugerido pelo jurista e ex-presi-

dente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ayres Britto. “O livro surgiu a 
partir de uma dissertação de mes-
trado de Direito e Políticas Públicas 
dentro dessa área de direito digital, 
e veio a partir de uma dissertação 
orientada pelo ex-presidente do STF, 
Ayres Brito”, destaca o autor. “A 
gente tirou aquela cara de disserta-
ção, colocou numa linguagem mais 
acessível e fez o livro. É um tema que 
está bem em voga por conta dessas 
escutas do ministro Moro”, completa 
Ronaldo.

Aspectos ligados à inteligência 
de Estado, como os denunciados por 
Edward Snowden e pelo sítio Wikile-
aks, são evidenciados no livro, e a 
pesquisa bibliográfica e documental 
da obra inclui decisões judiciais de 
cortes brasileiras. Com 160 páginas, 
a obra é dividida em quatro capítu-
los: Riscos inerentes à sociedade em 
rede decorrentes do uso do ciberes-
paço; O pugilato cibernético e o di-
reito à privacidade; O desafio jurídico 
de lidar com o pugilato cibernético; 
e A mitigação de riscos oriundos do 
pugilato cibernético por meio de po-
líticas públicas. 

 O livro é indicado a estudantes, 
profissionais e demais interessados 
na área de segurança cibernética. “A 
obra é voltada também para o públi-
co em geral, já que está com uma 
linguagem mais acessível. É uma 
conscientização que eu posso dar 
para qualquer usuário de computa-
dor ligado à internet. São informa-
ções que as pessoas normalmente 
ignoram, mas que acabam impac-
tando na vida delas”, conclui o autor.

“É uma 
conscientização que 

eu posso dar para 
qualquer usuário 

de computador 
ligado à internet. 
São informações 

que as pessoas 
normalmente 

ignoram, mas que 
acabam impactando 

na vida delas.”

Ronaldo Bach,  
autor da obra
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sindicatos

LUTA CONTRA A PIRATARIA 
Por José do Egito 

Falsificação e comércio ilegal vitimam o mercado de óticas e muitos 
outros ramos do varejo. Sindicato do Comercio Varejista de Material 
Óptico do DF traça ações contra o problema

Depois de anos enfrentando al-
tos e baixos na receita, o setor 
óptico acredita em uma real 

retomada de crescimento da indús-
tria neste novo cenário brasileiro. 
Assim como a maioria dos setores 
que movimentam a econômica na-
cional, o óptico foi atingido pela ins-
tabilidade que dominou o País até 
2018. Pensando nessa retomada, o 
presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Material Óptico e Fo-
tográficos do Distrito Federal (Sin-
dióptica), José Fernando Ferreira, 
explicou os planos do seu mandato 
à frente do segmento. Estratégias 
para despertar a atenção sobre os 
malefícios para o uso de óculos fal-
sificados e o combate à pirataria são 
os principais desafios apontados por 
José Fernando.

Para atrair os associados, o Sindi-
óptica traça metas preocupado em 
estimular a produção e sobrevivên-
cia do setor. “O grande desafio dos 
sindicatos é a sobrevivência. Muito 
por conta do fim da contribuição sin-
dical. Para que isso aconteça esta-
mos reinventando o sindicato para 
que nosso associado se sensibilize”, 
explicou José Fernando. Segundo o 
presidente, a fase do país e o desem-
prego afetaram diretamente os em-
presários do segmento óptico. 

Além disso, vários temas pertinentes 
ao comércio informal foram abor-
dados, por José Fernando. Segun-
do ele, alguns pontos importantes 
para a efetividade no combate em 
vendas de artigos falsificados, entre 
os quais, óculos, lentes e armações 

esta sendo alvo de debate e luta do 
Sindióptica no Congresso Nacional. 
Além de intensificar a fiscalização 
e monitoramento através de opera-
ções, o presidente sugere que haja 
mais políticas públicas em parceria 
com o governo local. “Nós temos al-
gumas lutas, a nível nacional, como 
por exemplo, a Câmara Brasileira 
do Comércio de Produtos e Serviços 
Ópticos, da qual eu faço parte. Lá, 
atuamos 24h a favor da ótica e con-
tra aqueles que querem colocar para 
nós algo que não é de nossa respon-
sabilidade ou tirar direitos adquiri-
dos. É uma luta que a CNC (Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo) tem, por 
meio da câmara brasileira de ótica, 
que segue permanentemente lutan-
do e que as vezes os associados não 
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sabem desse trabalho. Enquanto 
eles estão do outro lado do balcão, 
nós estamos sempre trabalhando 
para defender a classe”, contou José 
Fernando. 
Para José Fernando, é necessário 
efetuar ações com o GDF para atin-
gir resultados mais eficazes. “Fal-
tam políticas públicas do governo 
no combate à pirataria. Já estamos 
tentando alinhar um acordo com o 
Governo de Brasília para coibir essa 
prática. O segmento sofre com esse 
comércio ilegal. É uma concorrên-
cia desleal. No DF, não exigem nada 
para quem trabalha com pirataria, 
nada pra Receita Federal. Não tem 
como concorrer”, questionou o pre-
sidente. 
José Fernando também contou que 
o sindicato segue recebendo apoio 
imprescindível da CNC, que dispo-
nibiliza uma comissão permanente 
de juristas que lutam em prol das 
óticas. “Duas vezes por ano nos reu-
nimos e estamos constantemente 
interagindo com a CNC. Nosso tra-
balho tem sido feito junto A Confede-
ração Nacional, que tem tudo uma 
preocupação muito grande com a 
sobrevivência dos sindicatos”, con-
tou. Outro desejo de José Fernando 
é efetivar parcerias com o Sesc-DF 
e com o Senac-DF ainda em 2019. 
A ideia é levar benefícios para os e 

divulgar os serviços prestados pelas 
instituições. “É uma estratégia para 
mostrar que o Sistema oferece di-
versos benefícios para a classe em-
presarial. Muitas vezes sem custo 
nenhum”, contou José Fernando. 

PERIGO PARA A SAÚDE

Segundo especialistas, lentes de 
óculos solares sem proteção UV ou 
com proteção superficial, dilatam a 
pupila, permitindo que os raios no-
civos penetrem no sistema óptico 
podendo levar à cegueira. Os óculos 
de sol sem qualidade apresentam 
ondulações nas lentes, causando 
distorções na visão, dores de cabeça 
e transtornos visuais temporários, 
podendo levar à necessidade do 
uso de lentes de grau. Já as arma-
ções sem qualidade podem causar 
alergias e assaduras na pele. José 
Fernando conta que os malefícios 
causados por uma mercadoria pira-
ta podem ocasionar danos irreversí-
veis na visão. “Esse uso indiscrimi-
nado de produtos falsificados pode 
causar lesões na visão gravíssimas”, 
disse. O presidente alerta para as 
consequências na hora da compra 
de mercadoria falsificada. Ele reite-
ra que vender produtos pirateados é 
crime, segundo, inclusive, o código 
de defesa do consumidor.

José Fernando Ferreira, 
presidente do Sindióptica.
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novidades da base

II ENCONTRO SINDICAL FECOMÉRCIO-DF E 
CNC REÚNE PRESIDENTES DE SINDICATOS 
EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
Por  Fabíola Souza

A Fecomércio-DF realizou no 
dia 8 de julho, na Faculdade 
Senac (903 Sul), a primei-

ra parte do 2º Encontro Sindical. A 
segunda parte ocorreu no dia 9, na 
sede da Fecomércio. O encontro foi 
dividido em duas etapas, a primeira 
contou com um curso técnico sobre 
o funcionamento do Sistema de Ex-
celência em Gestão Sindical (SEGS). 
Já o segundo dia foi direcionado 
para apresentação de parcerias, 
informativos sobre os serviços ofe-
recidos pela Federação, pelo Sesc e 
pelo Senac, análise de um caso de 
sucesso, além da exposição sobre 
o portal Renalegis – Rede Nacio-
nal de Assessorias Legislativas e a 
importância da inclusão da Contri-

buição Assistencial no Estatuto dos 
sindicatos. O encontro contou com o 
apoio da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC).

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, reforçou a impor-
tância da ampliação da base de em-
presas associadas aos sindicatos. 
“Agradeço a presença de todos, pois 
chegou o momento que precisamos 
buscar caminhos diferentes para 
garantir a sobrevivência dos sindi-
catos”, disse. Segundo ele, é neces-
sário fazer um trabalho com o em-
presariado para que haja confiança 
para que as entidades sindicais 
possam defender os interesses do 
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setor.  “Desde que assumi a gestão 
da Federação, a CNC tem sido nossa 
parceira, não só aqui na Fecomércio, 
mas também no Sesc e no Senac”, 
ressaltou o presidente. “Nossa prio-
ridade é a sobrevivência dos sindica-
tos, pois se não tiver base, não tem 
como funcionar”, disse Maia.
Os assessores técnicos da Divisão 
Sindical da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), Alexandre Marcelo 
Santos e João Braga, foram os res-
ponsáveis por explicarem o funcio-
namento do Sistema de Excelência 
em Gestão Sindical (SEGS). Segundo 
Alexandre Marcelo, depois da Refor-
ma Trabalhista, o SEGS adotou uma 
metodologia mais integrada e pas-
sou a se basear nos seguintes eixos: 
Relações Sindicais, Atuação Legisla-
tiva, Atuação Gerencial, Produtos e 
Serviços, Comunicação Institucional 
e Representações. “Percebemos 
que precisávamos alterar algumas 
questões para um olhar mais finalís-
tico”, explicou o assessor.
O objetivo é que os sindicatos consi-
gam responder a avaliação do SEGS 
para poderem aplicar os seis eixos 
do programa. O representante do 
Sindicato das Empresas de Repre-
sentações, dos Agentes Comerciais 
Distribuidores, Representantes e 
Agentes Comerciais Autônomos do 
DF (Sindercom), Leonardo Guilhem, 
afirmou que essa inciativa é de fun-
damental importância para o sindi-
cato, pois segundo ele, a entidade 
precisava de um método mais dirigi-
do para gestão sindical. “Eu acredito 
que o treinamento prático do Ciclo – 
SEGS 2019-2020 – é mais eficaz, pois 
estamos em contato com quem en-
tende, logo é mais fácil tirar alguma 
dúvida. Não precisamos aguardar a 
resposta, já colocamos em prática 
os conhecimentos adquiridos”, disse 
Guilhem.
Outro serviço que foi apresentado no 
encontro sindical para as entidades 
foi o Portal Renalegis. O especialista 
técnico da Divisão de Relações Ins-
titucionais da CNC, Felipe Oliveira, e 

a coordenadora da Divisão de Rela-
ções Institucionais da CNC, Nara de 
Deus, apresentaram o Portal Rena-
legis – Rede Nacional de Assesso-
rias Legislativas do Sistema CNC-
-Sesc-Senac para os participantes. 
Segundo Oliveira, essa é uma ferra-
menta importante para a defesa do 
comércio brasileiro. “O Portal nos 
traz uma vantagem competitiva em 
relação as matérias que estão sendo 
tramitadas no Congresso que tem a 
ver com o setor de comércio, serviço 
e turismo”, disse. O portal monitora 
a tramitação de proposições legis-
lativas de interesse das categorias 
do setor, propiciando informações 
importantes para atuação no par-
lamento e relações institucionais 
entre os poderes. Posteriormente, 
será fornecido a todos os sindicatos 
da base um login e senha para que 
tenham acesso ao Portal Renalegis.
Depois foi a vez do multiplicador do 
SEGS da Fecomércio-MS, Reginaldo 
Lima, apresentar o caso de sucesso 
da instituição. Ele representou a en-
tidade e falou sobre a experiência de 
gestão da Fecomércio-MS. Segundo 
Lima, talvez a maior inovação venha 
quando de fato as entidades sindi-
cais conseguirem entender e aten-
der às necessidades e expectativas 
dos empresários e demais partes in-

teressadas. “Atualmente proporcio-
namos um melhor ambiente de ne-
gócio e segurança jurídica por meio 
da representação e atuação sindical 
em que apoiamos as tomadas de de-
cisões e atuação dos parlamentares, 
estas ações impactam diretamente 
o empresariado”, pontuou Reginal-
do. Para ele, é importante que a Fe-
deração trabalhe para os sindicatos 
com o intuito de proporcionar um 
melhor ambiente de negócio para os 
empresários. 
Para encerrar o encontro, a chefe da 
Divisão Sindical da CNC, Patrícia Du-
que, e o advogado da CNC, Roberto 
Lopes, falaram sobre a importância 
da inclusão da Contribuição Assis-
tencial no Estatuto dos sindicatos 
da Fecomércio-DF. Segundo Patrí-
cia, a contribuição deverá ser paga 
pelas empresas após assinatura de 
convenção coletiva. “O valor das ta-
xas que serão desembolsadas pelos 
empresários será decidido por meio 
de assembleias gerais, estipuladas 
pelas entidades representativas de 
classe”, comentou Duque. Segun-
do ela, o montante arrecadado terá 
o objetivo de fortalecer o sistema 
sindical, sendo compartilhado da 
seguinte forma: 70% para os sindi-
catos, 20% para a federação e 10% 
à CNC.

Os assessores da Divisão Sindical da CNC, João Braga e 
Alexandre Marcelo Santos explicaram o funcionamento 
do Programa SEGS.
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empresa do mês

PRIMEIRA MICROTORREFAÇÃO
DE BRASÍLIA
A AHA! Cafés busca resgatar a essência dos produtores de café
Por Jeniffer Rodrigues

A empresa AHA! Cafés é a primeira 
microtorrefação aberta em Brasília 
e faz parte do mercado desde 2016. 
Destinada ao preparo de cafés es-
peciais com variedade de origens, a 
loja foi criada por Bebel Hamu e está 
localizada na 204 norte. O empreen-
dimento surgiu da sua admiração 
pelo trabalho desenvolvido pelos 
produtores que conheceu no decor-
rer de sua vida. O nome do negócio 
surgiu baseado em uma boa surpre-
sa, como forma de quebrar paradig-
mas relacionado ao o que é, do que 
pode ser o café e essa possibilidade 
de surpreender com um produto tão 
popular. “Nosso público são todas 
as pessoas que valorizam e sejam 
de alguma forma sintonizadas, pre-
ocupadas, conectadas com o campo 
com a terra com a qualidade com o 
bem-estar social e animal que tam-
bém está envolvido nesse processo 
do campo, todo mundo que queira 
consumir um produto de qualidade 
que ame alimentação e perceba que 
isso também é um ato político”, falou 
Bebel.
A torrefação é imprescindível e é du-
rante esse processo que se permite 
desenvolver todo o aroma e sabor 

para que, por fim, estabeleça o for-
mato de bebida. Um trabalho que 
exige delicadeza pois, será demons-
trado todo o potencial existente na-
quele café. O tempo e a temperatura 
são os componentes que conduzem 
a torrefação. O café é colocado no 
torrador e é submetido a uma tem-
peratura alta, por cerca de 12 a 20 
minutos no máximo. “Nós temos 
uma curva de torra e cada café tem 
sua própria curva e perfil que precisa 
ser repetido e estudado a cada novo 
lote. Primeiramente, conhecemos 
o produto e depois desenvolvemos 
o perfil de torra para aquele café. 
Partindo por cada grão específico, 
lote, variedade, origem e as demais 
características e nuances, para re-
ceber uma torra que melhor se ade-
que. Então, quando temos um café 
de uma mesma região, mesmo que 
sejam de lotes ou processamentos 
diferentes, vão apresentar caracte-
rísticas um pouco diferentes na torra 
para demonstrar os seus sabores e 
aromas”, e xplicou Bebel. 
Após um ano da abertura da AHA! 
Cafés, outras lojas no mesmo seg-
mento começaram a surgir. Assim, 
a empresa começou a trazer cafés 

específicos como perfil de identida-
de de uma cafeteria, para estarem 
disponíveis e próximos às cafeterias 
interessadas em trabalhar com al-
gum produto. Os cafés vendidos são 
de vários estados como por exemplo 
Bahia, São Paulo e Minas Gerais. 
“Temos um café mais vendido em 
volume e tem um café que é o mais 
procurado que são cafés com objeti-
vos diferentes com perfis sensoriais 
diferentes”, disse Bebel. 
Devido às chuvas do começo deste 
ano, a AHA! Cafés ficou alagada e 
o prejuízo foi grande. A empresária 
explica que pretendem retomar o 
projeto para a abertura de uma ca-
feteria própria. “Por enquanto esta-
mos fechados, porém, pretendemos 
reabrir a cafeteria em novo local em 
Brasília”, finalizou Bebel. Enquanto 
não abre em novo espaço, as vendas 
da AHA! Cafés são realizadas direta-
mente com o cliente ou no atacado, 
por meio de telefone ou e-mail. 

AHÁ! Cafés - 204 Norte
      querocafeee@ahacafes.com.br 
           @ahacafes      
     3033-4992 | 98123-000
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www .s i te .cupomweb .com .br / fecomerciodf

Você quer ver o
seu cliente de
volta?

R$ 49,90*
/mês

CONFIGURE SUA CAMPANHA EM 10 MINUTOS

CADASTRE SEU CLIENTE EM 20 SEGUNDOS

RELACIONE-SE COM SEU CLIENTE POR
TODO O ANO

AUMENTE SUAS VENDAS PARA SEMPRE

Tenha seu próprio sistema de Cashback através
de uma solução simples e de baixo custo.

CupomWeb vende por você!

* p r e ç o  e s p e c i a l  p a r a  a s s o c i a d o s   
F e c o m é r c i o - D F
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Paulo Augusto 
Analista comercial de 
operadora telefônica

Michel Medeiros
Jornalista

Brenda Lorrane 
Estudante de Direito

Eloy Barbosa de Oliveira 
Ator aposentado

João Uchôa
Consultor em Políticas 

Públicas

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.

BOM BOM

BOM

BOM

BOM

BOM

BOM

BOM BOM

BOM

RUIM

RUIM

RUIM

Facilita ainda mais a vida 
do cliente, a tecnologia 5G 
poderá consumir menos 
bateria, gerar conexões 

simultâneas e mais 
velocidade.

Precisamos somente 
ter condição técnica e 

contratual de entrega da 
5G de qualidade, como 

prometido. As operadoras 
não conseguem cumprir o 

que prometem. 

Há uma grande expectativa 
pela 5G e o BioTIC ser 

pioneiro nos testes foi muito 
representativo. Esperamos 
que seja comercializada em 

pouco tempo.

Acredito que será um 
grande avanço tecnológico 

e bom ver que o governador 
se preocupa com isso. 
Facilitará mais ainda a 

chegada de informações 
para a população. 

Penso que seja uma coisa 
maravilhosa, pois irá 

melhorar para todos nós. 
Poderemos usar essa 

tecnologia com bastante 
intensidade.

Por trazerem prejuízos 
acumulados há anos, sem 

falar na situação financeira 
crítica, entendo como 

uma medida urgente, pois 
corremos o risco de perder a 

concessão.

Acredito que seja uma ótima 
ideia privatizar ambas, 

porque o serviço será mais 
eficiente e ágil assim. Nos 

sentiremos mais protegidos 
e beneficiados. 

Acho que a intenção é 
muito boa, mas tem que 

se ter cuidado nos termos 
e condições, para que a 

qualidade não caia e não 
prejudique a sociedade. 

Vejo como uma mudança 
bem positiva, acabando 

assim com uma situação de 
injustiça com o trabalhador. 

Deveria continuar como 
está na lei atual, sem 
alterações. Mas, se os 

especialistas acharem que 
isso é uma necessidade 

positiva, eles têm 
propriedade. 

Deve-se analisar caso a caso, 
pois existem peculiaridades 
a serem consideradas e os 
benefícios fora da média 
recebidos por algumas 

categorias. 

A fórmula era injusta e, por 
vezes, a renda do segundo 

emprego era convertida em 
parte na hora de acertar 

as contas com o Leão. Um 
pesadelo a cada ano.

É preciso aprimorar a 
prestação dos serviços, 

principalmente da 
mobilidade urbana. Mas 

é preciso cautela para não 
prejudicar os trabalhadores 

das duas empresas.

O intuito é melhorar as 
condições para os cidadãos, 

porém com ou sem 
privatização as situações dos 
órgãos públicos continuam 

precárias.

Ao se aposentarem, os 
trabalhadores terão um 

aumento considerável no 
benefício previdenciário, 

comparando que antes era 
prejudicial.

REGULAR REGULAR
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Plano 
Seguro pioneiro com gestão, operação 
e inteligência dirigida por uma equipe 
especializada em uma central de atendimento 
exclusiva, que oferece facilidades para 
corretor, tranquilidade para o empresário e 
amparo ao trabalhador.

Amparo 
Laboratório de inovação na criação 
de coberturas e benefícios inéditos, 
disponibilizando ao mercado segurador 
alternativas para suprir as necessidades 
dos segurados dos mais diversos 
grupos de risco. 

Imediato 
Com processos simplificados, 
devolve à sociedade em forma de 
indenizações e benefícios recursos 
imediatos caso ocorra algum dos 
eventos cobertos pelo seguro.

Social 
Comprometido em ir além do que 
só pagar indenizações, contribuindo 
diretamente para redução da herança 
da pobreza no país, através da 
democratização do seguro de vida 
para todos.

Conheça o novo parceiro da 
FECOMERCIO-DF
O PASI é um Seguro de Vida e Acidentes simplificado, 
desenvolvido para levar proteção e amparo para as 
empresas e trabalhadores do setor.

fecomercio@vertexseguros.com.br31 3280-7080
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BRB. Inteiro pra você.

Tudo que você precisa está bem aqui, no BRB.

A vida precisa ser vivida por inteiro. Então não aceite nada pela metade.

Porque meios amores não preenchem corações. Um pouco de presença não resolve 

e um quase sonhar não vira realidade. Se for pra ser, que seja por inteiro. Por isso 

somos digitais, claro. Mas também somos próximos quando você precisa. Pontos de

 atendimento? Ninguém tem mais. E pela nossa cidade, ninguém faz mais. Também

 temos crédito com as menores taxas, seguros com os maiores descontos e 

financiamentos com as melhores condições. Porque pessoas, antes de serem físicas 

ou jurídicas, são pessoas. E é para as pessoas daqui que a gente se dedica. 

Inteiramente. Quais suas necessidades? Seus planos? Seus sonhos?


