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DA QUALIFICAÇÃO
AO MERCADO
DE TRABALHO
Para 67% dos brasilienses,
ter um curso de
qualificação profissional
é o caminho para
conquistar
um emprego

Raquel Costa (esq.)e Helena Maria Alves buscaram
capacitação profissional no Senac-DF e agora
colhem os frutos do investimento
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André Clemente,
Secretário de Economia do DF
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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$

2

350

1

1
R$ 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
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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. Agosto/2019.
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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

Siga a Qualicorp:
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Presidente Jair Bolsonaro inaugura escola do Sesc no Piauí
O Sesc do Piauí (PI) inaugurou, no
dia 14 de agosto, uma escola militar
em Parnaíba. O presidente da
República Jair Messias Bolsonaro
esteve presente na inauguração.
A solenidade, conduzida pelo
presidente do Sistema FecomércioSesc-Senac do Piauí, Valdeci
Cavalcanti, contou também com
a presença do presidente da
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo

(CNC), José Roberto Tadros, e do
presidente do Sistema FecomércioDF, Francisco Maia. A presença de
Bolsonaro na cerimônia mostrou
a força do comércio no Brasil. “O
presidente conheceu a estrutura
da instituição de ensino do Sesc, o
que mostra a nossa aproximação
com o governo Federal”, afirmou
Francisco Maia. Ele destacou ainda
que pretende inaugurar uma escola
semelhante em Brasília.

Foto: Divulgação

Câmara de Tributação se reúne com relatora do Código de Defesa do Contribuinte
Integrantes da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio-DF fizeram uma reunião
com a deputada distrital Júlia Lucy
(Novo), no dia 9 de agosto, no gabinete da parlamentar. O encontro foi
para tratar sobre o Código de Defesa

do Contribuinte do DF, que está sob
relatoria da deputada. O código define os deveres e os direitos do contribuinte, além dos limites de atuação
do agente público. Segundo o presidente da Câmara, Charles Dickens,
o objetivo do encontro foi debater o

tema para melhorar o código. “Fizemos algumas reuniões sobre o assunto, algumas análises e percebemos que o código tem alguns artigos
defasados, e outros pontos que nem
são competência daquela matéria”,
disse Charles.
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Secretária Nacional de Justiça visita Fecomércio e apresenta
pacto de combate à violência contra as mulheres
A secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj, esteve na Fecomércio-DF, no dia 6 de agosto, para conhecer a estrutura da entidade e saber um
pouco mais sobre o Sesc, o Senac e a Câmara de Mulheres Empreendedoras
da Federação. A secretária aproveitou a visita para pedir colaboração das entidades ao Pacto Nacional pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, que foi assinado no dia 7, no
Salão Negro, do Congresso Nacional. O pacto tem como objetivo harmonizar a
prestação de serviços para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A secretária Maria Hilda explicou que um dos pilares para acabar com a violência
contra as mulheres no País é investir em emprego e educação. A presidente
da Câmara de Mulheres da Fecomércio-DF, Beatriz Guimarães, destacou que
o objetivo do pacto e a missão da câmara são convergentes.
@fecomerciodf
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editorial

Educação para o trabalho

D

esde a sua inauguração na capital federal, em 1967, já passaram pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (Senac)
mais de 1,1 milhão de alunos. Nas
nossas salas de aula esses cidadãos tiveram acesso à qualificação e
com isso conquistaram um estágio,
uma vaga no mercado de trabalho
ou uma promoção na carreira. Mais
do que um diploma, eles almejavam
oportunidades. E ainda hoje, passados 52 anos, é isso que o Senac
entrega. Uma ferramenta acessível
para as pessoas transformarem as
suas vidas. Uma transformação que
acontece por meio da educação profissional.
Esse é o diferencial do Senac:
ensinar para o mundo do trabalho.
Os seus cursos capacitam profissionais para atuarem nos setores de
comércio, serviços, turismo e saúde. Dessa forma, o setor terciário
consegue atender bem a população
e gerar benefícios tão importantes
nos dias de hoje, como emprego e
renda. É por isso que a iniciativa privada direciona recursos para essa
instituição. A Federação do Comércio administra o Senac para fazer
com que esse investimento retorne
para sociedade na forma de serviços
e cursos. Nessa edição da revista,
nós mostramos o resultado bem sucedido desse trabalho.

Tanto os estudantes quanto os
empresários e trabalhadores reconhecem o valor do Senac. Uma pesquisa inédita realizada em Brasília,
encomendada pela instituição, revela que para 67% dos brasilienses ter
um curso de qualificação profissional é o caminho para conquistar um
emprego. O estudo também mostra
que 81% da população avalia o Senac positivamente no DF, sendo que
entre as pessoas que fizeram alguma disciplina na entidade a nota
média dada ao curso foi de 7,9. Isso
referenda nossa administração e
nos incentiva a trabalhar cada vez
mais em defesa da sociedade e dos
setores de comércio e serviços.
A revista também traz as ações
realizadas pelo Sesc, novidades dos
sindicatos da nossa base e posicionamentos importantes da Federação do Comércio, como a busca pela
renegociação da dívida dos empreendedores que possuem débitos
com o governo do DF. Reivindicamos
descontos nas multas exorbitantes
que são cobradas hoje do empresário por conta dessas dívidas. Ainda
abordamos a força do empreendedorismo feminino e o fortalecimento
do turismo na capital federal.
Boa leitura!

Francisco Maia

Presidente do Sistema
Fecomércio-DF:
Fecomércio, Sesc, Senac
e Instituto Fecomércio
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ANDRÉ
CLEMENTE
Por Fabíola Souza

O auditor André Clemente foi o
primeiro nome anunciado pelo governador
Ibaneis Rocha (MDB) para compor os
quadros do atual governo do Distrito Federal.
Clemente é auditor da Receita há 30 anos.
Ele acumula no currículo experiências como
Secretário de Fazenda, de Planejamento, do
Entorno e da Representação do Estado de
Goiás. Também foi presidente do Conselho
de Administração da BRB Corretora de
Seguros S/A e presidente do Conselho de
Administração do Banco de Brasília (BRB).
Além de ter prática profissional nas áreas de
administração e finanças no setor público,
direito tributário, direito administrativo,
processo legislativo, e auditoria contábil e
fiscal. O secretário tem formação em Direito
pela Universidade Católica de Brasília
(2006) e graduação em Ciências Contábeis
pelo Centro Universitário de Brasília (1994).
Também é pós-graduado em Auditoria
Interna e Externa.

Revista Fecomércio DF
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1- Ao assumir como secretário de
Economia, o senhor fez referência à
redução da carga tributária. Como,
por exemplo, a alíquota modal do
ICMS voltar para os níveis vigentes em
dezembro de 2015, quando eram 17%
(hoje estão em 18%). Como pretende
executar essa redução?
Ao longo dos últimos anos, o estrago
nas finanças públicas do Distrito Federal foi enorme. Aliado ao aumento de
carga tributária desmedido, houve um
acúmulo de passivos ocultos na ordem
de R$ 8 bilhões. Por isso, o retorno às
cargas tributárias anteriormente vigentes será feito com cautela. Muito já
foi feito com a extinção da Difal – medida que retira das empresas optantes
do Simples Nacional a cobrança do diferencial de alíquota sobre o ICMS – e
com a criação de regimes especiais de
tributação para importação, indústrias,
distribuição e atacados, alcançando
operações internas e interestaduais.
Também foram enviados à Câmara
Legislativa Projetos de Lei que reduzem a carga tributária do ITBI, do ITCD
e do IPVA. Ao longo do governo, novos
ajustes de carga tributária acontecerão
– sempre com responsabilidade e ouvindo os segmentos interessados.
2- A criação do Emprega-DF é baseada em benefícios fiscais previstos em
leis do Mato Grosso do Sul para a indústria e o comércio. Este programa
já está contribuindo para a retomada
da economia do DF? É possível identificar empresas que já aderiram?
Sim. Já está contribuindo para o ambiente favorável ao desenvolvimento
econômico e para a atração de novos
investimentos. A retomada da economia depende não só de uma legislação

fiscal que ponha o Distrito Federal em
igualdade de condições com demais
estados, mas também da sensação
de segurança jurídica, infraestrutura
econômica adequada, carga tributária justa, capacitação de mão de obra,
redução da burocracia, inovação e tecnologia. Todas essas premissas do ambiente competitivo são parte da agenda
diária do novo governo e fazem parte
de entregas feitas no primeiro semestre de 2019. Várias empresas já protocolaram pedidos de adesão ao Emprega–DF. São indústrias dos segmentos
farmacêuticos, alimentícios, cervejarias, produtos de higiene, frigoríficos,
laticínios, grandes varejistas, etc.
3- O Programa Nota Legal é visto
como uma conquista da sociedade,
além de incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal. O GDF pretende realizar mudanças no formato do programa de concessão de benefícios para
os próximos anos?
Evoluir é preciso, sempre. O Nota Legal foi um programa de forte impacto
quando criado – e a falta de atualizações e investimentos acabou por gerar
desconfiança. Além dos mecanismos
hoje disponíveis (redução de IPTU e
IPVA, ressarcimento em espécie e o
Saúde Nota Legal), serão criadas opções para que os pontos acumulados
possam ser gastos em aquisições de
produtos e serviços específicos e de
interesse da administração tributária,
gerando mais consumo e, por isso,
mais arrecadação.

Evoluir é preciso,
sempre. O Nota
Legal foi um
programa de forte
impacto quando
criado – e a falta
de atualizações
e investimentos
acabou por gerar
desconfiança.

4- O senhor participou de reunião de
diretoria da Fecomércio-DF, em 25 de
junho, e falou sobre o lançamento de
um novo Refis. Comentou, ainda, sobre reduzir multas altíssimas que têm
Revista Fecomércio DF
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sido cobradas das empresas que devem ao governo. Quando pretende pôr
em prática esses projetos?

Fotos: Cristiano Costa

Em 2020 será lançado um programa
de recuperação de créditos de difícil
recebimento e de saneamentos de
empresas. Hoje, a dívida ativa tributária é de mais de R$ 30 bilhões e, por
ano, o Distrito Federal não recebe mais
do que 1% desses valores. É um índice
baixíssimo de recuperação de valores
e essa realidade repete-se em todas
as unidades da Federação. Por isso, a
necessidade do programa. Mas para
que esses programas não sejam uma
necessidade recorrente, estamos investindo na simplificação da legislação,
ajuste de cargas tributárias, inovação e
tecnologia, e programas preventivos
para reduzir a inadimplência fiscal e
combate à sonegação fiscal. Está em
curso uma força-tarefa integrada pela
Secretaria de Economia, Secretaria de
Segurança Pública, Diretoria de Polícia
Civil, e Procuradoria do DF para combater a sonegação fiscal e recuperar
ativos, com utilização de ampla base
de dados e tecnologias. Os bons contribuintes são a regra, a maioria. As exceções que estragam a concorrência,
atrapalham a economia formal e ocultam ativos são alvo dessa ação do DF.
5-A fiscalização das mercadorias em
trânsito nas fronteiras interestaduais é um tema de interesse de todos.
Com uma fiscalização solta, a evasão
da arrecadação provoca prejuízos aos
cofres públicos e fomenta a concorrência desleal. O que o governo pensa
como medida para proteger a economia do DF?
O Fisco Distrital vem evoluindo muito
na persecução dos fatos geradores de
tributos. Nota legal, nota eletrônica,
livros eletrônicos e cruzamentos de
dados são alguns dos recursos amparados em tecnologia e inovação. Mas
10 Revista Fecomércio DF

precisamos avançar para o monitoramento do espaço físico no território do
DF, coibindo em tempo real as fraudes
e as ações para o não pagamento de
impostos. Para isso, monitoramento
por câmeras inteligentes, balanças
de pesagem nas rodovias, scanners e
concurso de auditores são ações que
estão em curso.
6- Os servidores reivindicam aumento. Há algum planejamento para reajustar os salários dos funcionários
públicos sem comprometer o investimento em outras áreas?
As necessidades públicas são infinitas
e os recursos públicos, limitados. Há
demandas por reduções de impostos,
por aumento de salários, por mais
obras, por mais serviços públicos, por
pagamentos de R$ 8 bilhões de dívidas
atrasadas – e tudo, em primeira análise, parece ser de conciliação impossível. Porém, o governador Ibaneis Rocha
e toda sua equipe, diante dos recursos
disponíveis, tem elegido as prioridades
para que a economia cresça e o Estado
volte a cumprir sua função primordial
de atender a população. O diálogo com
as categorias está aberto e os servidores são a parte viva e fundamental do
DF para que o cidadão volte a ter qualidade de vida.
7- Na avaliação do governo, as medidas adotadas neste primeiro semestre já sinalizam para um reequilíbrio
das contas públicas?
Sim. O primeiro Relatório Quadrimestral de 2019 publicado, exigido pela da
Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstra aumento da receita e redução
de despesas. Já é a comprovação do
acerto das medidas em curso.
9- No ranking do ICMS em nível nacional, o DF apresenta, de janeiro a
maio deste ano, a última colocação
de arrecadação do imposto, com

decréscimo de -7,82%. A média nacional, neste período, foi de 1,78%.
Quais são os fatores que contribuíram para este resultado tão nocivo?
E quais medidas serão implementadas para reverter este cenário?
O estrago proporcionado à gestão
pública nos últimos anos foi enorme.
Essa baixa qualidade da administração tributária local, fruto de decisões
equivocadas – como aumento de carga
tributária exagerados, ausência de auditores da receita (último concurso foi
em 1993) e política de tecnologia inadequada – foram as causas dessa classificação ruim. Essa não é a realidade
verificada desde o começo deste novo
governo. Novos investimentos em tecnologia estão em curso, a realização
do concurso para auditores da receita
foi retomada, assim como a revisão de
carga tributária, e também a efetivação
de uma política fiscal desenvolvimentista – que valoriza o investimento privado e a atividade empreendedora.
10- Sabe-se que o comércio eletrônico vem apresentando crescimento e já participa com 5% da
arrecadação do ICMS no DF. Esta
expansão representa prejuízos
para os comércios estabelecidos
fisicamente na capital, restando
ao DF o diferencial de alíquota em
prejuízo do emprego e da renda que
fica no estado de origem do produto. A Secretaria tem alguma medida
para reduzir a alíquota e incentivar
a competição com outros estados?
O Distrito Federal, nesse novo governo,
tem uma agressiva política de atração,
expansão e manutenção de investimentos e empreendimentos privados.
Não basta atrair, temos que dar condições para que os locais cresçam e
se fortaleçam. O Distrito Federal é, por
natureza, um importante centro logístico da América Latina. As operações
pela internet fazem parte de uma ação

estratégica de crescimento da economia local e de atração de grandes
varejistas e distribuidores que operam
com essa atividade. Queremos concentrar empresas que fornecem para
todo o Brasil.
11- Para finalizar, o projeto de Lei
Orçamentária Anual para 2020 prevê quanto para investimentos?
Em 2019, menos de 0,5% do orçamento local (recursos do tesouro)
efetivamente está destinado para investimento. Com esforço concentrado
nas operações de créditos nacionais
e internacionais, estamos conseguindo avançar concretamente para 2%
do orçamento. Para 2020, o valor a
ser destinado para investimentos dependerá da redução do custeio e das
despesas de pessoal em 2019. Mas
não será tarefa fácil, já que 95% do
orçamento local está comprometido
com despesas já existentes (pessoal
e custeio). O Distrito Federal tem uma
carteira de projetos de mais de R$ 8 bilhões. A saída são as fontes externas
de financiamento e o Orçamento Geral
da União, e contaremos com o apoio da
eficiente bancada de senadores e deputados federais do DF. As emendas
extras obtidas em 2019 com auxílio da
bancada federal somam, até agora, R$
188 milhões. As emendas federais de
2019 constantes da LOA da União/2019
somam R$ 263 milhões. As captações
de recursos de projetos de parcerias
em curso extrapolam os R$ 5 bilhões.
Assim, buscaremos a redução da máquina, fontes externas ao orçamento
local e as parcerias para viabilizar a infraestrutura que o Distrito Federal precisa para oferecer qualidade de vida à
população local.
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comércio exterior

UNIÃO ENTRE BLOCOS
Acordo entre Mercosul e União Europeia deve garantir crescimento
econômico para o Brasil

Foto: Shutterstock

Por Sacha Bourdette

O

s países que compõem o Mercosul e os países integrantes
da União Europeia formarão
uma das maiores áreas de livre
comércio do mundo. A decisão foi
acertada em junho, em Bruxelas,
na Bélgica. Os dois blocos juntos
correspondem a 25% da economia
mundial representando um mercado de 780 milhões de pessoas. Se
compararmos o número de países e
a extensão territorial, só perde para
o Tratado Continental Africano de
Livre Comércio, que conta com 44
países da África. Entretanto, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é o maior entre blocos econômicos da história.
O pacto deve eliminar as tarifas de
importação para mais de 90% dos
produtos comercializados entre os
dois blocos. Para os produtos que
não terão as tarifas eliminadas,
deverão ser aplicadas cotas diferentes com tarifas reduzidas. Esse

12 Revista Fecomércio DF

processo de eliminação vai variar
conforme cada produto e deve levar
de 10 a 15 anos a partir da entrada
em vigor da parceria intercontinental.
Na avaliação do presidente da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC),
José Roberto Tadros, o acordo movimentará a economia entre os continentes. “Avalio que a aprovação
do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, confirmada após 20 anos de negociação,
fortalece os dois blocos econômicos e dá nova dimensão ao Mercosul. Seguramente, esse pacto será
gerador de muitos negócios, o que
implica dizer crescimento de todas
as nações envolvidas. É importante
destacar, contudo, que nesse cenário alentador a quem empreende,
aumenta a necessidade de coordenação entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai”, ressalta.

“

O acordo representa uma grande
chance de ampliação global da
presença comercial do Brasil e dos
países vizinhos

“

José Roberto Tadros, presidente da CNC
O presidente da CNC faz uma análise do impacto econômico. “Ainda
há um longo caminho pela frente,
até a ratificação pelos países integrantes dos blocos. Independentemente disso, pode-se afirmar que
o acordo representa uma grande
chance de ampliação global da presença comercial do Brasil e dos países vizinhos. Uma maior abertura
comercial, em uma dinâmica equilibrada e justa, que é o que se busca
garantir, sempre traz impactos positivos, não apenas para o comércio, mas para a economia como um
todo. Os acordos estimulam o crescimento e a geração de empregos.
Está se criando um cenário efetivo
de desenvolvimento diante da grandeza e força econômica das nações
envolvidas, o que gera expectativas
positivas e alentadoras”, afirma.

Foto: Cristiano Costa

De acordo com José Roberto Tadros, diversos setores devem
apresentar crescimento. “O Brasil
tem setores altamente competitivos, que se posicionam com perspectivas bastante positivas com o

Professor Creomar de Souza, fundador da
Dharma Political Risk and Strategy

acordo. É o caso, por exemplo, do
agronegócio. O comércio de bens
e serviços, em geral, também têm
excelentes perspectivas. É importante ressaltar, no entanto, que
precisamos prosseguir com as
medidas que irão destravar a economia, como a reforma da Previdência, um novo sistema tributário
e outras iniciativas, como a MP da
liberdade econômica. É isso que vai
nos tornar mais competitivos e capazes de aproveitar acordos como
esse com a União Europeia em toda
a sua potencialidade”, completa.

Expansão gradual
O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antonio Jorge
Ramalho da Rocha, acredita que o
crescimento virá em médio e longo prazo. “O impacto será positivo,
especialmente devido à abertura
parcial do mercado brasileiro e à
exposição de agentes econômicos
a maior competição, mas de forma
gradual e previsível. Os empresários minimamente competentes e
sensatos terão, de um lado, tempo para preparar-se para a maior
competição que passarão a sofrer
aqui e, de outro, acesso ampliado
ao mercado europeu. Do lado europeu, os benefícios vão além do
puro comércio. Por exemplo, sinalizam as vantagens de permanecer
na União Europeia em tempos de
Brexit, pressionam os EUA a rever
suas posturas intransigentes, asseguram acesso preferencial a investimentos europeus”, avalia.

Segundo o professor, no entanto,
alguns riscos precisam ser analisados. “Esse tipo de acordo sofre
ameaças permanentes ao se definirem os detalhes normativos das
definições legais e de sua implementação. A depender do resultado
das eleições argentinas, o acordo
poderá sofrer atraso ou poderá ser
severamente prejudicado. Dificilmente entrará em vigor no ano que
vem. O mais provável é que isso
ocorra em 2021, se houver perseverança”, pondera.
O professor, Creomar Lima Carvalho de Souza, fundador da Dharma
Political Risk and Strategy - consultoria focada em estratégia e prevenção de risco político - explica
mais sobre como esse pacto afetará o Brasil. “O acordo é uma excelente oportunidade de crescimento.
Contudo, isso não se dará de forma
automática. Tendo em vista que o
processo de operacionalização leva
algum tempo. O impacto é positivo,
sobretudo, por expandir os espaços
de atuação de negócios e de acessos das mercadorias do Mercosul
na Europa. De outro lado, há espaço para que o consumidor brasileiro
tenha acesso a produtos europeus
de excelente qualidade com preços
mais razoáveis”, prevê.
Revista Fecomércio DF 13

negócios

14 Revista Fecomércio DF

esporte

SESC E REDE GLOBO REALIZAM
13º COPA BRASÍLIA DE FUTSAL
Maior competição da modalidade no Distrito Federal, torneio reúne
31 times das regiões administrativas

Foto: Helio Montferre

Por Liliam Rezende

M

aior torneio de futsal do Distrito Federal, a Copa Brasília
vai chegar à 13ª edição em
2019. A competição, que reúne os 31
times das regiões administrativas
do DF, começou no dia 27 de julho e
vai até 28 de setembro, data da final.
O atual campeão é o Brasília, que
bateu o Cruzeiro por 6 a 4 em 2018.
O torneio é organizado por uma parceria entre o Sesc e a Rede Globo.
Como já se tornou tradição, a grande decisão será transmitida ao vivo
pela emissora.
O coordenador de esportes e lazer
do Sesc-DF, Élisson Fabrício de Oliveira, conta que a disputa mobiliza
atletas, torcidas e apaixonados pela
modalidade em uma grande festa do
esporte, com uma média de 25 mil
torcedores por edição. “É um evento
de alto nível técnico e com a participação empolgante de torcedores de
todo o Distrito Federal incentivando a
prática desportiva como instrumento

para superação do individualismo e
formação da personalidade”, destaca.
Na internet, a Copa Brasília de Futsal tem um espaço exclusivo no site
do Globo Esporte Distrito Federal,
onde o internauta pode encontrar
mais informações sobre o torneio.
Fabrício conta ainda que em 2018 a
transmissão ao vivo da final do torneio, realizada na quadra do Sesc
Ceilândia, bateu recorde de audiência. “É uma satisfação coordenar a
equipe responsável pela logística do
evento, que em todas as edições são
elogiadas pelo excelente trabalho
desempenhado”, ressalta.
As partidas são abertas ao público
e tem duração de 50 minutos, com
dois tempos de 25. São realizadas às
terças, quintas e aos sábados. Serão
premiados com troféus os três primeiros colocados, além de troféu ao
goleiro menos vazado, artilheiro e
equipe “Fair Play”.

CAMPEÕES DA COPA
BRASÍLIA DE FUTSAL
2007 - Taguatinga
2008 - Recanto das Emas
2009 - Sobradinho
2010 - Sobradinho
2011 - Sobradinho
2012 - SIA
2013 - Cruzeiro
2014 - Cruzeiro
2015 - Águas Claras
2016 - Guará
2017 - Sudoeste
2018 - Brasília
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infraestrutura

ADASA APRESENTA ESTUDO PARA
FECOMÉRCIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
A agência está pedindo a opnião da poupulação brasiliense para definir a
nova estrutura tarifária

Foto: Cristiano Costa

Por Fabíola Souza

Superintendente da Adasa, Diogo Ferreira (esq.), e Francisco Maia, presidente da Fecomercio-DF

O

superintendente do Instituto de Estudos Econômicos e
Fiscalização Financeira da
Adasa, Diogo Ferreira, esteve na
sede da Fecomércio-DF, do dia 23
de julho, para apresentar ao presidente da entidade, Francisco Maia,
um estudo que está sendo realizado
pela agência sobre atualização dos
valores das tarifas de água e esgoto
na cidade. O propósito da Adasa é o
de criar uma nova estrutura tarifária, pretendendo corrigir distorções
e incentivar o uso racional da água.

conto no valor da conta. “Estamos
realizando consulta pública para
alteração da estrutura tarifária da
Caesb, de como a água é cobrada. O
intuito é o de acabar com o consumo
mínimo de 10 metros cúbicos por
mês, dando uma estrutura mais justa para toda a população”, informou
Diogo Ferreira. Ele explica ainda que
todas as propostas corrigem, parcialmente ou integralmente, a distorção que hoje é observada, onde as
unidades de menor consumo subsidiam as que consomem mais.

A agência pretende ainda melhorar
o mecanismo de concessão da tarifa
social, onde consumidores de baixa
renda tem o direito de 50% de des-

As novas tarifas valerão para residências e comércio. Devido a importância do assunto, a Adasa está
pedindo a opinião da população da
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cidade para definir a nova estrutura tarifária. A agência elaborou um
questionário no site, para avaliação
popular das principais premissas e
critérios adotados para o estudo da
nova estrutura de tarifas da Caesb.
O questionário, com 13 perguntas,
refere-se aos critérios estabelecidos para a questão da tarifa social
à população de baixa renda, e relevância de cada item analisado para
as demais tarifas (residencial e não
residencial), como o impacto sobre
o desenvolvimento econômico e os
riscos de estabilidade financeira da
concessionária. Para acessar, basta
entrar no site da Adasa: http://www.
adasa.df.gov.br/.

por dentro do sistema - fecomércio

Foto: Cristiano Costa

CONPLAN APROVA MINUTA DE PROJETO QUE FLEXIBILIZA
OCUPAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS
O A minuta do projeto de lei complementar que altera os usos dos
lotes do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) foi aprovada, no dia 25 de
julho, no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal (Conplan). Depois, o projeto seguiu para uma análise da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), assim como
a Casa Civil, e posteriormente seguirá para a Câmara Legislativa do DF
(CLDF). A aprovação do projeto veio após relatoria da Fecomércio-DF,
em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). As entidades
sugeriram alguns pontos adicionais, que ainda passarão pela análise
do governo.
O presidente do Sindicato da Habitação, Ovídio Maia, foi o representante da Federação do Comércio na relatoria. Segundo ele, o governo
fez um trabalho muito bem feito, com um estudo técnico muito bom.
“Nós, como relatores, pensamos em um SIG para frente, para o futuro.
Temos que oxigenar o setor dentro da legalidade. Existe um número
grande de empresas instaladas lá que ainda não tem documentação,
esse projeto mudará essa realidade”, destacou Maia. “Esse é um grande passo para trabalhar Brasília dentro da legalidade, oxigenando e
dinamizando a cidade”, completou. (por Daniel Alcântara)

DIRETORIA DO CODESE-DF É EMPOSSADA PARA
MANDATO ATÉ 2021
A Diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF (Codese-DF)
para o mandato até 2021, que tem como presidente
o empresário Paulo Muniz, foi empossada no dia 24
de julho. O vice-presidente da Federação do Comércio e diretor do Instituto Fecomércio, Álvaro Silveira Júnior, foi empossado como vice-presidente do
Codese. O presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil (Sinduscon-DF), Dionyzio Antônio
Martins Klavdianos, foi empossado como diretor administrativo-financeiro.
Fundado em março de 2017, o Codese é organizado em câmaras setoriais e formado por profissionais voluntários.
Tem como objetivo colaborar no planejamento econômico sustentável de Brasília e do Entorno, a curto, médio e
longo prazo. No Conselho são discutidos diversos temas que giram em torno de questões sociais e urbanas, visando
o desenvolvimento sustentável da região geoeconômica, como promoção da qualidade de vida e melhores condições
para os cidadãos, juntamente com a administração pública. (por Fabíola Souza)

Foto: Cristiano Costa

FEDERAÇÃO RECEBE VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado distrital Rafael Prudente (MDB), se reuniu com o presidente do
Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia. A visita ocorreu no dia 24 de
julho, na sede da Federação. O parlamentar sugeriu parcerias com o
Sistema pelo programa Câmara Itinerante. O diretor regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, e o diretor do Senac-DF, Antonio Tadeu
Peron, também participaram da reunião e o grupo ficou de analisar as
possibilidades para viabilizar a parceria do Sistema Fecomércio com a
Casa Legislativa. (por José do Egito)
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
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@setorgastronomico
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SKATE COM DIREITO
A MÚSICA, CULTURA E
GASTRONOMIA

CARNE ASSADA,
HAMBÚRGUER E BONS
DRINKS

Tap & cheese bar, pizzaria, cafetaria, drinks e dez torneiras com
cervejas artesanais são algumas opções do complexo gastronômico Layback. O mais interessante é que todas essas opções
ficam ao redor de uma pista de skate de alto nível. A pista é
aberta ao público e de uso gratuito. O espaço é marca da família de um dos principais nomes do skate mundial, o brasileiro
Pedro Barros. O Layback conta ainda com música de qualidade
e ao vivo. Vale conferir o pôr do sol no lugar, um dos mais bonitos da capital do País. Funcionamento: de terça a sexta, das
15h às 23h, sábado das 15h às 00h e domingo das 14h às 22h. O
estabelecimento fica à beira lago, no Setor Hoteleiro Turístico
Norte, ao lado da concha acústica e do condomínio Lake Side.

Toca blues, serve uma das carnes mais suculentas da cidade e tem um dos melhores
hambúrgueres de todo o Distrito Federal. Pão
assado na brasa, carne com gosto de churrasco e ponto correto são as marcas do Rottbar.
Drinks? Têm também, só clássicos como:
Negroni, Whisky Sour, Gin tônica e outros. A
casa serve ainda dobradinha e sarapatel. Os
produtos ofertados são locais e artesanais. O
estabelecimento fica no Sudoeste, CLSW 103,
Bloco A, Subsolo. O funcionamento é de segunda a sábado, das 18h às 22h.

FORA DOS EIXOS

Foto: Divulgação
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A Pasta Madre Pães Artesanais é a primeira casa de pães artesanais
localizada no Jardim Botânico e vem fazendo sucesso na região. A proposta
é fazer pães sem aditivos químicos ou biológicos, com fermentação lenta de
oito a 72 horas. Com influência da panificação italiana, oferece quatro linhas
de pães: italianos, doces, integrais e funcionais, com redução de glúten. A
casa também utiliza os produtos locais e do cerrado na produção, como
o de buriti e o de baru. O estabelecimento está localizado no Condomínio
Solar de Brasília, Quadra Comercial 3. Funcionamento de segunda a sextafeira, das 8h às 20h, sábado das 8h às 18h

CHEF DOS
PRESIDENTES E
DOS BRASILIENSES

Marcello Lopes dos Santos, 40 anos, nascido em Brasília, começou
a se aventurar na cozinha aos 15 anos de idade. Com experiência no
Rio de Janeiro, foi chefe presidencial, tendo cozinhado para a presidente Dilma e para o presidente Michel Temer. Atualmente, está
à frente da Blend Boucherie: uma casa inspirada nas culinárias
francesa e mediterrânea, com um toque brasileiro. O restaurante
é especializado em cortes bovinos com variedade de guarnições.
Como você avalia a culinária voltada para carnes em Brasília?
Estamos tendo uma grande resposta do público da cidade, até porque a raça de boi Angus ficou muito famosa em Brasília. Essa raça
proporciona uma carne mais saborosa e macia, diferente da raça
Nelore, a carne mais consumida no País. Em um futuro próximo
eu vejo as pessoas entrando nos açougues e não procurando mais
pelo corte e sim pela raça do boi.
Brasília é considerada o terceiro polo gastronômico do País, o
que diferencia a cidade de outras localidades?
O que diferencia Brasília é a renda da população. Aqui as pessoas
têm como gastar a mais. Além de hoje em dia a gastronomia aparecer na TV, virando moda. Como temos um grande poder aquisitivo na cidade, o produto se torna mais acessível, transformando
Brasília nesse polo importante no País.

Foto: Divulgacão

Qual a inspiração para criar seus pratos?

Fotos: Divulgacão

Marcello Lopes dos Santos está à
frente do Blend Boucherie

No meu caso se trata do dia a dia. Passo muito tempo na cozinha,
nos dias mais tranquilos no restaurante eu busco inspiração, até
porque não tenho muito tempo para criar. As minhas ideias acabam surgindo sem muito plano, quando aparece na cabeça eu
monto na hora e vejo se fica legal. Acredito que uma boa inspiração
é estar bem com você mesmo, com a família e com a cabeça boa,
aí acabam saindo coisas legais.

DICA DE
LEITURA

APRENDA A
CONFEITAR

RESTAURANTES
DO SESC-DF

Um livro planejado para descobrir o
prazer da mistura entre a gastronomia francesa e temperos brasileiros,
preparando quiches deliciosas sem
dificuldade. Em todas as receitas,
salgadas e doces, você encontrará a lista completa de ingredientes.
O livro é assinado pelo chef Lionel
Ortega, e publicado pela Editora Senac-DF. De R$ 45, está por R$13,50
(www.df.senac.br/editora).

O Senac-DF oferece um curso completo de confeiteiro. As aulas começam no dia 26 de agosto e ensinarão
a preparar, montar e apresentar
produtos de confeitaria e também
a produzir e confeitar bolos, tortas,
biscoitos finos, chocolates especiais,
folhados, massas e doces. O investimento é de R$ 2.890, que podem ser
parcelados em até 12 vezes no cartão. Mais informações: 3313-8877.

No Sesc-DF, a alimentação está diretamente relacionada à saúde e
à qualidade de vida da população.
Pensando nisso, a instituição possui
restaurantes e lanchonetes. São oito
espaços fixos, localizados nas unidades Presidente Dutra (Setor Comercial Sul), Estação 504 Sul, 913 Sul,
Guará, Taguatinga Norte, Taguatinga
Sul, Ceilândia e Gama. Funcionam de
segunda a sexta-feira.
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Capacitação em Santa
Maria

Miro Gomes, administrador
de Santa Maria.

Há dois anos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Distrito Federal possui parceria com
a Administração Regional de Santa Maria. Em 2019,
esse apoio foi renovado garantindo a concessão de área
para a realização de cursos gratuitos para a comunidade. O administrador regional de Santa Maria, Miro
Gomes, fala dessa união e dos benefícios para população. “Essa parceria tem uma grande representatividade
para a nossa região, abre portas para que jovens e adultos se profissionalizem e se preparem para o mercado
de trabalho e consigam um emprego”, conta. De acordo
com o administrador, a procura pelos cursos do Senac
também tem sido grande. “A demanda é maior do que a
oferta. As vagas se esgotam rapidamente. Temos o interesse e a vontade de aumentar a nossa estrutura física e, consequentemente, o número de vagas em cursos
como: cabelereiro, manicure, confeiteiro, salgadeiro,
garçom e informática. É uma excelente parceria que
proporciona o crescimento profissional e a capacitação
dos moradores da cidade. Queremos sempre renovar
esse apoio e é um pedido da população”, ressalta.

Valorização cultural
Por Sacha Bourdette
Bacharel em artes cênicas pela Universidade de Brasília
(UnB), Murilo Grossi já atuou em diversos trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. No Sesc, ele já se apresentou
com os seus espetáculos rodando o Brasil. O ator já foi homenageado pelo Prêmio Sesc do Teatro Candango, em 2013,
pela sua trajetória dentro da cultura da cidade. Ele conta um
pouco dessa experiência. “Me formei na prática, cresci fazendo teatro, televisão e cinema, mas o que vivenciei em Brasília
nos anos 80 foi primordial para a minha formação como ator”,
revela. Murilo Grossi também faz parte dos 40 anos do Teatro
Sesc Garagem, celebrados neste ano. “Já passei muitos dias e
muitas horas dentro do Garagem. Faz parte da minha história
também. O Sesc tem um papel fundamental para a cultura
e não só aqui em Brasília, mas por todo o Brasil. Valorizar
as artes cênicas é algo que o Sesc faz muito bem e há vários
anos. A importância é enorme, nós atores precisamos de toda
essa produção e infraestrutura que o Sesc dispõe. É um espaço democrático e de resistência para a cultura brasileira”,
elogia Murilo.
Murilo Grossi, artista.
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Por Sacha Bourdette

Cinco
perguntas para
Carlos Vieira
Por José do Egito
À frente da Casa de Viagens como diretor há quase
19 anos, Carlos Vieira atua no segmento desde 1986
e acompanha o trabalho feito pela Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-DF.
Como é feito o trabalho na agência de viagens?
Trabalho diário, contínuo e dedicado a clientes pessoas físicas e jurídicas privadas. Por opção, não trabalhamos com governos, seja distrital, estadual ou
Federal.
Como você enxerga o trabalho feito pela Câmara
de Turismo da Fecomércio?

Tâmara Silva, supervisora do Hospital Anchieta.

Parceria de sucesso
Por Fabíola Souza
Há mais de 5 anos, o Hospital Achieta, localizado em Taguatinga, mantém uma parceria de sucesso com o Instituto Fecomércio-DF. A empresa conta atualmente com
30 jovens aprendizes e 18 estagiários de nível superior
que trabalham na estrutura do hospital. A supervisora
de retenção e captação de talentos do Anchieta, Tâmara
Silva, diz que tem um retorno muito positivo dos jovens e
estagiários que trabalham no estabelecimento. Segundo
ela, o desenvolvimento que é realizado pelo IF é muito
importante para a inserção no mercado de trabalho. “O
Instituto Fecomércio faz um trabalho muito bom e colabora muito com a nossa empresa. Os aprendizes já
chegam aqui com informações e uma carga positiva do
trabalho pedagógico realizado no instituto”, diz. Os jovens do IF trabalham na área administrativa ou no atendimento ao cliente interno e externo do hospital. “Nós
temos um histórico bem positivo dos jovens aprendizes,
eles aprendem bastante e em alguns casos são contratados”, completa Tâmara. “Temos ainda um histórico
muito bom de permanência desses jovens no hospital.
O contrato é de dois anos e eles ficam esse tempo todo
com a gente nos ajudando na rotina de trabalho”, finaliza.

Qual a sua opinião sobre a possibilidade de Brasília
entrar na rota de stopover?
Muito importante. Como capital federal não podemos ficar de fora de ações que nos consolidem
como centro de poder, administrativo, bem como
por ser uma cidade de fácil acesso e com voos diretos e linhas rodoviárias para todas as capitais.
Você acredita que Brasília conseguiria receber
bem esse perfil de turista?
Sem sombra de dúvidas. Brasília tem atrativos turísticos, comerciais, e governamentais incomparáveis. Tem-se de intensificar as ações para que nos
tornemos um referencial turístico e de negócios.
Quais os maiores desafios hoje no turismo da
capital, na sua visão?
Atuo desde 1987 no setor de
viagens. Considero que falta ação planejada e continuada. Brasília precisa
se colocar como capital
federal, centro das decisões políticas e administrativas, centro do turismo cívico. Ou seja, não
pode fugir às suas características básicas e
fundamentais.
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De extrema importância para o setor de viagens,
haja vista ter a parti ção dos diversos segmentos
que compõem o trade. Ouvir as demandas e sugestões, compilar e organizar ações.

Revista Fecomércio DF 21

Turismo

MAIS DIAS PARA FICAR EM
BRASÍLIA
A capital federal se tornará cidade stopover e passageiros que
embarcarem pela TAP em Portugal poderão ficar até cinco noites
na cidade. Medida vai alavancar o turismo

Foto: Cristiano Costa

Por José do Egito

A

capital federal deve tornar-se, no segundo semestre de 2019, uma cidade stopover. O governador Ibaneis Rocha (MDB) e o presidente da
TAP Air Portugal, Antonoaldo Neves, assinaram em março um protocolo de intenções para colocar Brasília na rota dos destinos brasileiros que
contarão com o modelo. Entrarão na lista, ainda, Pernambuco, Fortaleza,
Bahia e Rio de Janeiro. Isso significa que passageiros que viajarem de Lisboa para o Brasil, com conexão em solo candango, poderão permanecer na
cidade por um período de dois a cinco dias, sem custos extras na passagem..
A aposta do Executivo é de que o convênio gere novo fluxo de turistas europeus
na cidade. A ideia também é firmar parceria entre a TAP e uma companhia
aérea nacional. A partir disso, as empresas darão prosseguimento aos voos
domésticos até o destino final do passageiro. Inspirada no formato de stopover
implementado pela TAP em Lisboa, a investida deve atrair 20 mil turistas à
capital no primeiro ano de funcionamento, segundo o governador do Distrito
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assunto. “Vamos fazer com que Brasília se torne um dos lugares mais
desejados do Brasil e do mundo e
iremos colocar a nossa cidade no
local que é dela, de capital do país”,
defende o governador. A Secretaria
de Turismo informou ainda que esta
sendo elaborado um cardápio de rotas temáticas para receber os turistas estrangeiros e brasileiros.
“O objetivo é oferecer experiências
únicas aos nossos visitantes. As rotas abordarão as seguintes temáticas: religiosa e mística, dos azulejos,
de arquitetura, do artesanato, de Patrimônio Cultural, de Cidade Criativa
do Design e do Turismo Cívico.
Brasília tem dois títulos da Unesco:
o de Cidade Criativa do Design e de
Patrimônio Cultural Mundial. Somos
uma cidade única. A nossa arquitetura é um marco na história. Somos
modernos, criativos e receptivos. Somos o terceiro polo gastronômico do
Brasil. Temos um lago maravilhoso
com centenas de atrativos para a realização de Turismo Náutico. Somos
cidade-parque. Temos uma cultura
pujante. Somos a única cidade no
Brasil que pode oferecer Turismo
Cívico”, defende Vanessa.
O presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia, explica os
projetos futuros que o Sesc e o Senac estão planejando no DF e que

“A vinda de mais
turistas impactará
diretamente na
nossa economia.
A atividade
turística aumenta a
arrecadação e gera
emprego e renda”
Vanessa Mendonça,
Secretária de
Turismo
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Federal, Ibaneis Rocha. “Para nós,
isso é muito importante. São pessoas com boa condição econômica,
que movimentarão o mercado”, declara Ibaneis.
Além do DF, os passageiros que
optarem por passar a curta temporada na capital poderão conhecer
cidades próximas como Pirenópolis, ponto forte de turismo ecológico
da região. O GDF pretende, ainda,
articular parcerias para garantir
descontos aos visitantes na rede
hoteleira, em agências de passeios
e em restaurantes, por exemplo. De
acordo com a secretária de Turismo,
Vanessa Mendonça, a intenção do
GDF é trabalhar junto com outros
estados para aumentar o número de
turistas no Brasil. “A vinda de mais
turistas impactará diretamente na
nossa economia. A atividade turística aumenta a arrecadação e gera
emprego e renda. Também estimula
a melhoria de prestação de serviços,
a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida da população”, afirma
Vanessa Mendonça.
Segundo ela, a medida tem o poder
de impulsionar a economia e a geração de empregos por meio de um
vasto cardápio de atrações turísticas. “Brasília e cidades vizinhas devem estar preparadas para receber
o grande fluxo de turistas que estamos esperando. Precisamos investir
em rotas, infraestrutura, sinalização
e qualidade de atendimento e do receptivo. Estados vizinhos também
serão beneficiados. Já estivemos
reunidos com governadores, prefeitos e secretários de Turismo da
região Centro-Oeste e de Tocantins
para associarmos o turismo na capital federal a destinos nessas localidades. Estamos trabalhando com
todo o trade. Nosso projeto elaborado com a TAP vai transformar o
turismo na região.”, enfatiza a secretária.
O Turismo de Brasília está ganhando
um novo olhar. O governador Ibaneis
sabe da importância da pauta e criou
uma pasta apenas para cuidar do
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impactarão diretamente no turismo
da região. “Estamos elaborando
possibilidades que o Sesc e o Senac
têm para oferecer ao trade do turismo daqui de Brasília. Nós temos
muito ainda por fazer e o Sesc, o Senac podem oferecer ajuda nos projetos”, diz o presidente. Ainda segundo
ele, a Fecomércio quer trabalhar em
conjunto com o governo e inclusive
firmou um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Turismo.
Melhorias necessárias
O gasto médio diário de estrangeiros
que visitaram Brasília no ano passado foi de R$ 353,99, de acordo com
a Setur. No entanto, para receber
essa demanda, há melhorias a fazer.
O governador Ibaneis reconhece que
serão necessárias melhorias no sistema de transporte da capital, além
da reabertura de monumentos icônicos, como o Teatro Nacional. Destaca, entretanto, que há empenho
do GDF em fazer tudo isso. “Brasília
tem muito a oferecer e vamos cuidar
disso. Temos turismo de aventura,
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ecológico, religioso, arquitetônicos,
entre outros”, afirma.
Ainda com a intenção de atrair turistas, a Abrasel-DF incentiva os donos
de restaurantes a oferecer pratos
promocionais com ingredientes do
cerrado. Descontos para estrangeiros também estão nos planos do
Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Brasília (Sindhobar). Para o presidente da entidade, Jael Antônio da Silva, o acordo
com a TAP trouxe otimismo e deve
alavancar o setor na capital da República. “É uma grande expansão
para o turismo. Fizemos um chamamento junto ao setor pedindo alternativas de benefícios que podemos
oferecer pra esse público stopover”,
adianta Jael.
“Faremos algumas parcerias para
oferecer preços diferenciados e benefícios na rede hoteleira, em restaurantes e bares. A ideia é oferecer
um diferencial para que os turistas
permaneçam na cidade”, ressalta.
“Queremos mudar o turismo no Bra-

230 mil passageiros com destino a
outras capitais europeias ficaram
de três a cinco dias em Lisboa, injetando mais de 56 milhões de euros
à economia local. A companhia opera atualmente com 84 voos diretos
saindo semanalmente de diversas
capitais brasileiras para a Europa.

PROCURA MAIOR
As férias do meio do ano em Brasília
despertam olhares de um número
maior de turistas em comparação
com outros anos. Isso porque, de
acordo com pesquisa feita pelo site
Kayak, a capital federal ocupou o primeiro lugar no ranking de destinos
em alta para o mês de julho. O estudo detectou um aumento de 225%
nas buscas de viagens para a cidade
em relação ao mesmo período do
ano passado. A segunda colocada, de
acordo com o levantamento, é Ilhéus
(BA), que apresentou um crescimento de 211% na procura dos turistas.
Descanso e aniversário de algum familiar durante o período de férias foram um dos motivos apontados por
turistas que passavam ao redor do
Congresso Nacional. De família brasiliense e nordestina, o português e
estudante de tecnologia da informa-

ção Pedro Lima, 24 anos, conta que
vai visitar o Brasil por quatro semanas e que está descansando nas férias pela primeira vez no país e em
Brasília. “Nunca tinha passado essa
data no Brasil e gostei de Brasília”,
afirma.
O casal paraibano João Felipe Mazzaro, 32, e Isabel Mazzaro, 32, têm
familiares em Brasília e sempre viajam para comemorar o aniversário
de Felipe, que acaba coincidindo com
a data das férias. “Gostamos bastante do estilo daqui, calmo e com
muitos lugares bonitos. Daí, sempre
coincidiu o aniversário dele com o
período de férias nos últimos anos
e sempre viajamos na data, além
da comodidade de ter a família em
Brasília. Foi uma experiência massa
e já é a terceira vez que visitamos a
capital federal”, relata Isabel, que é
profissional de relações públicas.
A Latam anunciou, em julho, a criação
de 185 voos extras partindo e chegando de Brasília, disponíveis para os
passageiros desde 30 de junho e até
16 de agosto de 2019. A medida foi
adotada para atender o aumento do
fluxo de passageiros da companhia
neste período, especialmente em função das férias escolares.
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sil, e temos de começar pela nossa
capital. Será uma ótima oportunidade para mostrar quem é Brasília”,
completa Jael Antônio da Silva.
As construções e a atmosfera criada
a céu aberto são capazes de conquistar até quem sequer pensava nos
atrativos brasilienses. Foi o caso do
francês Benedito Busson, 27 anos.
Brasília foi a primeira cidade do país
que ele conheceu. O assessor jurídico chegou à capital com estadia
prevista para mais de uma semana
e se apaixonou de imediato. “Amei a
arquitetura. Alguns amigos até me
perguntavam por que eu queria vir
para Brasília e me recomendavam
outras cidades. Quero conhecer outras, mas voltarei para cá. Aqui, será
a minha base”, diz o turista, que ficará oito meses no Brasil. A receptividade dos brasilienses é, inclusive,
elogiada por ele. “O acolhimento me
chocou. As pessoas foram muito legais. Há um calor humano impressionante”, comenta. Mas Benedito
tem as suas queixas. “É difícil falar
sobre coisas negativas com apenas
uma semana de chegada, mas senti
falta de lixeiras. Às vezes, tenho algum lixo e preciso guardar no bolso
até encontrar uma lixeira”, diz.
Segundo o proprietário da agencia
de turismo Prestheza, Yoshihiro Karashima, é preciso se programar a
longo prazo para atender bem um
stopover. Segundo ele, não há uma
política na administração de Brasília
que privilegie a divulgação, promoção e apoio à comercialização do
nosso destino. “Isso leva no mínimo
três anos. Preparar o local, divulgação e comercialização. Primeiro é
preciso investimento para promoção
nos polos emissores nacionais e internacionais, consciência comprometimento com o turismo em Brasília”, defende Yoshihiro. Fundada
em abril de 1986, a Prestheza é uma
empresa brasiliense voltada para o
ramo do Turismo.
Os Números da TAP indicam um
aquecimento significativo da economia portuguesa com a implementação do programa Portugal Stopover
há 15 anos. Só nos últimos dois anos,
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segurança ocupacional

AMBIENTE SEGURO E PRODUTIVO
Prevenção de acidentes e doenças do trabalho melhora a qualidade
de vida dos trabalhadores e aumenta a produtividade das empresas
Por Sacha Bourdette

A

cada 15 segundos, um trabalhador morre em decorrência
de algum acidente ou doença do trabalho. E também a cada
15 segundos, 160 profissionais, em
média, são vítimas de acidentes relacionados a esse universo. O dado
alarmante, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), reforça a
necessidade de se aplicarem medidas preventivas no ambiente laboral. As regras que visam à proteção
dos empregadores e empregados
estão previstas em Normas Regulamentadoras (NR) que devem ser
implementadas obrigatoriamente
nas empresas privadas e órgãos públicos.
De 2012 a 2018, máquinas e equipamentos provocaram 528.473 acidentes de trabalho. Desse total, 2.058
ocasionaram mortes acidentárias no
Brasil. No Distrito Federal, o maior
número se concentra em atividades
hospitalares, seguido por casos re-
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lacionados com os correios e com a
construção de edifícios. Os números
são do Observatório Digital de Saúde
e Segurança do Trabalho, ferramenta criada pelo Ministério Público do
Trabalho em parceria com a OIT.
O presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços e
Especializadas em Bombeiro Civil do
Distrito Federal (Sepebc), José Evanio dos Santos, destaca o valor desse
cuidado com os empregados. “A segurança no trabalho é fundamental.
Sem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) não tem como desempenhar direito as funções de
bombeiro civil. Estamos, desde 2014,
buscando sensibilizar os empresários, mostrando que não é despesa
e tudo que eles investem na área de
segurança é um retorno, é um fortalecimento e até mesmo a garantia do
próprio patrimônio”, ressalta.
O técnico de segurança do trabalho
e colaborador do Sepebc, Cristiano

Vargas, complementa dizendo que
os equipamentos são fundamentais,
além do treinamento dos empregados. “Os equipamentos mantém a
integridade física do trabalhador e
prestador de serviço, sabemos que
um acidente de trabalho custa muito
caro e vemos ainda muito improviso.
E não é só ter o EPI, mas treinar o
profissional para a utilização correta
do equipamento. Além do uniforme
que deve ser fornecido, dependendo
da situação tem que fornecer luvas,
máscara, capacete e óculos, entre
outros itens”, conta.
O empresário e dono da fábrica de
bebidas Jeyy Kombucha, João Paulo Manoeli, tem a preocupação em
manter os seus cinco empregados
com equipamentos de proteção,
além de ter um Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA).
“É uma mini indústria e produzimos
cerca de 10 mil unidades de kombuchas por mês. Vendemos para em-
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João Paulo Manoeli, empresário e dono da fábrica de bebidas Jeyy Kombucha.

presas atacadistas, restaurantes e
cafés. E para que o nosso trabalho
ocorra da melhor forma possível investimos na segurança dos empregados. Luvas, toucas, óculos, botas,
máscaras e roupas especiais para
aguentar baixas temperaturas estão
entre os Equipamentos de Proteção
Individual que eles utilizam. É uma
preocupação importante dentro do
nosso negócio e está entre as prioridades”, destacou.

NORMAS
REGULAMENTADORAS
As 37 normas regulamentadoras da
Secretaria do Trabalho do Ministério
da Economia definem desde a utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) a sinalização de segurança. No mês de maio deste ano,
o governo federal anunciou uma redução em 90% nas NRs em função
dos custos para as empresas.

há 10 anos não imaginaríamos, por
exemplo, os trabalhadores em aplicativos. E existem várias categorias
também que não possuem uma norma regulamentadora própria, como
os que atuam em coleta urbana. Um
processo de amadurecimento é necessário, mas é importante sempre
garantir uma maior proteção da saúde e vida dos trabalhadores”, explica.
O Ministério Público do Trabalho
atua mediante denúncia de irregularidade. O procurador Leonardo
Osório Mendonça informa as penalidades devidas pelo descumprimento
das regras. “Caso verificado de fato
que a empresa está descumprindo as normas de saúde, segurança

e higiene do trabalho um Termo de
Ajuste de Conduta deve ser firmado
ou uma ação civil pública deve entrar
em cena. Dependendo da situação, a
empresa também pode ser autuada
ou firmado um acordo extrajudicial
e ainda uma decisão judicial, sendo
condenada ao pagamento do que
chamamos de dano moral coletivo.
E também pode ser estabelecida
multa para que passe a cumprir”,
detalha.
O professor do Departamento de
Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, Paulo Celso dos
Reis, reforça a importância da segurança nas empresas. “Hoje em dia
temos um contingente muito grande
de trabalhadores que adoecem no
trabalho ou se acidentam e tem uma
lesão imediata no trabalho. Esse
pessoal se afasta e é remunerado
pelo INSS, deixa de ser uma contribuição para a produção e receita
do País e passa a ser um custo. Ao
se fazer a prevenção de acidentes e
doenças do trabalho você melhora a
qualidade de vida dos trabalhadores
e consequentemente a produtividade das empresas”, afirma.
Segundo o professor, o empregador
e o empregado devem seguir as normas. “As empresas tem que manter
os ambientes de trabalho seguros e
salubres, além de capacitar os trabalhadores para que eles exerçam
as suas atividades dentro das normas de segurança. A participação
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Para o procurador Leonardo Osório
Mendonça, coordenador nacional de
Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), do MPT, a revisão
inspira cuidados. “Temos acompanhado e existe o maior interesse do
governo em revisar o maior número de normas em um menor tempo
possível. A atualização sempre precisa ser feita, pois hoje temos trabalhadores em vários setores que
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dos trabalhadores é seguir a risca
as ordens de serviço. Além disso,
existem duas equipes para monitorar isso: o Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) que são técnicos especializados para abordar
questões no ambiente laboral e tem
a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa) que é um conjunto
de trabalhadores para fazer o acompanhamento”, finaliza.

POR DENTRO DO SISTEMA
O Sesc-DF possui um trabalho contínuo em segurança. A psicóloga
e supervisora Administrativa das
Atividades de Saúde e Segurança
Ocupacional do Sesc-DF, Amanda
Célia Rebelo, cita o que a instituição realiza para prevenir acidentes.
“Dentro da Coordenação de Gestão
de Pessoas, Cogep, temos profissionais próprios para realizarem
diálogos de segurança no trabalho
com os empregados, como forma
de orientar e sensibilizá-los sobre
a importância da segurança no
desempenho de suas atividades.
Acompanhamento de saúde no trabalho; controle dos indicadores de
absenteísmo, saúde e de acidentes
de trabalho; análise de situações
de riscos e proposição de melhorias; gestão dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para que
sejam usados de forma correta e de
acordo com o risco da atividade de-

sempenhada”, exemplifica.
A vice-presidente da Cipa da Sede/
Logística do Sesc-DF, Manuella
Borgmann de Carvalho, fala da
importância da comissão. “Certamente, a Cipa é uma ferramenta de
prevenção de extrema importância.
Essa importância está atrelada a
forma de atuação da comissão. Muitas vezes a Cipa consegue chegar e
encontrar os detalhes “escondidos”
no desempenho das atividades,
pois a comissão é formada pelos
próprios empregados e executores
dessa atividade. Nossa tarefa mais
importante é zelar por adequadas e
seguras condições nos ambientes
de trabalho”, acrescenta.
No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do DF não
é diferente. A presidente da Cipa
do Senac-DF, Andrea Moufarrege,
cita a atuação dentro da instituição.
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Empregados do Sesc-DF da área de logística prontos para trabalhar de forma segura

“A Cipa é hoje uma das importantes ferramentas de prevenção de
acidentes e doenças decorrentes
do trabalho. Todos os empregados
das áreas operacionais passam por
treinamentos em suas áreas de
atuação, obedecendo à legislação
vigente e o manual de boas práticas”, completa.
Além disso, o Senac-DF oferece o
curso de Técnico em Segurança do
Trabalho, com carga horária de 1,2
mil horas. Esse profissional é responsável pela análise e avaliação
do ambiente de trabalho, das instalações e dos processos laborais,
visando à prevenção de incidentes,
acidentes e doenças ocupacionais. Adota medidas de controle de
riscos ocupacionais por meio de
ações, programas de saúde e segurança do trabalho. Saiba mais em:
www.df.senac.br.

doses econômicas

Parceria:

REFLEXÕES SOBRE A
RETOMADA DO CRESCIMENTO
ECONÔMICO NO BRASIL E NO DF

O

grande desafio para a economia brasileira tem sido a
retomada do crescimento
econômico, com opções de geração
de emprego e renda. A média de
crescimento dos últimos dois anos
ficou em apenas 1,1% a.a., insuficiente para as necessidades do País.
Constata-se que a atividade econômica tem ficado aquém do esperado
em várias Unidades da Federação.
Também no Distrito Federal esse
desafio tem sido grande. O DF contribui com cerca de 4% para o total
do PIB nacional, em especial pelo
resultado do setor serviços.
Em relação ao País, a retomada
do crescimento depende da manutenção da estabilidade macroeconômica e de ajustes para melhoria
do ambiente de negócios e para aumento da inovação, da produtividade
e da competitividade. O ambiente
internacional também gera influên-

cia nas decisões e iniciativas, dado o
atual grau de incerteza no comércio
exterior e nos investimentos. Além
disso, se torna cada vez mais importante a retomada da confiança para
que se ampliem as alternativas e
oportunidades de empreendedorismo. Iniciativas de simplificação de
processos e desburocratização são
bons sinalizadores nessa direção.
No caso do Distrito Federal, deve-se levar em conta os aspectos
inerentes à Brasília, Capital do País,
notadamente suas características
ligadas à prestação de serviços públicos em âmbito nacional e local.
Da mesma forma, deve-se considerar as características das cidades
do DF e das cidades do Entorno. A
vocação do DF e da região circunvizinha tem sido mais para serviços, e
muito dependente do andamento do
setor público, seja no âmbito nacional, seja no âmbito distrital e regional. O espaço territorial do DF inibe
crescimento da fronteira agrícola e
há o desafio da industrialização em
ramos não poluentes.
Outro aspecto relevante é que as
cidades do DF têm tido crescimento
de população, porém sem o dinamismo econômico capaz de disponibilizar oportunidades de emprego
e renda em quantidade suficiente.
Esse problema fica mais agravado com o crescimento das cidades
do Entorno ao DF, dado que grande
parte da população dessas cidades
busca alternativas de emprego no
DF. Logo, faz-se necessário esforço
de integração da região para busca

de soluções comuns e complementares, principalmente para que se
reduza o desemprego e se alcance o
desenvolvimento da região.
Nesse sentido, poderia haver
maior integração da cadeia produtiva entre o DF e as cidades do Entorno, com funcionamento em rede,
de modo a ampliar as possibilidades para fornecedores e mercados
consumidores, além de melhorar a
diversificação das atividades econômicas. Essas iniciativas poderiam
gerar oportunidades de emprego e
renda mais distribuídas, o que contribuiria para reduzir as pressões sobre equipamentos públicos e sobre o
sistema de transporte, por exemplo.
Com o crescimento das atividades,
poder-se-ia inclusive ampliar a participação no fornecimento para outros estados e para exportação.
Há que se harmonizar os esforços do Governo Federal e do GDF,
e também de Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
inclusive prefeituras, para que as
inciativas de geração de emprego e
renda frutifiquem e sejam perenes.
Em momentos de restrição fiscal,
como o atual, as medidas governamentais também têm que ser potencializadas com parcerias com o setor
privados e iniciativas de empreendedores. Por meio da união das ações
de governos e da sociedade haverá
maiores possibilidades de se encontrar e de se viabilizar um maior leque
de alternativas para o crescimento
sustentado e para o desenvolvimento econômico e social.

Elder Linton Alves de Araujo
Economista, Conselheiro do CORECON-DF
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EMPRESÁRIOS SE UNEM EM BUSCA DA
RECUPERAÇÃO DO TEATRO NACIONAL
Fecomércio reúne setor produtivo e estuda alternativas para
reativar o espaço cultural mais importante de Brasília
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Por Daniel Alcântara

C

onvidada pelo governo do Distrito Federal, a Federação do
Comércio reuniu o setor produtivo brasiliense e realizou uma visita ao Teatro Nacional Cláudio Santoro, uma das principais obras de
Oscar Niemayer em Brasília, fechado há mais de cinco anos. Sua área
externa é revestida nas fachadas
laterais por um painel de blocos de
concreto de Athos Bulcão. O espaço está abandonado, com cadeiras
rasgadas, piso quebrado e inúmeros
problemas. A visita ocorreu no dia
22 julho. Na ocasião, a Fecomércio-DF se propôs a unir os empreendedores e mobilizar as suas entidades
e a sociedade brasiliense em busca
da recuperação do monumento, tão
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importante para a cultura da cidade.
Para a Fecomércio-DF, o setor tem
boas perspectivas, mas os empresários precisam se preparar para
impulsionar as vendas. Promoções e
ações de marketing que estejam de
acordo com a realidade da empresa são bem-vindas, mas o essencial
ainda é um bom atendimento que
não apenas atraia, mas também fidelize o consumidor. “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”, destaca o presidente da
Fecomércio-DF, Francisco Maia.
O secretário de governo do DF, José
Humberto Pires, e o secretário de
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Empresários buscam formas de preservar o patrimônio da cidade.

Cultura e Economia Criativa, Adão
Cândido, acompanharam as lideranças empresariais. O presidente
da Fecomércio-DF, Francisco Maia,
explicou que a Federação, junto com
os sindicatos da sua base e de outros
setores, está elaborando um projeto
conjunto para viabilizar a revitalização. A ideia é que o espaço esteja
pronto para uso em 2020, no aniversário de 60 anos de Brasília.
“Esse equipamento não é só do governo, mas sim de toda a sociedade.
Nós, como setor produtivo, estamos
mobilizando os empresários para
tentar arrumar uma solução para
ajudar a financiar essa obra”, afirmou Francisco Maia. “Um dos planos que está sendo estudado é um
investimento que inclui os sindicatos e as entidades do setor produtivo. Outro projeto é envolver o Sesc,
uma entidade que se identifica com
a cultura e que poderia transferir a
verba, mas em contrapartida ficaria com a gestão do espaço”, explica o presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia. As formas jurídicas
de aporte dos recursos ainda estão
sendo avaliadas.

Dentro do primeiro plano, uma das
ideias seria contar com o apoio da
sociedade, por meio de doações. Ao
comprar em algum comércio da cidade, o cidadão teria a opção de doar
voluntariamente uma quantia para
ajudar na reforma do Teatro Nacional. “Se o governo quiser ele pode
criar um código, dentro da emissora de cupom fiscal, em uma forma
de doação para que esses recursos
possam ser investidos na reforma
do espaço”, sugere o presidente do
Sindicato de Bares, Restaurantes e
Hotéis do DF, (Sindhobar), Jael Antonio da Silva.
O secretário da Cultura, Adão Cândido, disse que a pasta está oferecendo todo o material de apoio para que
as iniciativas sejam elaboradas. Segundo ele, o teatro é a principal casa
de arte da cidade, que permite uma
movimentação cultural e econômica
na capital. “Acredito que a reforma
trará uma autoestima para a cidade.
O teatro fechado acaba degradando
toda a área que fica perto”, ressalta. “Quando assumimos o governo,
Brasília estava em estado de abandono, com vários pontos fechados,

como a torre de TV e a praça das fontes. Estamos olhando para o futuro”,
completa Adão Cândido.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, destaca que ao
tentar conseguir uma solução para
um espaço tão importante para a
cidade, a Fecomércio-DF, o Sesc
e o Executivo local, mostram que
estão preocupados com a cultura.
“Estamos estudando algumas formas para viabilizar essa reabertura. Entendemos que ao unir forças
junto com o governo, podemos ter
soluções mais rápidas e melhores.
É o que o público da cidade precisa
e merece”, afirma Marco Tulio. Já O
presidente do Sindicato do Comércio
Atacadista do DF (Sindiatacadista-DF), Júlio César Itaramby, diz que é
preciso de boa vontade e credibilidade para que essa obra seja realizada.
“Estamos sensibilizados com o projeto, a Fecomércio comprou a ideia”,
diz. “Vamos abraçar esse espaço e
tomar conta disso”, completa.
Claudio Cohen, cidadão honorário
de Brasília e maestro titular da Orquestra Sinfônica Claudio Santoro
também esteve na visita e falou um
pouco sobre a relevância do Teatro
Nacional. “Ele é importante não só
para a cidade, mas representa a cultura do País. Estamos na capital da
República, temos um fluxo de todo o
mundo passando por aqui”, ressalta.
“Esse aparelho é da máxima importância, uma pena que esteja fechado
há tantos anos. Para mim, a atual
situação deixa uma imagem muito
ruim. Acredito que esse encontro é
muito importante, pois mostra que
tem gente preocupada em valorizar
a arte do nosso País”, afirma o maestro.
Também participaram da visita o
diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron; o presidente do
Sindivarejista-DF, Edson de Castro;
o presidente do Secovi-DF, Ovídio
Maia; o presidente da Associação
Comercial (ACDF), Fernando Brites;
e o presidente do Sinduscon-DF,
Dionyzio Klavdianos.
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ESPAÇOS DESTINADOS PARA CRIANÇAS
AJUDAM A CONQUISTAR CLIENTES
Quando a família se sente acolhida, o consumo no empreendimento
costuma aumentar

A rede de academias Corpo e Saúde apostou na brinquedoteca para fidelizar os consumidores

Q

uando se monta um negócio, é necessário saber quem é o público-alvo, pois o foco das ações de marketing e vendas devem ser dirigidas
para quem têm interesse no produto ou serviço oferecido pela empresa.
Além disso, aumentar e fidelizar clientes são objetivos de quem deseja fazer o
negócio crescer e lucrar mais. Nesse sentindo, empresários brasilienses estão apostando em espaços direcionados exclusivamente para crianças dentro
dos estabelecimentos com o intuito de oferecer um ambiente mais agradável
para a família e, ao mesmo tempo, aumentar a receita da empresa.
O consultor especializado em varejo Alexandre Ayres e diretor da empresa
Neocom - Informação Aplicada, explica que o espaço infantil dentro dos estabelecimentos não é novidade, porém está se tornando cada vez mais popular.
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Por Fabíola Souza

pois podemos fazer a consulta de
forma simultânea ou então marcar
uma seguida da outra”, explica.
Inaugurado há três meses, o Grupo
Fogo Campeiro abriu uma unidade
no Distrito Federal. A rede de churrascarias, que já possui quatro no
Nordeste - sendo duas em Fortaleza, uma em Teresina e uma em Juazeiro – começou o projeto de expansão nacional. O restaurante ocupa o
espaço do antiga Portal Grill, localizada na ADE de Águas Claras, e está
passando por reforma para oferecer
um melhor atendimento.
Segundo o gerente do estabelecimento, Renato Loureiro, um dos
principais pontos da reforma é a
área destinada ao público infantil.
“Quando chegamos aqui, já havia
um parquinho para as crianças, porém este ficava do lado de fora e era
grosseiro, por isso vimos a necessidade de reformar o espaço e trazer
uma brinquedoteca climatizada e
com mais segurança para dentro da
churrascaria”, afirmou. Para ele, o
restaurante que disponibiliza espaço
kids tem uma vantagem na comparação com os outros.
O gerente afirma que o empresário
deve estar atento às necessidades
das famílias, pois de acordo com
ele, crianças são fatores determinantes para a escolha de um lugar.

“Para quem têm filhos pequenos,
pesa bastante, pois muitas vezes é o
próprio filho quem leva os pais para
sair”, aponta Renato. Para aproveitar
a brinquedoteca no período que está
no local, o estabelecimento cobra R$
8 por criança.
Outro empreendimento que apostou
na brinquedoteca para atrair e fidelizar os clientes foi a rede de academias Corpo e Saúde. Com 15 unidades espalhadas pelo Distrito Federal,
o diretor da rede, Neander Mery
Vieira Silva, explica que a demanda
surgiu dos próprios consumidores.
“Os clientes pediam para a gente separar um espaço para as crianças,
então resolvemos atender. Não são
todas as unidades que tem brinquedoteca porque algumas tem piscina
com natação infantil, então também
atendem a família.” Ele explica que
a academia tem o perfil familiar e o
objetivo é atender um público variado. “Com certeza a brinquedoteca é
um diferencial na comparação com
outras academias”, afirma. Neander
diz que a ideia é oferecer serviços de
qualidade com baixo custo. “A estrutura familiar de hoje quer agregar
todos os integrantes em uma estrutura única. Seja o pai fazendo musculação, a mãe aula de aeróbica, o filho mais velho na natação e o caçula
na brinquedoteca”, finaliza.
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“Esse é um atrativo necessário para
dar mais conforto ao cliente, pois
nos dias de hoje as famílias aliam os
momentos de consumo com as atividades familiares”, diz. Segundo ele,
as empresas que não se adaptarem
a essa realidade estão correndo riscos de não fidelizar os clientes.
Ayres explica que quando a família
se sente acolhida em um estabelecimento, é provável que o consumo
no espaço seja maior, o que consequentemente aumenta o tempo de
permanência do cliente no lugar e
o valor do ticket médio do consumidor. “Se os pais estão almoçando ou
jantando tranquilamente e as crianças brincando no espaço kids, com
certeza eles irão pedir mais itens do
cardápio”, aponta o consultor especializado em varejo.
O administrador e sócio da Ianara
Pinho Odontologia, Pedro Henrique
da Silva Prado, diz que proporcionar
um ambiente agradável para toda família é o objetivo da empresa, localizada em Águas Claras. Segundo ele,
consultórios odontológicos são lugares temidos pelas crianças e que por
isso ele e a mulher, a odontopediatra
Ianara Pinho, decidiram fazer um
ambiente próprio para as crianças.
“A própria recepção do espaço já
lembra uma brinquedoteca. Temos
tudo voltado para as crianças, TV,
videogame, brinquedos, tudo para
elas se sentirem seguras no ambiente”, conta.
Além disso, o consultório oferece
monitoras para cuidar das crianças
enquanto os pais estão na consulta
com o dentista. “Nós viramos referência na cidade de Águas Claras, a
agenda da Ianara tem o tempo médio de três meses de espera para
novas consultas”, comenta Prado. A
clínica odontológica funciona há 10
anos e o administrador destaca que
começou apenas como consultório odontopediatra, mas os pais dos
pequenos pediram para que a clínica atendesse adultos também. “É a
questão da facilidade e comodismo,
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EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

Senac qualifica profissionais focando o aprendizado na prática e nas
necessidades do mercado. Pesquisa encomendada pela instituição
também revela que para 67% dos brasilienses ter um curso de
qualificação profissional é o caminho para conquistar um emprego
Por Sílvia Melo

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece ao cidadão a qualificação profissional que o governo não tem total capacidade
de atender e colabora na assistência ao trabalhador naquilo que a iniciativa privada considera a sua participação de cidadania.
Mudar a vida das pessoas por meio da Educação Profissional é o que o Senac
tem feito no Distrito Federal há 52 anos. Desde 1967, quando foi inaugurada a
primeira agência de Educação Profissional na capital do País, passaram pela
instituição mais de 1,1 milhão de alunos. Para ajudar a realizar o sonho de
centenas de pessoas que buscam qualificação profissional para conquistar
uma vaga no mundo do trabalho, ter um certificado de curso profissionalizante, alcançar uma melhor colocação em seu emprego ou até mesmo se tornar
um empreendedor, o Senac oferece desde cursos de formação inicial e continuada, passando pelos técnicos até chegar na graduação e pós-graduação.
De caráter privado, o Senac é uma organização que vem contribuindo, ao longo
dos anos, para a superação dos problemas sociais e econômicos do país por
meio da capacitação profissional de trabalhadores das áreas de comércio de
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bens, serviços e turismo. É mantido
pelas empresas desses setores, que
destinam uma contribuição compulsória para a instituição. “O Senac é
uma entidade administrada pela
Federação do Comércio do Distrito
Federal e sua origem vem do empresariado. Por isso, é importante ressaltar que os recursos da instituição
vêm da iniciativa privada, oriundos
das folhas de pagamento das empresas dos setores de comércio de
bens, serviços e turismo”, destaca o
presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia.

de trabalho e as profissões mais
procuradas por quem está em busca de um emprego.

DIFERENCIAL COMPROVADO

Ter feito um curso de qualificação
profissional ajuda o trabalhador a
conseguir um emprego ou ser promovido. Essa é uma verdade para
67,6% da população do Distrito Federal. Chama a atenção também
o fato de que entre quem já fez ou
está fazendo um curso profissional
o grau de utilidade seja visto como
muito útil ou útil por quase 90% dos
habitantes (89,4%). “A nossa educação nasce no encontro de dois
direitos fundamentais, a educação
e o trabalho. E nesse apelo para a
prática, onde os alunos desenvolvem
os saberes da profissão e das ocupações, a gente precisa estar voltado
para o setor produtivo. Então um dos
grandes diferenciais é justamente o
que o nosso aluno sabe fazer: domina os saberes do trabalho”, explica
Gustavo Guimarães, diretor de Educação Profissional e Tecnológica do
Senac-DF (DEPT).

Um dos grandes diferenciais dos
profissionais formados pelo Senac,
de acordo com empresários e com
os próprios alunos, é que a profissão a ser exercida é ensinada não
só por meio de aulas teóricas, mas
práticas também. Além disso, por
ser referência em educação profissional, a instituição fornece as
melhores ferramentas para que os
alunos ingressem no mercado de
trabalho. Um estudo inédito realizado na cidade pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial no DF
(Senac-DF), encomendado ao Instituto FSB de Pesquisa, revela como
o brasiliense enxerga as oportunidades de capacitação, os melhores
caminhos para entrar no mercado

Perguntados se os cursos facilitaram o ingresso no mercado de
trabalho, ajudaram a mudar de emprego para uma ocupação melhor
remunerada ou auxiliaram a conseguir promoções ao longo da carreira, a nota dada foi sempre acima
de seis. No quesito grau de utilidade dos cursos de qualificação profissional, entre quem já fez ou está
fazendo, a eficiência é comprovada
principalmente pelos trabalhadores,
93% deles enxergam a capacitação
como útil ou muito útil. A Pesquisa
Senac-DF/ FSB ouviu 1.078 pessoas
no DF. Os dados foram coletados no
final de junho, por meio de entrevistas pessoais domiciliares em 31 regiões administrativas do DF.

O diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron, destaca a finalidade da instituição e sua importância na vida das pessoas. “Nosso
foco está claro em nossa missão de
educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e
turismo. O Senac é uma realidade na
vida dos profissionais que buscam
desenvolvimento”, afirma Peron.

“O Senac é uma
realidade na vida
dos profissionais
que buscam
desenvolvimento”
Antonio Tadeu
Peron, Diretor
Regional do
Senac-DF
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SENAC-DF EM NÚMEROS

PROFISSÕES EM ALTA
O O estudo também perguntou qual
curso profissional os brasilienses já
fizeram. Em primeiro lugar vem Informática/ Computação (25,2%), depois Funções Administrativas (15,9%)
e cursos da área de Saúde (8,3%) e
Beleza (7,2%), seguidos por outros
em menor escala. Entre quem está
fazendo, o curso mais procurado é o
de Enfermagem (23,5%), seguido por
Informática (17,6%). O presidente do
Sindicato das Empresas de Serviços
de Informática do DF (Sindesei-DF)
e empresário da área de tecnologia,
Christian Tadeu de Souza Santos,
ressalta que a qualificação é essencial para se conseguir um emprego,
já que com a modernização o trabalho fica cada vez mais especializado
no segmento.

no setor no País, segundo dados da
Associação Brasileira de Startups
(Abstartups). Até o fim do ano, mais
três mil podem abrir as portas. “Tem
uma grande oferta de emprego na
área mais especializada da tecnologia, mas não existem profissionais capacitados. Neste cenário, eu
posso confirmar que a pessoa que
procura um curso profissionalizante
está na frente do que não tem especialização”, avisa Christian.
Entre quem nunca fez um curso profissional o principal motivo apontado
é falta de interesse (28%), seguido
por falta de tempo (13,7%) e falta de
oportunidade (11%). Depois vêm outros fatores, como condições financeiras (9,9%) e questões de escolaridade.

“A robotização está acabando com
vários postos de trabalho. Hoje, não
existe nada que não esteja conectado. As pessoas estão cada vez mais
realizando tarefas pelos smartphones. Por isso, acredito que é necessário procurar uma especialização,
com certeza ajuda muito na hora
de conseguir um trabalho”, reforça.
Apesar do curso de tecnologia ser
um dos mais procurados, o Sindesei
revela que ainda existe um déficit de
mão de obra no segmento. Apenas
entre os meses de janeiro e abril
deste ano, cerca de dois mil novos
empreendimentos foram fundados

AVALIAÇÃO
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Os cursos oferecidos pelas diversas
instituições de ensino são avaliados
sempre de forma positiva pela
maioria da população, sendo
que os cursos das entidades do
Sistema S são os únicos com 100%
de aprovação (38,2% consideram
ótimo, 47,3% bom e 14,5% regular).
Na população total, 2,8% já fizeram
curso no Senac e 2,1% no Senai. Os
cursos feitos no Senac tiveram nota
média de 7,9, sendo que a imagem
da entidade é positiva ou regular
para 81% dos brasilienses. O estudo
mostra ainda que as instituições

249 - cursos de formação
inicial e cursos técnicos
ofertados em 2018
6 - cursos de graduação
21 - cursos de pós-graduação
3.750.381 horas - carga horária
total executada em 2018
5.041 matrículas novas
comerciais em 2018
13 Regiões Administrativas
atendidas na oferta de
cursos profissionalizantes
78% de aproveitamento escolar
85% de qualidade percebida
pelos nossos alunos
GRATUIDADE
6.372 matrículas pelo Programa
Senac de Gratuidade em 2018
IN COMPANY
169 empresas atendidas na
oferta de cursos em 2018
3.749 matrículas
311 visitas às empresas do DF
757 vagas ofertadas
BANCO DE OPORTUNIDADES
919 alunos cadastrados e 316 de
empresas cadastradas em 2018
2.589 alunos encaminhados
ao mercado de trabalho (*um
aluno pode ser encaminhado
mais de uma vez)
1.514 alunos contratados
(*colaboradores,
aprendizagem, temporário)
EAD
1.242 matrículas novas
da rede EAD
EDITORA SENAC
9 livros lançados em 2018
(Editora Senac-DF)
LIVRARIA SENAC
41.828 livros vendidos em 2018

HISTÓRIAS DE SUCESSO
As histórias de sucesso dos alunos
que já passaram pelo Senac servem
de incentivo a quem tem dúvidas em
buscar uma qualificação profissional
ao mesmo tempo em que mostram
que a instituição está no caminho
certo ao qualificar para o mundo do
trabalho. Welington Dias da Silva, 29
anos, é um exemplo disso. Na área
de logística desde os 18 anos e formado em Tecnologia da Informação,
o jovem percebeu que ter um certificado de qualificação profissional na
área em que sempre atuou era uma
diferencial. Por meio de uma bolsa
de estudos, fez no Senac o curso Assistente de Logística e antes mesmo
de concluir a capacitação foi selecionado para trabalhar em uma empresa em Minas Gerais. Começou no
novo emprego em 1º de julho.
“A certificação é muito importante
para a área da logística. É um diferencial para a vida profissional. Você
pode ter experiência, mas se não
tem certificação muitas vezes é descartado de um processo seletivo ou
de uma promoção. Só consegui um
novo emprego em Contagem (MG)
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de ensino mais procuradas são
as privadas (62,8%), seguida por
públicas (33,9%), entidades do
Sistema S (18,3%) e instituições
beneficentes
ou
filantrópicas
(13,3%).
Além disso, o Senac tem como
compromisso as marcas formativas,
que fazem parte do Modelo
Pedagógico Senac. Esse modelo
orienta toda a formação e busca
desenvolver, junto aos alunos,
características que os diferenciam
enquanto profissionais formados
pelo Senac e pelas quais serão
reconhecidos no mercado de
trabalho. Ao concluir o curso,
se espera ver no aluno as cinco
marcas formativas: domínio técnicocientífico, visão crítica do mundo,
atitude empreendedora, atitude
colaborativa e também atitude
sustentável.

Welington Dias da Silva, fez curso de
Assistente de Logística no Senac

por conta da certificação que eu obtive no Senac”, comemora Welington,
que recebeu a proposta de um antigo supervisor com quem trabalhou e
que exigiu a certificação na área para
que pudesse assumir a vaga. “O Senac foi um divisor de águas, porque
foi através dele que eu consegui essa
proposta. A gratuidade do curso e
também a questão da proximidade
de onde moro, ajudaram bastante”,
conclui.
Débora Correa Maia fez o curso
Técnico em Secretariado Escolar
no Senac de Sobradinho e foi encaminhada para estagiar no Instituto
Pedagógico de Educação, na mesma cidade onde foi contratada e
ocupa o cargo de secretária escolar
há 3 anos. “O Senac mudou bastante a minha vida. Quando comecei a
estudar, logo engravidei. Então foi
uma experiência bem bacana. Superei minhas expectativas, passei
por vários obstáculos porque foi bem
difícil, e o Senac me ajudou muito”,
diz Débora. “O Senac foi para mim
uma esperança, porque na situação
que eu estava, desempregada, não
podia pagar um curso técnico, e a
instituição aderiu a um programa do
governo local, na época, que oferecia
bolsas de estudos em cursos profis-

sionalizantes aos alunos de escolas
públicas. Isso ajudou muita gente”,
relembra. “Foi graças ao Senac que
eu consegui ter um trabalho e uma
vida melhor”, destaca.
O biomédico Oséias Sousa Santos
começou sua vida profissional por
meio de um curso do Senac. Assim
que concluiu o Técnico em Análises
Clínicas, realizado na unidade da 903
Sul, começou a trabalhar na área
como técnico de coleta e hoje tem
um cargo de chefia, atuando como
biomédico no Laboratório Mulier.
“Quando terminei o curso fui direto para o laboratório que trabalho
e estou lá até hoje. Depois do técnico, fiz a graduação em biomedicina e sou supervisor de posto. Só
consegui esse emprego por conta
do curso do Senac”, explica. Oséias
se identificou tanto com a área de
saúde que, além da graduação em
Biomedicina, faz pós-graduação em
estética, área que pretende atuar
futuramente. “Espero crescer mais
e abrir minha própria empresa no
ramo de estética. O que acabou me
inserindo nessa área de saúde foi o
Senac, pois até então eu não tinha
contanto nenhum. Não pensava em
exercer essa profissão. Fiz o curso,
me identifiquei bastante, foi ótimo e
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capa

Alexandre Bitencourt, proprietário do
CheckUp Exames, utilizou serviços do
Senac e ficou satisfeito

estou até hoje no mercado”, conclui.

EMPRESÁRIOS

“Procurei o Senac
pela excelência que
a empresa já tem
na formação de
profissionais na área
de alimentação e
bebidas.”

O empresário Alexandre Bitencourt,
proprietário do CheckUp Exames
Médicos e presidente do Sindicato

O outro produto do Senac que Alexandre utiliza é o Banco de Oportu-

Foto: Cristiano Costa

Osmar Figueiredo,
Proprietário do
buffet Coffe Break

O leque de oportunidades que o Senac oferece ajuda ainda os empresários do setor do comércio de bens,
serviços e turismo a qualificar seus
colaboradores e também a contratar
profissionais formados pela instituição. O contato para cursos e treinamentos nas empresas, bem como
para o Banco de Oportunidades, que
é um serviço que encaminha ex-alunos cadastrados para entrevistas de
emprego em empresas também cadastradas no Senac, é feito por meio
da Gerência de Relações Comerciais
da instituição.

dos Laboratórios de Pesquisas e
Análises Clínicas do DF (Sindilab),
utilizou os serviços ofertados pelo
Senac em algumas oportunidades.
“O primeiro foi a capacitação. O Senac manda profissionais para minha
empresa e capacita toda a minha
equipe. É um processo de reciclagem em atendimento de urgência
e emergência que a gente tem que
estar sempre plugado. Fazemos
esse treinamento uma vez por ano.
E é muito legal porque os instrutores vêm aqui e treinam contra infarto, AVC, entre outras coisas. Minha
equipe tem que estar antenada porque ela atende urgência e emergência, UTI móvel, e a gente salva muitas vidas”, destaca o empresário.
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A empresária Helena Maria Alves sabe da importância da qualificação
e investiu em um curso do Senac

nidades, onde a instituição mantém
um cadastro de ex-alunos que podem ser indicados para entrevistas
de emprego para empresas cadastradas. “Eu sempre entro em contato e peço para mandar candidatos.
Hoje eu dou muita preferência para
os alunos do Senac, em especial
para os técnicos em análises clínicas e os técnicos em enfermagem,
que são os profissionais que eu mais
contrato”, explica.
Proprietário do buffet Coffee Break,
criado há 30 anos, e de mais quatro empresas, com um efetivo de
128 funcionários, Osmar Figueiredo
escolheu o Senac para capacitar
60 garçons. “Procurei o Senac pela
excelência que a empresa já tem na
formação de profissionais na área
de alimentação e bebidas. E hoje a
gente quer muito contar com essa
expertise que a empresa oferece, o
comprometimento e o excelente nível de aulas ministradas pelos professores da instituição”, destaca o
empresário, que possui um efetivo
grande de garçons, fazendo eventos
em que trabalha com mais de 300
profissionais.
A empresária Helena Maria Alves
sabe a importância da qualificação profissional porque antes de
se tornar proprietária do Quintal da
Vila Restaurante, empreendimen-

to que abriu há um ano, foi aluna
do Senac. “A experiência de uma
cozinha doméstica para a profissional é totalmente diferente. O curso
do Senac me ajudou muito porque
sem ele eu não teria capacidade de
atender, como atendo hoje, cerca
de 150 a 200 pessoas, porque não
saberia a quantidade correta. Hoje
não só indico, como dou preferência
aos alunos formados pela instituição quando preciso contratar”, afirma a empresária que possui nove
colaboradores, fora os free lancers
que contrata de quinta a sábado.
“Os alunos formados pelo Senac já
chegam com uma bagagem boa. A
instituição para mim é referência.
Acho que todo profissional que quer
melhorar tem que fazer um curso
no Senac. O diferencial dessa instituição é que o aluno sai de lá podendo atuar na área porque tem aulas
práticas”, destaca Helena.

ESTRUTURA
A qualidade dos cursos do Senac
está ligada à infraestrutura que
a instituição disponibiliza para os
alunos, com espaços que simulam
ambientes reais de trabalho, como
os laboratórios nas áreas de saúde,
turismo e hospitalidade, gastronomia e moda. Desde 2006, o Senac-DF possui uma sede administrativa

localizada na cobertura do Edifício
SIA Centro Empresarial, no Setor
de Indústria e Abastecimento (SIA).
Também no SIA fica a subsede administrativa. Além disso, mantém
sete Centros de Educação Profissional (CEPs): Jessé Freire (Setor
Comercial Sul), Plano Piloto (903
Sul), Taguatinga, Ceilândia, Gama,
Sobradinho e Gastronomia (Setor
Comercial Sul).
A unidade Plano Piloto, por exemplo, que é adaptada para pessoas
com deficiência, é especializada em
oferecer cursos técnicos na área de
Saúde e Segurança, possui salas de
aulas convencionais e laboratórios
de Podologia, Farmácia, Enfermagem, Hemoterapia, Análises Clínicas e um multifuncional (Massoterapia, e Estética Facial e Corporal)
– nos quais são ofertados atendimentos gratuitos à comunidade.
Também na 903 Sul funciona a Faculdade de Tecnologia Senac-DF,
que foi fundada em 2007, quando
recebeu o credenciamento do Ministério da Educação. Atualmente,
a Faculdade oferece seis cursos de
graduação tecnológica: Análise e
Desenvolvimento de Sistemas; Gestão Comercial; Gestão de Recursos
Humanos; Gestão de TI; Gestão Pública; e Marketing. Além disso, disponibiliza 20 opções de cursos de
pós-graduação e cursos de extensão em diversas áreas.
Por meio do Senac Ações Móveis, a
instituição chega às regiões que não
possuem um Centro de Educação
Profissional. As aulas são realizadas
nas carretas-escolas ou em espaços
cedidos pelas Administrações Regionais, igrejas, ONGs entre outras
instituições. O Senac-DF dispõe ainda de uma Editora, inaugurada em
setembro de 2004, com a finalidade
de disseminar o conhecimento científico, tecnológico, literário, que propiciem o desenvolvimento da educação profissional, principalmente
nas áreas do comércio de bens e
serviços. A Editora Senac-DF publicou mais de 80 obras e conquistou
prêmios nacionais e internacionais.
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empreendedorismo

MISSÃO INTERNACIONAL E CAPACITAÇÃO
Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF organiza
atividades voltadas para o fortalecimento das práticas empresariais
femininas
Por Fabíola Souza

A

Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de
Negócios da Fecomércio-DF
está programando para o segundo
semestre de 2019 uma agenda de
eventos voltada para a capacitação e
ascensão do direito da mulher empresária. A programação tem como
objetivo fomentar as práticas empresariais para tornar os negócios
liderados por mulheres mais competitivos.
A pesquisa Mulheres, Empresas e
o Direito 2019 mostra que o Brasil
pode melhorar em quatro indicadores: capacidade das mulheres de
escolherem os empregos que quiserem; capacidade de retornar ao
trabalho após ter filhos; empreendedorismo feminino; e a capacidade
de receberem pensão em relação à
benefícios concedidos pelo governo
ao trabalhador. Essa foi a conclusão
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de estudo do Banco Mundial, apresentado no primeiro Seminário Mulheres, Empresas e o Direito – Uma
Visão Internacional Comparada. O
encontro ocorreu na sede da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), no
dia 12 de agosto.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, participou da mesa
de abertura do encontro, representando o presidente da CNC, José
Roberto Tadros. Maia apontou que
a primeira Câmara lançada na sua
gestão foi a de mulheres empreendedoras e gestoras de negócios,
exatamente pela força da mulher e
pela importância que ela exerce na
sociedade. “É muito gratificante para
nós, da CNC e da Federação do Comércio, participar deste evento com
parceiros de destaques, que sempre
estão envolvidos nas causas que

promovem o desenvolvimento econômico e social do país”, apontou.
Também participaram da mesa
de abertura: a procuradora Geral
de Justiça, Fabiana Costa Oliveira
Barreto, representando o ministro
da Justiça, Sérgio Moro; a secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda
Marsiaj; a coordenadora dos Projetos de Empreendedorismo Feminino
do Sebrae Nacional, Renata Malheiros Henriques; e a coordenadora da
Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos da Mulher da Câmara dos
Deputados, deputada Celina Leão
(PP). A presidente da Câmara, Beatriz Guimarães, agradeceu as empresárias e as instituições parceiras
no final do encontro. “Pode levar três
ou quatro anos, mas vamos trabalhar para fazer uma legislação em
prol do empreendedorismo feminino”, declarou.

MISSÃO EMPRESARIAL
Dentro da programação do semestre, a Câmara de Mulheres Empreendedoras pretende levar um grupo
de empresárias brasilienses para
uma missão empresarial com des-

tino para Lisboa, em Portugal. A
data prevista para a viagem é 23 de
setembro de 2019. A presidente da
Câmara, Beatriz Guimarães, explica
que uma das principais demandas
das empresárias é a internacionalização. “Fizemos uma pesquisa
no dia da posse das integrantes da
Câmara e a maioria apontou o interesse por internacionalizar seus
negócios e por isso estamos fazendo uma parceria para oferecer essa
oportunidade para as mulheres empreendedoras do DF”, disse Beatriz.
Para tornar esta missão possível, a
Câmara das Mulheres firmou parceria com o Sebrae-DF e a Federação
das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da Confederação de
Língua Portuguesa (FME CE-CPLP).
A Federação das Mulheres é uma
organização que visa ao desenvolvimento e cooperação do empresariado dentro da Confederação de
Língua Portuguesa, comunidade que
abrange 255 milhões de cidadãos,
oito países e quatro continentes,
estando os seus Estados-membros
inseridos em cinco comunidades
econômicas regionais.
Entre os objetivos do grupo, estão a
geração de negócios, valorização e
afirmação da capacidade das mulheres nos vários setores da economia dos oito países da CPLP. Além
de despertar a consciência social,
através de projetos que discutam a
igualdade de gênero. A vice-presidente da Federação das Mulheres
Empresárias e Empreendedoras da
Confederação de Língua Portuguesa, a empresária Mônica Monteiro,
explica que há 12 anos a sua empresa, do segmento de audiovisual,
trabalha exportando serviços para
Moçambique, no sudeste do Continente Africano. “Se estamos em um
sistema capitalista, temos que gerar capital para poder jogar de igual
para igual nos negócios”, aponta.
“Queremos que as mulheres ganhem mais dinheiro. Nosso objetivo
é que as mulheres percam o medo
de exportar”, ressalta.

A conselheira notável da Câmara das
Mulheres, Ana Paula Hoff, esposa do
vice-governador do DF, Paco Britto,
afirma que vivenciar a experiência
de uma rodada de negócios em outro país é uma oportunidade muito
proveitosa. “É preciso perder o medo
e aprender a negociar. Além disso,
essa comitiva só de mulheres empresárias traz um importante apoio
para diversas empreendedoras brasilienses que já são vencedoras em
tantas áreas profissionais em nosso
país e que, por meio desse suporte, poderão levar suas experiências
além do mercado nacional e ganhar
um relevante espaço na relação de
comércio, tão necessária, entre esses países de língua portuguesa”, diz
Ana Paula Hoff.

“ É preciso
perder o medo
e aprender a
negociar. Além
disso, essa
comitiva só
de mulheres
empresárias traz
um importante
apoio para
diversas
empreendedoras
brasilienses”
Ana Paula Hoff,
Conselheira da
Câmara das
Mulheres
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concessão

UM GOL PARA
EQUILIBRAR O JOGO
Estádio Nacional Mané Garrincha vira palco
de shows e exposições. GDF aposta em
consórcio para aprimorar gestão e driblar a
imagem de elefante branco
Por José do Egito

C

lassificado como um dos legados da Copa do Mundo de 2014,
o Estádio Mané Garrincha divide opiniões em relação ao seu uso
atual. Cinco anos após o evento
futebolístico, os espaços mais cobiçados da arena passaram a ser
o lado de fora do campo e os anéis
de acesso. Isso porque, após o torneio, o local passou a ser preterido
em competições de futebol, ficando,
por exemplo, de fora da Copa América realizada no Brasil em 2019. A
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gigantesca obra de 72 mil lugares
não atrai para o seu interior jogos
com a frequência de outros estados. Sem times de tradição no DF e
um campeonato local forte, o Mané
Garrincha chegou há ficar sete meses sem receber uma única partida
oficial em 2017.
Em contrapartida, tem sido palco de
grandes shows, festas e exposições.
O alto custo do aluguel e as despesas do estádio, no entanto, pesam
aos cofres públicos. A arena foi pal-

co de quatro festas em janeiro deste
ano. Já no mês mais movimentado,
em março, ocorreram sete jogos
de futebol e três festas. O Baile da
Favorita com as cantoras Anitta e
Ludmila, lançamento e gravação de
dvd de grandes cantores e festas de
réveillon já movimentaram o estádio.
Empresas como Budweiser, Verri
& Verri, R2 Produções, promovem
constantemente eventos temáticos
na arena. Todo esse cenário consegue dar vida ao espaço, mas o estádio nunca escondeu os grandes prejuízos gerados.
Segundo a Secretaria de Esportes,
o Mané Garrincha custa R$ 700 mil
por mês aos cofres públicos. No entanto, nos primeiros quatro meses
de 2019, arrecadou apenas R$ 232
mil. A concessão da gestão do Arenaplex foi a saída encontrada para
diminuir os prejuízos. Com o objetivo
de criar alternativas para geração de
emprego e renda, o GDF anunciou
em 6 de junho que o consórcio BSB
Boulevard Show de Bola foi o ven-

do contrato, o concessionário tem
180 dias para realizar, com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, concurso
público internacional de arquitetura
e urbanismo para a requalificação de
toda a área.
O Diagnóstico Participativo pode ser
solicitado ao Departamento Nacional do Sesc, por meio do Sesc-DF,
sempre que houver a necessidade
de um entendimento sobre as demandas da comunidade local

PLANOS AUDACIOSOS

cedor da licitação para administrar
o Arenaplex, complexo que inclui o
Estádio Nacional, o Ginásio Nilson
Nelson e o Complexo Aquático Cláudio Coutinho. Pela concessão de 35
anos, o governo recolherá anualmente R$ 5,05 milhões, mais um
percentual estipulado em 5% do faturamento geral de todo o complexo.
De acordo com o governador Ibaneis Rocha, não se existia na capital a cultura de negócios privados.
Para ele, a medida é uma virada de
página. “Esses equipamentos públicos geridos pelo Estado são muito
dispendiosos. Todo mundo sabe que
o governo não tem condições de investimento. Se não temos, devemos
convidar o privado para investir e
dar retorno para cidade”, explica. A
expectativa, segundo o GDF, é que o
governo passe a economizar cerca
de R$ 370 milhões em investimentos, além de arrecadar mais R$ 700
milhões em impostos diretos e indiretos. O consórcio fará reformas
pontuais e revitalização, incluindo
paisagismo e adequações.

O governador Ibaneis Rocha comemorou o desfecho e disse que o GDF
vai trabalhar para estimular novas
PPPs e gerar empregos. “O estádio
nunca deveria ter sido construído
com essas dimensões. Ele é fruto de
um escândalo que está sendo apurado, mas tem que ser explorado”,
ressaltou. Outra categoria beneficiada em dia de evento no Mané Garrincha é a de ambulantes. Na opinião
do presidente do Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes
do DF (Sindvamb), Bartolomeu Gonçalves Martins, as alternativas para
ocupar bem o local dependem de
gestão. “O trabalhador ambulante
de eventos depende desse circuito
de lazer para exercer as atividades.
O que nós esperamos é que essas
privatizações tragam benefícios para
a população”, pondera.
A homologação do resultado da licitação do ArenaPlex foi publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal em
4 de julho. Agora, o consórcio deverá
apresentar a garantia contratual exigida no edital. A partir da assinatura

A partir de agora, o plano de negócios
para o complexo é audacioso. Segundo o representante do consórcio
vitorioso, Richard Dubois, o objetivo é
que em 5 ou 6 anos a empresa execute completamente sua operação
no estádio. O grupo, de acordo com
ele, vai investir R$ 700 milhões na
revitalização dos espaços. “Aqui faremos operações com serviços de
primeiro mundo. Nossa ideia é realizar pelo menos cinco grandes eventos internacionais e dez nacionais por
ano”, garante. O consórcio Show de
Bola administra 18 arenas na Europa, entre elas as de Amsterdã, Paris
e Moscou. Após a assinatura do contrato de concessão, o governo deve
acompanhar a operação do complexo por 180 dias. A expectativa do grupo é ter um faturamento na ordem de
R$ 100 milhões a R$ 120 milhões por
ano, uma vez estabilizado o negócio.
Pelo acordo, a Terracap receberá
R$ 5 milhões por ano, mas continuará arcando com o IPTU dos três
espaços esportivos, atualmente de
R$ 800 mil. Um estudo encomendado pela companhia para saber
em quanto tempo o estádio iria retornar o investimento feito em sua
obra apontou que nunca seria possível pagar essa conta. Foi gasto R$
1,57 bilhão e, ao longo de toda a vida
útil do estádio, que é estimada em
100 anos, o retorno máximo seria de
12% do valor total de construção. Se
o Mané Garrincha não pode driblar
esse marcador, agora a expectativa
é de pelo menos equilibrar o jogo.
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caso de sucesso

ACADEMIA DA BELEZA
Depois de se aposentar, Maria José estudou no Senac
e abriu seu próprio negócio
Por Sílvia Melo

A

empresária Maria José Rabelo
dos Santos, 61 anos, sempre
teve o sonho de montar seu
próprio negócio na área de beleza.
De origem humilde, a maranhense
veio para Brasília em 1978 em busca
de um futuro melhor para ajudar os
pais a sustentar os oito irmãos. Conseguiu estudar e se tornou funcionária pública de um órgão do Governo
Federal onde trabalhou até se aposentar. Formada em Administração

de Empresas, antes da aposentadoria, planejou realizar o antigo sonho
e, pensando em oferecer um serviço
de excelência no salão de beleza que
pretendia montar, decidiu pela qualificação profissional. “Busquei uma
instituição que me desse essa oportunidade. E o Senac me deu as ferramentas para que eu pudesse abrir
meu negócio”, diz Maria José, que já
tinha um estúdio em casa, “mas era
muito amador”..

No Senac, na unidade de Sobradinho, ela fez os cursos de Maquiagem Social e Cabeleireiro. “Escolhi
o Senac porque sei que as pessoas
formadas pela instituição têm mais
credibilidade. É uma instituição reconhecida por colocar no mercado de
trabalho bons profissionais”, explica
Maria José. “No Senac me senti acolhida, a instituição me passou todas
as oportunidades, participei de atendimentos sociais e fui escolhida para
a competição Prêmio Excelência Senac de 2018, onde fiquei em 4º lugar”,
completa a empreendedora, que começou a trabalhar aos 16 anos.
“Meu primeiro emprego foi como
telefonista na prefeitura da minha
cidade. Comecei cedo por necessidade. Cheguei em Brasília aos 20 anos
e em 1980 trouxe toda a minha família”, conta a empreendedora, que
inaugurou o Studio M - Academia da
Beleza (Quadra 2, setor comercial A Sobradinho/DF ) em abril deste ano.

SOBRE O CURSO
O curso de Cabeleireiro tem
carga horária de 400 horas e possui
uma turma prevista para iniciar em
19 de agosto, no período noturno,
na unidade do Senac Jessé Freire,
localizada no Setor Comercial Sul.
O curso de Maquiagem Social não
tem turmas previstas para os próximos meses. A unidade do Senac no
edifício Jessé Freire oferece o curso
de Maquiador, com carga horária de
160 horas, que terá início em 12 de
agosto, no período vespertino. Mais
informações: 3313 8877.

Curso do Senac ajudou Maria José
Rabelo dos Santos a abrir negócio.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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SUA CARREIRA
DE SUCESSO
COMEÇA AQUI.

NOVO CURSO:

TÉCNICO EM PRODUÇÃO
DE MODA
Faça já a sua inscrição.
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esporte

SESC OPEN DE TÊNIS
Torneio abre o circuito profissional da Confederação Brasileira
Por Sacha Bourdette

Final do Sesc Open de 2018

T

enistas profissionais e amadores já têm data marcada para
se encontrem em um dos torneios mais importantes do Distrito
Federal, o Sesc Open de Tênis. A
competição abre a temporada profissional da Confederação Brasileira
de Tênis (CBT) e ocorre na unidade
do Sesc de Taguatinga Sul. A premiação para a categoria profissional
será de R$ 20 mil, mais hospedagem. Tenistas amadores jogam de
12 a 28 de agosto, com a previsão
de participação de 160 atletas, e os
profissionais de 29 de agosto a 1º de
setembro, com 32 atletas.
Segundo o coordenador de Esporte
e Lazer do Sesc-DF, Élisson Fabrício de Oliveira, a disputa com atletas
profissionais movimenta a modalidade. “Com o grande sucesso do Sesc
Open 2018, a proposta deste ano é
dar oportunidade aos tenistas profissionais brasileiros de competirem
em solo nacional, perto de sua torcida, oportunizando um intercâmbio
técnico de alto nível. Já para o públi-
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co espectador, a certeza de acompanharem bons duelos entre as novas
estrelas do tênis brasileiro”, ressalta.
Para o presidente da Confederação
Brasileira de Tênis (CBT), Rafael
Westrupp, a segunda edição só ratifica que a disputa é um sucesso.
“Eu entendo que é muito importante a realização da segunda edição
do Sesc Open tendo em vista que
o torneio no ano passado foi extremamente bem organizado e com o
nível técnico muito alto, deu a oportunidade para que nossos tenistas
pudessem competir e ainda receber
uma premiação que possibilita que
reinvistam na própria carreira para
disputar o calendário internacional”,
afirma.
Atualmente, na unidade de Taguatinga Sul, são quatro quadras oficiais
rápidas (lisonda), sendo uma adaptada e um paredão. O coordenador
de Esporte e Lazer do Sesc-DF,
Élisson Fabrício de Oliveira, revela
detalhes. “O torneio será acompanhado com boletins de notícias e a

final será transmitida, na íntegra,
pelo Bandsports”, conta. A competição é uma parceria entre o Sesc-DF,
a Confederação Brasileira de Tênis
e a Federação Brasiliense de Tênis
(FBT).
A competição contará também com
a participação de jovens tenistas e
de cadeirantes. O presidente da FTB,
Sérgio Oprea, fala dessa diversidade.
“Essa continuação é muito importante, o Sesc acreditou nesse evento
e abraçou. Foi um projeto muito bem
recebido pela comunidade de tenistas. Ano passado foi um sucesso e
este ano esperamos que seja também .Acredito receberemos um público de cinco mil pessoas”, conclui.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br
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MESA BRASIL FIRMA PARCERIA COM
GRANDES EMPRESAS DO RAMO
ALIMENTÍCIO
Nestlé, Danone e Bounduelle passaram a contribuir com o banco
de alimentos, ajudando quem mais precisa
Por Liliam Rezende

O

programa Mesa Brasil Sesc-DF passou a contar com doações de empresas de grande
porte, mundialmente conhecidas,
como a Nestlé, a Danone e a Bounduelle. O programa recebeu, no mês
de junho, 1,5 toneladas de alimentos
da Nestlé. A empresa familiar francesa Bonduelle, líder em vegetais
prontos para uso e presente em 100
países, fez a doação de 50 toneladas
de latas de ervilhas. A Danone complementou o estoque com quase 5
toneladas de donativos.
O Mesa Brasil Sesc-DF assume a
responsabilidade de fazer a triagem,
a fim de garantir a eficiência da distribuição e colaborando com a alimentação de mais de 60 mil pessoas
entre crianças, adultos e idosos. De
acordo com a coordenadora do programa, Nina Fontes, a quantidade
doada foi significativa e pôde ser distribuída para todas as 230 entidades
cadastradas no Mesa Brasil. “Foi
uma excelente doação. Nossos galpões estão cheios. Essas parcerias
de peso nos incentivam a continuar
trabalhando para captar ainda mais
empresas com esse viés solidário”,
afirma.
Enlatados como grãos de bico, feijão branco e lentilhas estão entre os
gêneros alimentícios que serão doados frequentemente pela empresa
Bonduelle. Já itens como iogurte,
leite, requeijão, chocolate e biscoito
estão na lista de doações da Danone e Nestlé. Nina explica ainda que
devido a parceria que o Mesa Brasil
firmou com essas empresas, os ali-

mentos chegam à mesa de pessoas
que geralmente não tem acesso a
esses itens, considerados de luxo.
“Ficamos satisfeitos em saber que
crianças poderão receber iogurte,
requeijão, chocolate e biscoito, que
são comidas que elas usualmente
não consomem.”, afirma.
Criado em 1994, o Mesa Brasil Sesc
integra doadores, instituições sociais
e voluntários, formando uma grande
rede de conexões emergenciais que
reaproveita o que era aparentemente descartável. Fundamentado no
princípio de que a alimentação é um
direito de todo e qualquer cidadão, o
projeto expande suas ações no estado de São Paulo trabalhando como
um elo entre empresas e instituições sociais. Alimentos in natura ou
industrializados, que perderam seu
valor comercial, mas encontram-se

em condições próprias para consumo, são recolhidos em empresas
e imediatamente encaminhados a
instituições que os utilizam na preparação de refeições servidas aos
assistidos. Em 2018, o Mesa Brasil
Sesc-DF beneficiou 60 mil pessoas
por mês, por meio de 230 instituições atendidas. Além disso, conta
com 60 empresas parceiras cadastradas, que doaram 970 toneladas de
alimentos.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br
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direito da empresa

AS NOVAS REGRAS DOS
FUNDOS DE VENTURE CAPITAL
Para os microempreendedores individuais e para as micro e
pequenas empresas, o maior problema enfrentado sempre residiu
na obtenção de crédito para o desenvolvimento de suas atividades.
Neste segmento, o acesso aos
empréstimos bancários mostra-se
muito difícil. O ímpeto empreendedor sempre esbarra numa montanha de exigências dos bancos,
que incluem vultosas garantias.
E mesmo que consigam obter financiamento, será praticamente
impossível pagar juros na casa de
dois dígitos ou mesmo de três dígitos ao ano. A solução tem sido procurar outras alternativas, como as
linhas de microcrédito do BNDES.
No caso específico das startups,
uma das principais opções para a
captação de recursos tem sido os
fundos de venture capital.
Estes fundos, que investem em participações junto a empresas emergentes, hoje, são regulamentados pela Instrução CVM
nº 578, de 30 de agosto de 2016, a

qual foi alterada recentemente pela
Instrução CVM nº 604, de 13 de dezembro de 2018.
O funcionamento dos fundos
de venture capital é muito simples. Segundo as regras atuais, o
fundo, primeiro, realiza a captação
de recursos junto às pessoas interessadas em investir nas startups.
Estes investidores visualizam a
possibilidade de obterem elevados
ganhos, no futuro, com o crescimento expressivo da startup. Mas,
trata-se de investimento de alto
risco, pois, da mesma forma que
pode haver um retorno expressivo, podem também ocorrer perdas
elevadas, caso a startup venha a
falir. O próprio nome “venture capital”, que, em português, significa
capital aventureiro, já deixa clara a
natureza arriscada que envolve a
aplicação.
Como segundo passo, o gestor do fundo escolherá as startups
onde serão investidos os recursos.
Podem ocorrer investimentos em
empresas que atuam nos mais
diversos setores, como fintechs,
e-commerce, serviços educacionais, dentre outros. Nos termos do
artigo 5º, IN CVM nº 578, 90% dos
recursos do fundo devem ser aportados na aquisição de ações, bônus
de subscrição, debêntures simples,
outros títulos e valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em
ações de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, bem como
títulos e valores mobiliários re-

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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presentativos de participação em
sociedades limitadas. Diferentemente do investidor anjo, os fundos de venture podem participar
do processo decisório da sociedade
investida, com efetiva influência na
definição de sua política estratégica e na sua gestão.
Os fundos de venture capital possuem ampla liberdade
para investirem em startups. Há,
no entanto, duas restrições importantes: primeiro, a empresa deve
ter receita bruta anual de até R$
300.000.000,00 (trezentos milhões
de reais) apurada no exercício social encerrado no ano anterior ao
primeiro aporte do fundo. Segundo,
os investimentos devem ser direcionados para startups já consolidadas no mercado. Caso a startup
esteja ainda em estado pré-operacional ou inicial, o investimento
será realizado por outra categoria
de fundos, denominado de FIP capital semente.
Apesar de muito conhecidos nos Estados Unidos, onde atuaram fortemente impulsionando
startups no Vale do Silício, os fundos de venture capital, no Brasil,
ainda não ocupam uma posição dominante no setor de investimentos.
Precisamos, com urgência, estimular o empreendedorismo nacional através de medidas que garantam às empresas o acesso fácil e
de baixo custo às fontes de recursos. Caso contrário, certamente
não teremos um desenvolvimento
econômico sustentável.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de juL ho/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
Apartamentos e Casas

Loja e Salas Comerciais

Comercialização
Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Sobradinho
Águas Claras
Cruzeiro
Gama
Noroeste
Guará
Brasília - Condomínio
Brasília - Condomínio
Brasília - Condomínio

Valor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mediano
5.880, 85
6.500, 00
6.250, 00
3.400, 00
8.800, 00
4.590, 52
727, 27
1.088, 19
1.300, 00

Variação
-21, 98%
-13, 20%
-12, 99%
-23, 23%
-16, 32%
-30, 70%
-78, 18%
-62, 37%
-59, 43%

Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Valor mediano
Lago Sul
R$ 9.375, 00
Setor Industrial
R$ 3.240, 50
Ceilândia
R$ 2.430, 56
Guará
R$ 5.833, 33
Lago Sul
R$ 11.336, 97
Sudoeste
R$ 9.895, 29
Paranoá
R$ 1.538, 46
Núcleo-Bandeirante R$ 4.164, 58
Cruzeiro
R$ 5.708, 33

Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Valor mediano
Lago Sul
R$
59, 70
Asa Sul
R$
50, 00
Núcleo-Bandeirante R$
16, 67
Ceilândia
R$
16, 00
Guará
R$
20, 94
Gama
R$
17, 08
Brasília
R$
21, 67
Guará
R$
17, 54
Brasília
R$
18, 04

Variação
26, 95%
15, 63%
-6, 25%
5, 38%
206, 40%
-1, 96%
18, 34%
26, 20%
14, 17%

locação
Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Sudoeste
Gama
Lago Norte
Asa Sul
Sudoeste
Asa Norte
Brasília - Condomínio
Brasília - Condomínio
Brasília - Condomínio

Valor mediano
R$
29, 53
R$
21, 30
R$
28, 57
R$
51, 20
R$
33, 12
R$
28, 89
R$
18, 88
R$
5, 62
R$
8, 43

Variação
-40, 94%
-27, 17%
-7, 93%
2, 40%
-8, 91%
-8, 98%
-22, 27%
-66, 29%
-45, 72%

“O Boletim de Conjuntura Imobiliária, referente ao mês de julho, divulgado
pelo Secovi mostra que o mercado de alugueis vem se recuperando
gradativamente. O Índice Locação Secovi do mês analisado foi de 106,39
o que representa uma variação de 2,18%, em relação ao mês anterior.
Notamos, nitidamente, uma retomada do setor de alugueis. No acumulado
do ano, os números já registram uma variação positiva de 1,20%”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Variação
32, 67%
3, 70%
9, 53%
19, 05%
5, 12%
1, 97%
21, 20%
16, 47%
-11, 18%

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
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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

O

Governo Federal, após a aprovação da reforma da Previdência, em primeiro turno
na Câmara dos Deputados, vive a
alegria das boas perspectivas de
conclusão de todos os trâmites até
setembro. Assim já começou a se
mexer, desde já, na direção da reforma tributária e de anúncios de
medidas para reaquecimento da
economia. Uma delas é a intenção
de liberar cerca de R$ 64 bilhões,
já em agosto, de recursos do FGTS
e PIS-Pasep que, se concretizado,

A taxa de inflação nacional em
junho ficou em 0,01%, e quando anualizada o indicador mostra 3,37%,
bem abaixo do centro da meta, hoje
fixado em 4,25%. No DF o comportamento foi bem melhor para a inflação anualizada com indicador em
2,91%, apesar da inflação do mês ter
ficado em 0,13%, acima da média
nacional em 0,11 ponto percentual.
O indicador da dívida impagável continua oscilando entre 01,% e
0,2%, fechando o mês de junho em
0,2%. Os demais indicadores de dívidas ficaram assim: cartão de crédito,
sem alteração; inadimplência com
elevação de 1,7 ponto percentual; e
o endividamento geral reduzindo 2,0
pontos percentuais.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Junho 2019

Junho
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Maio

Abril
90,9%
90,9%
90,7%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total
Fonte: CNC

dará um grande alento para a indústria, comércio e serviços.
O No Governo do Distrito Federal, além das receitas tributárias
continuarem em queda, as pressões sobre reajustes salariais,
quitações de dívidas trabalhistas
herdadas permanecem em pauta. Pelo menos, para o futuro, não
haverá mais a transformação das
licenças-prêmios em pecúnias.
Ficou o ônus do pagamento de valores atrasados, da ordem de R$
500 milhões.

0,1%
0,2%
0,2%
12,2%
10,5%
12,4%
80,9%
78,9%
78,4%

O Indicador Geral de intenção de consumo das famílias (ICF/DF), apresentou redução em junho, fechando o
mês em 95,2 pontos: 2,1 pontos a menos em relação a
maio. Ambas as classes de renda tiveram o mesmo comportamento: na classe de até 10 SM houve redução de 2,7
pontos, enquanto na classe superior a 10 SM essa redução foi de 1,1 ponto.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Junho

Maio

Junho 2019

Mesmo em ritmo lento, as taxas de juros vinham em
trajetória descendente até maio, mas em junho já tivemos
algumas surpresas, especialmente para a Pessoa Física.
As principais taxas apresentaram os seguintes registros:
1) para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 1,01 ponto percentual, fixando-se em 125,22%; 2) para a
Pessoa Física, as taxas do Cheque Especial e do Cartão de
Crédito, apresentaram elevações significativas, a primeira
em 4,07 pontos percentuais atingindo 280,92% e a segunda
em 3,16 pontos percentuais, fechando o mês em 268,83%.

Abril
Taxas de Juros Pessoa Jurídica
107,7
108,8
108,4

Mais de
10 SM
89,3
92,0
91,7

Até
10 SM

95,2
97,3
97,0

Geral
SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

O nível de otimismo dos empresários dá sinal de cansaço,
apresentando novamente quedas em todos indicadores. O
ICEC/DF, em junho, apresentou o seguinte quadro: indicador
de investimentos queda de 1,0 ponto; queda de 3,6 pontos no
indicador de expectativas; redução de 4,9 pontos no indicador
das condições atuais; e 3,1 pontos no indicador geral.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Abril
Indicadores de
investimento

Março

Indicadores das
condições atuais

Geral

Fonte: CNC

Junho

22,71%
18,86%

Maio

23,14%
19,42%

Abril

23,58%
19,70%

168,9
172,5
174,9
103,8
108,7
110,7

125,22%

126,23%

127,25%

Taxas de Juros Pessoa Física

Empréstimo
pessoal
Bancos

105,8
106,8
106,6

CDC
Automóveis

Abril 2019

Março

Fevereiro
118,00%
116,78%
117,76%

53,58%
53,22%
55,58%
20,98%
21,56%
21,84%
280,92%
276,85%
278,07%

Cheque
especial

268,83%
265,67%
267,64%

Cartão de
crédito

126,2
129,3
130,7

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Empréstimo
pessoal
Financeiras

Fevereiro

Indicadores das
expectativas

Desconto de
duplicatas

Conta garantida

Abril

Junho 2019

Junho 2019

Juros do
comércio

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

Fonte: ANEFAC
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REFORMA TRIBUTÁRIA
O PRIMEIRO ENSAIO SOBRE IVA
Da relatoria do deputado Baleia Rossi
(MDB/DP) a PEC 45/2019 traz a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), cuja proposta básica é a
unificação do PIS, COFINS, IPI, ICMS
e ISS e decorre de trabalho do Centro
de Cidadania Fiscal. A proposta traz o
seguinte: a. atende ao critério da simplificação; b. está centrado no consumo (inclusive importações, mesmo
como insumo); c. elimina a incidência
“por fora”; d. tem alcance nacional;
e. será apurado pelo sistema débito-crédito; f. é não-cumulativo; g. desoneração completa das exportações

Calendário

e dos investimentos na aquisição de
bens de capital; h. Elimina a classificação de produtos e serviços em categorias; e, i. será devido no destino.
Importante é que, ainda que unifique
tributos de competências distintas, a
proposta mantém a autonomia tributária de estados e municípios, que levou à criação de sua “complexidade”,
pois teremos única alíquota em cada
estado, mas que pode variar entre os
estados, que pode levar a 27 alíquotas
de ICMS. Em relação aos municípios
a discussão se concentra na repartição da arrecadação das vendas para

o consumidor final e operações não
presenciais e, também, deverão fixar
suas próprias alíquotas. No entanto,
sua natureza regressiva, que penaliza
a população com menor poder aquisitivo, deve ser objeto de intenso debate. Enfim, o cidadão saberá quanto
paga de imposto efetivo em cada produto; o empresário terá redução nos
custos da gestão administrativa e a
os governos uma ação fiscalizadora
mais simplificada e unificada. Enfim, a
proposta traz a primeira discussão (ou
ensaio) sobre o imposto sobre o valor
agregado (IVA)..

15 agosto a 14 de setembro.
O QUÊ e QUANDO pagar?

20/AGO

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 06/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 07/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 07/2019.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 07/2019.
• SIMPLES NACIONAL referente à 07/2019.
• ISS e ICMS referente à 07/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

23/AGO

• PIS e COFINS referente à 07/2019

30/AGO

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 07/2019.
• 1ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 2º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 07/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 07/2019, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei
11.941/2009 (consolidado).

6/SET

• Data limite para pagamento dos Salários referente à 08/2019.
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 08/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 08/2019.

13/SET

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 07/2019

O QUÊ e QUANDO entregar?
15/AGO

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF
referente a 07/2019.

20/AGO

• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 07/2019 incluindo os
contribuintes do ISS.

21/AGO

• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 06/2019.

30/AGO

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 07/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 07/2019

6/SET

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 08/2019.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) a
SRF/MF referente à 08/2019.

13/SET

• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita (EFD
Contribuições) a SRF/MF referente à 07/2019.

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

instituto

fecomércio df
SOMOS MAIS QUE
UM INSTITUTO.
SOMOS PROMOTORES DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
DO EMPREENDEDORISMO
E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS
EMPRESAS.

conheca nossos servicos
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da
qualiﬁcação de jovens para o mercado de trabalho.
PROGRAMA DE ESTÁGIO
A empresa cria a oportunidade do aprendizado prático e o
estagiário, de impulsionar o seu crescimento proﬁssional.
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Pesquisas de mercado estratégicas aplicadas com
softwares altamente tecnológicos para orientar os mais
diversos segmentos e permitir decisões mais acertadas
para as empresas.

SCS Qd 06 - Ed. Jessé Freire - 5º andar - Brasília-DF
(61) 3962-2019 / 3962-2024 (opção 1) ou 3962-2023 (opção 7)
facebook.com/InstitutoFecomercioDF
www.institutofecomerciodf.com.br

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL IN COMPANY
Cursos e treinamentos elaborados sob medida para
as necessidades da sua empresa, ministrados pelos
melhores especialistas do mercado.
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PLANETÁRIO DO SESC-DF TRABALHA A
ASTRONOMIA DE FORMA LÚDICA
Por Liliam Rezende

O professor de física da Edusesc e
coordenador do projeto, Demetrius
Leão, explica que a atividade é uma
boa iniciativa para apoiar os professores, já que faz uso de ferramentas
que podem instigar os estudantes
a viver a ciência de forma prática
e em diálogo com o cotidiano. “Os
alunos entendem, de forma lúdica,
conceitos antes um pouco vagos. Até
a duração do dia e da noite ou das
estações do ano ficou mais fácil de
compreender”, ressalta. Ele destaca
ainda que por ser um planetário totalmente digital com projeção de 360
graus, o público sai encantado após
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Foto: Cristiano Costa

U

ma viagem por galáxias, planetas e estrelas sem sair do
lugar ou pagar por isso. Essa
é a proposta do planetário digital
Astronomia Sobre Rodas, projeto
inédito idealizado pelo Sesc-DF. O
intuito é mostrar de forma lúdica
e interativa que a ciência está presente no nosso dia a dia, além de fomentar a curiosidade e uma reflexão
sobre os fenômenos da natureza.
Além das sessões de planetário, o
projeto oferece oficinas, workshops,
palestras e atividades complementares, planejadas e direcionadas às
diferentes faixas etárias que podem
ser atendidas. O Planetário do Sesc-DF completou em abril 1 ano de
atuação. Somente em 2018, foram
realizadas mais de 500 sessões nos
espaços visitados, contemplando
mais de 24 mil expectadores.

assistir as sessões. “Sempre acreditei no potencial dessa iniciativa,
porque os alunos despertam para a
astronomia e buscam mais informações a partir dessa visita”.
Por ser uma cúpula inflável, ela pode
ser facilmente desmontada e levada
até as escolas. Demetrius explica
que a ideia é levar o projeto para
todas as regiões administrativas.
“Vamos começar por Ceilândia e Taguatinga, mas a van rodará todo DF,
levando conhecimento para as crianças e jovens”. O projeto do Sesc-DF
Astronomia sobre Rodas foi contemplado com o Selo de Qualidade de
Conteúdo da Sociedade Astronômica
Brasileira (SAB). A certificação foi
concedida pelo nível de qualidade da
divulgação de conteúdos astronômicos e do valor científico.

Para Demetrius, o selo representa
um aval do trabalho que é realizado.
“O recebimento do selo representa
um significativo reconhecimento da
maior entidade nacional de astronomia do País, para o conteúdo disponibilizado em nossas redes sociais.
Reconhecemos que as mídias são
excelentes veículos de divulgação
científica e este selo reforça nossa expectativa de ampliar nossas
publicações para o próximo ano”,
completa.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br
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INCENTIVO A PROGRAMAÇÕES CULTURAIS
BENEFICIA A CLASSE ARTÍSTICA DO DF

Foto: Cristiano Costa

Por Liliam Rezende

A

música, o cinema, a cultura digital, as artes plásticas
e visuais, o teatro e a dança
são conteúdos imprescindíveis para
a ação do Sesc no Distrito Federal.
Por meio dessas linguagens, a instituição proporciona ao público uma
programação variada e de qualidade
com atividades desenvolvidas em
todas as unidades. Cursos, oficinas,
espetáculos, exposições, debates e
seminários, são oferecidos com ingressos de baixo custo ou, até de forma gratuita, garantindo um atendimento a toda comunidade. Pensando
em possibilitar esse acesso democrático à cultura e a formação de plateia, o Sesc-DF criou o Programa de
Incentivo à Programações Culturais
(PIPC), com o intuito de disponibilizar os teatros da instituição de forma
gratuita à classe artística.
Os esforços na manutenção de sua
política cultural fizeram do Sesc-DF uma instituição referência no
panorama da cultura e das artes
no Brasil. De acordo com o diretor
de Programas Sociais do Sesc-DF,

Guilherme Reinecken, o PIPC já beneficiou centenas de artistas. “Nós
temos um fundo que oferece nossos espaços de forma gratuita para
a classe artística. É uma forma de
ajudar a classe a fomentar a cultura
na cidade”, explica. Os dados referentes às ações realizadas em 2018
evidenciam um panorama expressivo: dos 1 mil dias de apresentações
culturais no Sesc-DF, 600 foram por
meio do PIPC. “Tal capacidade de
realização aponta para a importância e responsabilidade institucional
de elaborar a política cultural, que
atribui ao Sesc um papel fundamental no cenário nacional, como referência para as políticas culturais no
país”, destaca Guilherme.
Para ter acesso ao PIPC o interessado deve procurar diretamente o
teatro onde deseja realizar sua apresentação artística e procurar o técnico de cultura responsável, que vai
passar orientações e o formulário de
solicitação, que deve ser preenchido
com uma antecedência de, no mínimo, um mês. Os artistas podem

cobrar até 40 reais no ingresso da
entrada inteira e 20 reais pela meia
entrada. “Essa é uma forma que
encontramos para ajudar a classe a
também receber pelo seu trabalho e
ter a possibilidade de continuar produzindo”, ressalta Guilherme.
São seis os palcos do Sesc espalhados por todo o DF, bem equipados e
preparados para receber o público.
Atualmente, os empreendimentos
estão localizados no Sesc Estação
504 Sul (Teatro Sesc Ary Barroso),
913 Sul (Teatro Sesc Garagem), Taguatinga Norte (Teatro Sesc Paulo Autran), Ceilândia (Teatro Sesc
Newton Rossi), Setor Comercial Sul
(Teatro Sesc Silvio Barbato) e Gama
(Teatro Sesc Paulo Gracindo).
@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br
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tecnologia

Renato Carvalho
Moringa Digital

cafezinho@moringa.com.br

TECNOLOGIA CONTRA A MUDANÇA CLIMÁTICA
“OK é a primeira geleira islandesa a perder seu status de geleira.
Nos próximos 200 anos, todas as
nossas geleiras devem ter o mesmo
destino. Este monumento é um reconhecimento de que nós sabemos
o que está acontecendo e sabemos
o que deve ser feito. Só você saberá
se efetivamente o fizemos.”

questões de sustentabilidade. Um
exemplo é a própria Uber, que, até
2025, pretende que todos os seus
carros em circulação na cidade de
Londres sejam elétricos.

A versão original do texto acima
pode ser encontrada em uma placa de bronze, datada de agosto de
2019, que deve ser colocada próximo
ao que resta daquilo que um dia foi
conhecido como geleira OK, na Islândia. Ela fará parte de um monumento
que serve como alerta contra os efeitos das mudanças climáticas pelas
quais nosso planeta está passando
e que poderão afetar a vida de todos
nós caso não sejam combatidas. Mas
como a tecnologia pode ajudar nessa
luta?

Outro ponto que pode ajudar a
frear o aquecimento global é o consumo de produtos produzidos com
baixa emissão de carbono. Nesse
cenário podemos contar muito com
as inteligências artificiais por trás
das ferramentas de venda. São elas
que ajudam sites de e-commerce a
traçar o perfil do consumidor e oferecer a ele produtos relevantes. Essa
oferta poderia muito bem levar em
consideração a forma de manufatura do produto a ser oferecido, dando
preferência para os mais “verdes”.
Isso forçaria mais e mais empresas
a adotar boas práticas de sustentabilidade a fim de evitar a perda de
lucratividade.

Não é segredo que a grande
quantidade de veículos em circulação no mundo contribui diretamente para o aumento das emissões de
CO2 para a atmosfera. Nesse cenário, iniciativas como os aplicativos de
carona, a exemplo de Uber, 99Pop e
Cabify, podem ajudar ao criar uma
cultura mais consciente de compartilhamento de transporte, o que não
só diminui o número de veículos nas
ruas, melhorando o trânsito, como
também, por consequência, diminui
a poluição. Além disso, vários desses aplicativos dão muito valor para

E por falar em emissão de carbono, vale mencionar também a questão dos prédios de escritório. Eles
estão entre as cinco maiores fontes
de emissão, principalmente devido
ao uso constante de aquecedores/ar-condicionados. Com a digitalização
e o conceito cada vez mais comum
de prédios inteligentes, podemos ter
um cenário onde essa realidade é
radicalmente melhorada. Sem falar
que tecnologias como as placas solares, que estão cada vez mais acessíveis, podem fazer com que cada um
desses edifícios seja autossustentá-

vel em termos de energia, reduzindo
ainda mais a necessidade da queima
de combustíveis fósseis
Por mais que ainda existam pessoas que neguem que o aquecimento global ou as mudanças climáticas
efetivamente existam, podemos ver
cada vez mais seus efeitos alterando
a dinâmica de nosso planeta. Está
em nossas mãos o poder de fazer
algo agora para que, no futuro, não
nos arrependamos das consequências de nossa negligência.

• A TEMPERATURA DA TERRA JÁ É A MAIOR DOS ÚLTIMOS 120 MIL ANOS
• 37 BILHÕES DE TONELADAS: QUANTIDADE DE CO2 NA ATMOSFERA NO FINAL DE 2018
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MUITO ALÉM DO JOGUINHO
Em julho, a Asus anunciou aquele que está sendo considerado até o momento
como o smartphone mais poderoso do mundo. O ROG Phone 2 é um aparelho
voltado para gamers e traz uma ficha técnica impressionante, sendo que os
destaques vão para o display de OLED de 6,59 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, e para a bateria de 6.000 mAh. Além disso, o aparelho conta
com um processador Snapdragon 855 plus, o mais novo da Qualcomm, 12 GB
de RAM e 512 GB de armazenamento. Os itens topo de linha são complementados por uma câmera dupla traseira, sendo uma principal de 48 megapixels
e uma auxiliar de 13. Já a câmera frontal traz um sensor de 24 megapixels. A
Asus ainda não confirmou se o produto será lançado no Brasil, então só nos
resta torcer ou pedir para aquele amigo que for viajar para os Estados Unidos
Valor: R$ 3.200 em conversão direta, sem contar impostos.

MARIO COM MUITO
MAIS ENERGIA
Novidade bacana para os loucos por Nintendo. A empresa japonesa
anunciou que vai lançar agora no segundo semestre uma nova versão do Switch com uma atualização na bateria. Para se ter uma ideia,
o modelo original poderia suportar de três a seis horas contínuas de
um jogo pesado como Zelda: Breath of the Wild. Com a atualização,
o novo modelo deve suportar de quatro a nove horas, um aumento
que pode chegar a mais de 50%. Até onde se sabe, o modelo não traz
nenhuma outra novidade, a não ser a nova bateria, mas em breve
haverá uma versão menor e mais portátil do aparelho, essa ainda
sem data confirmada. O modelo com bateria atualizada chega em
agosto ao Japão e em setembro a Estados Unidos e Europa.

UMA NOVIDADE MUITO AGUARDADA

Fotos: Divulgacão

A Apple lançou em julho a atualização 12.4 do
iOS. Segundo a empresa, essa será a última antes do lançamento do iOS 13, que deve ocorrer
em setembro deste ano. Uma das novidades
dessa atualização, que era muito aguardada
pelos usuários, é a possibilidade de transferir
conteúdo de um smartphone para outro sem a
necessidade do uso do iCloud ou de cabos de
transferência. Além disso, ela trouxe diversas
correções de segurança, como a da vulnerabilidade que permitia a escuta ilegal de conversas de usuários do Apple Watch. O lançamento
da versão 12.4 coincide com a atualização dos
sistemas de outros dispositivos, como macOS
10.14.6, o tvOS 12.4 e o watchOS 5.3
Valor: Gratuito

• 1985: LANÇAMENTO DO PRIMEIRO SUPER MARIO.
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DÉCIMA EDIÇÃO DA FEIRA HAIR
BRASÍLIA TEM PARTICIPAÇÃO DO SENAC

Foto: Cristiano Costa

Por Silvia Melo

F

oram mais de 1,5 mil atendimentos feitos pelo Senac em
seu estande na 10º Hair Brasília and Beauty, feira de negócios
voltada para profissionais, comerciantes e distribuidores da área da
beleza, ocorrida de 14 a 16 de julho,
no Estádio Nacional Mané Garrincha. A instituição realizou oficinas
na área de beleza, como penteados e
maquiagens, além de atendimentos
na área de moda, fazendo a medida
da morfologia para definir o biotipo
da pessoa, oferecendo dicas do tipo
de roupa a usar e a evitar.
Em visita ao estande, o diretor
regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, destacou a importância
da participação da instituição em um
evento que movimentou o setor da
beleza durante três dias em Brasília.
“Uma das grandes forças do Senac,
junto com a gastronomia, é a área da
beleza. É um mercado que quase dobra de tamanho a cada três anos. É
algo que não está entre aquelas pro-

fissões que vão sumir no futuro. Está
crescendo sempre. E nós estamos
cada vez mais especialistas nessa
área”, destacou o diretor. “Uma feira desse tamanho, que só fala do
mercado da beleza, não tem como a
maior e melhor escola de qualificação profissional na área estar fora.
Ela precisa estar fortalecendo a sua
marca e oferecendo essas aulas
shows”, ressaltou Peron.
Para atender o público, o Senac
contou com 50 pessoas, entre alunos,
docentes e funcionários, que se revezaram ao longo dos três dias da feira.
Durante todo o evento foram realizadas 1,2 mil medidas de morfologia,
que consiste em medir o tamanho do
ombro, cintura e quadril, para definir
o biotipo e sugerir o que usar e evitar para potencializar a imagem. “O
público feminino foi a maioria. Desse
número de atendimentos, contabilizamos somente 80 homens. Acredito que isso se deva à falta de informação, por ainda pensar que uma

imagem planejada é somente para
o público feminino. Mas quando eles
descobrem que também podem, se
rendem logo ao processo, na curiosidade de também ter uma imagem
planejada”, explicou o instrutor da
área de moda do Senac, Fernando
Marchi.
As oficinas oferecidas pelo Senac
foram: Beleza Negra – Harmonização de Cores e Técnicas de Neutralização; Corte Masculino; Design de
Barba e de Corte Feminino; Maquiagem para Noivas, para Pele Iluminada, pele Perfeita e Social; Modelagem
e Penteado; Olhos: Pálpebra Luz;
Penteados Avançados para Festas,
Cabelos Afro, Noivas e Tranças para
todas ocasiões.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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JORNADA PEDAGÓGICA AJUDA A
APERFEIÇOAR INSTRUTORES
Por Silvia Melo
coisa?”, questionou o diretor.

Foto: Cristiano Costa

O diretor de Educação Profissional
e Tecnológica, Gustavo Guimarães,
falou sobre o momento sensível que
o Senac vive em relação à destinação dos recursos, o motivo da existência da instituição e a importância
do aperfeiçoamento dos instrutores.
“Quando nós contratamos profissionais para o exercício docente, sabemos de antemão que ele não tem todos os saberes pedagógicos e que a
gente precisa criar momentos como
esse para a formação continuada do
exercício”, afirmou. “Vocês são referências nas ocupações que exercem
e aí nos cumpre criar alguns anteparos, alguns instrumentos, para que
vocês materializem esse saber profissional em sala de aula”, afirmou
Gustavo.

Abertura do evento foi feita pelo diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron

O

Senac realizou, de 17 a 19 de
julho, na unidade da 903 Sul, a
12ª edição da Jornada Pedagógica, promovida pela Gerência de
Tecnologias e Práticas Pedagógicas
da instituição. O tema dessa edição
foi Educação, Inovação e Diversidade: um novo olhar para o Modelo
Pedagógico Senac. O encontro contou com atividades dinâmicas que
promoveram alinhamentos conceituais e práticos sobre o modelo
pedagógico Senac. Mais de 150 pessoas, entre instrutores e servidores,
participaram da abertura oficial das
atividades, feita pelo diretor Antonio
Tadeu Peron, e pelo diretor de Educação Profissional e Tecnológica,
Gustavo Guimarães.

Antonio Tadeu Peron destacou a importância do encontro, que permite
o aperfeiçoamento dos instrutores.
“Todos sabemos que o Senac é um
dos principais agentes de educação
profissional, nosso projeto pedagógico é inovador, focado no desenvolvimento de competências que preparam o indivíduo para atitude cidadã,
ética e responsável no exercício de
sua profissão. Nosso foco também
é dar publicidade ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido
há mais de 10 anos”, destacou, convidando os presentes a refletirem
sobre o que estão transmitindo aos
alunos. “Estou contribuindo com a
excelência ou estou apenas precificando? Consigo ensinar a diferença
de valor e preço? Ou é tudo a mesma

As palestras realizadas foram “Felicidade no Ambiente Educacional”,
com o professor da Universidade de
Brasília (UnB), Wander Pereira; “Um
Olhar Diferenciado para o Aluno”,
com Camilla Braga Bittencourt, do
Senac em Santa Catarina; e “Inovações Disruptivas na Educação”, com
Natália Kelday; além das oficinas
“Modelo Pedagógico Senac: Espaço
para a Criatividade e Novas Ideias”
e “Geração de Ideias e Estímulo à
Criatividade com Foco no PI”, com
Leila Pietro. A Jornada Pedagógica
contou também com informes sobre
o Banco de Oportunidades do Senac
e programação cultural.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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sindicatos

EM PROL DO SEGMENTO DE
SEGURANÇA PRIVADA
Sindicato busca inovações e regularidade para mais de 3 mil
empresas de sistemas eletrônicos de todo o Distrito Federal

Foto: Raphael Carmona

Por Daniel Alcântara

O presidente do Siese-DF, Augustus Sperling,
ressalta benefícios oferecidos para o segmento

A

gregar filiados, regularizar o
setor e fomentar o profissionalismo no segmento estão
entre as metas do Sindicato das
Empresas de Sistemas Eletrônicos
de Segurança do DF (Siese-DF). O
presidente da entidade, Augustus
Bruno Von Sperling, explica que recentemente foi criada uma diretoria de benefícios no sindicato, com
o objetivo de agregar valor para os
filiados e conseguir chamar a atenção de outras empresas. “Além de
estarmos buscando novos benefícios temos convênios com o Sesc e
o Senac, que são os braços sociais
da Federação do Comércio. Essas
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entidades dão vários benefícios aos
associados, sendo um grande motivador para trazer mais empresas
para dentro do sindicato”, informa.
Atualmente, o Siese representa um
universo de três mil empresas em
todo o Distrito Federal. Sobre as vendas no segmento, Augustus informa
que o ano começou muito abaixo do
esperado. Segundo ele, 2019 teve início com uma expectativa muito boa,
por causa da mudança de governo e
da equipe econômica. “Falava-se em
melhoria na economia e não foi bem
assim que aconteceu. No começo
do ano até o mês de maio tivemos

cendo toda rotina das pessoas, pontos vulneráveis e horários. Por isso,
a necessidade de regularizar essas
empresas”, afirma Augustus.

números baixos. A partir de junho
tivemos uma melhora”, ressalta.
“Em junho e julho as vendas têm um
aquecimento por conta das férias:
as pessoas saem para viajar e ficam
com um certo receio e pensam em
proteger de alguma forma a sua residência ou o seu comércio”, diz.

Ele diz ainda que o sindicato está lutando para que esse cadastramento,
junto à secretaria, possa organizar
o setor, inibindo possíveis riscos da
atividade. “No mês de julho nos reunimos com o secretário de segurança para mostrar a seriedade desse
assunto e conversar sobre a necessidade que a pasta fiscalize e cobre
das empresas”, destaca. “As únicas
empresas que vão atrás são as que
participam de processo licitatório, já
que para participar é obrigatório ter
o registro”, informa.

O Siese explica que todo empresário do setor de Sistemas Eletrônicos de Segurança do DF precisa
ter cadastro junto à Secretaria de
Segurança, segundo a Lei Distrital
3.914. Contudo, a maioria não tem.
De acordo com o presidente, a lei
existe para manter uma segurança
na prestação dos serviços e preservar o contratante. “De um universo
de três mil empresas, apenas 60
são registradas na secretaria. O que
ocorre é que quando o cliente solicita a instalação, a equipe fica na casa,
ou no comércio do contratante por
no mínimo dois ou três dias conhe-

O registro é anual. Para consegui-lo
é necessário ter o registro dos funcionários, levar o nada consta, foto
do uniforme, placa dos veículos de
apoio da empresa e encaminhar a
documentação para a secretaria.
Esse processo é totalmente gratuito, explica Augustus. “Basta querer
e procurar fazer. Falta interesse, às
vezes falta conhecimento do empresário que não busca se informar sobre suas obrigações”, salienta. Para
realizar obras, as empresas do setor
também precisam ter registro no
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do DF (CREA). Todas as
obras de serviço de instalação de
imagens e alarmes devem ser registradas no órgão.

Foto: Joel Roderiguez

PREVENÇÃO
Outro assunto pertinente que o sindicato está tentando resolver é sobre algumas empresas garantirem
ao cliente que a polícia vai estar a
disposição para atender chamados
de disparo de alarme. “O sindicato já
tinha acertado com a secretaria de
segurança que só acionaria a polícia

após irem ao local e averiguarem a
situação. Tendo sinal de violação,
aí sim a polícia seria acionada”, explica. “Nossa atividade não envolve
força policial, mas sim prevenção e
inibição. Essas empresas plantam
uma ideia errada de que a polícia vai
estar à disposição do segmento. Não
é bem assim, porque a polícia não
consegue atender tudo”, diz. O presidente do Siese informa que 50% dos
novos contratantes dos serviços de
segurança já sofreram algum roubo
ou furto. “O cliente espera acontecer algo para depois procurar a segurança. Nosso papel é o de inibir”,
ressalta.
O mercado de tecnologia está em
mutação constante, desde o surgimento da categoria, em 1995. Há
21 anos, era criada a Associação
Brasileira de Sistemas Eletrônicos
(Abese), responsável por fomentar
a criação de sindicatos do segmento em todo o País. Augustus explica
de lá para cá o empresário teve que
se adequar ao mercado. De acordo
com ele, quem não se modernizar
e inovar corre o sério risco de estar
fora do mercado. “Temos várias tendências que estão chegando, como
softwares de segurança, que liga e
apaga as luzes da casa quando não
tem ninguém, passando a sensação
de que o imóvel está ocupado”, diz.
“A internet das coisas (IOT) também
está chegando com tudo. Isso quer
dizer, conectando objetos a internet,
como móveis e eletrodomésticos.
Biometria facial é outro assunto que
será febre. A empresa precisa se
adequar e procurar novidades”, conclui Augustus.
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novidades da base

FECOMÉRCIO E SINDICATO DEFENDEM
EMPRESAS DA ÁREA DE BELEZA
Por Fabiola Souza

O

departamento sindical da Fecomércio-DF recebeu o presidente do Sindicato dos Salões, Institutos e Centros de Beleza, Estética
e Profissionais Autônomos do Distrito
Federal (Simbeleza-DF), Célio Ferreira de Paiva, no dia 18 de julho, para
tratar de uma dificuldade que os empresários da área estão enfrentando
em relação a assuntos tributários
com a Receita do Distrito Federal.
Célio explica que os empreendedores
estão caindo na malha fina por inconsistências no sistema da Receita.
Ele conta que depois da aprovação da
Lei 13.352/2016, conhecida como Lei
do Salão Parceiro, a regulamentação
permite que seja celebrado um contrato de natureza civil entre as partes,
sem que haja vínculo empregatício,
mas respeitando a segurança jurídica
das relações.

“O salão parceiro deverá emitir
ao consumidor um único documento
fiscal, discriminando a sua parte e a
do profissional parceiro. Já o trabalhador emitirá documento fiscal ao
estabelecimento com o valor relativo
à parte recebida”, aponta o presidente. Entretanto, segundo ele, a Receita
do Distrito Federal está notificando

as empresas brasilienses como se
os estabelecimentos não estivessem
declarando corretamente o faturamento. “É uma situação que afeta
negativamente o setor, pois é uma
incongruência do sistema que ainda
não está identificando essa peculiaridade da nova lei do salão parceiro”,
diz.

QUINTA COPA SINDIATACADISTA
DE FUTEBOL SOCIETY VAI ATÉ 21
DE SETEMBRO
Por Vitória Oliveira

O
Foto: Divulgação

Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal realiza a 5ª Copa Sindiatacadista
de futebol society. Este ano, o torneio
teve 20 times inscritos, um recorde.
A competição iniciou-se em 27 de
julho, nas unidades do Sesc de Taguatinga Sul e de Ceilândia. A final
ocorrerá em 21 de setembro, em
Taguatinga Sul, e terá uma programação repleta de atividades para os
familiares e convidados.
A Copa promove interação social,
recreação e prática esportiva para os
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participantes. O time vencedor receberá troféu, medalhas e premiação
no valor de R$ 2 mil. Ainda será oferecida uma premiação especial para
o artilheiro do campeonato e para a
defesa menos vazada. Participam do
torneio as seguintes empresas: Café
do Sítio, Capital Recicláveis, Condor
Atacadista, DB Brasil, DF Genérica,
Disdal, Estrela Atacadista, Ferragens
Pinheiro, Garra Food, Grupo PMH,
Havaí Alimentos, Mafra, Mundial Atacadista, Nova Aliança, Opção Atacadista, Original Distribuidora, Pecista,
Primeira Linha, Quick Delivery e Vitral.

SINDIPEL DESTACA AVANÇO DO CARTÃO
MATERIAL ESCOLAR, QUE INJETOU R$ 18,6
MILHÕES NA ECONOMIA

Foto: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

O

programa material escolar
incrementou as vendas nas
papelarias do Distrito Federal. Segundo levantamento realizado
pelo Banco de Brasília (BRB), foram
injetados na economia local R$ 18,6
milhões entre maio e junho deste
ano, período de vigência do benefício. Este montante significa 58,5% de

crescimento no faturamento das 333
empresas habilitadas no projeto. O
presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Material de Escritório,
Papelaria e Livraria (Sindipel-DF),
José Aparecido, comemora o sucesso do programa.
Segundo ele, trouxe um ganho
para os empreendimentos da cidade,

além de trazer mais cidadania para
pais e alunos da cidade. “O projeto
evitou que inúmeras papelarias fechassem as portas. Essas empresas
corriam risco de falir, mas graças ao
material escolar elas ganharam um
novo fôlego para continuar no mercado”, informa. “O programa também trouxe mais cidadania para pais
e alunos que puderam escolher o
seu material escolar”, completa José
Aparecido. Ele registra ainda que 600
empregos temporários foram criados no setor por conta do cartão.
O programa material escolar
é um benefício disponibilizado por
meio de um cartão magnético, produzido pelo Banco de Brasília, destinados a 64.652 famílias cadastradas
no Bolsa Família do DF. Cada cartão
tem o crédito de R$ 320 para estudantes do ensino fundamental e R$
240 para 8.770 matriculados no ensino médio. Os valores são exclusivos
para a aquisição de material escolar

SINDHOBAR PREPARA FILIAÇÃO NA FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO DO DF
Por Daniel Alcântara

O

presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares (Sindhobar-DF), Jael Antonio da Silva, se reuniu
com o presidente da Federação do Comércio do DF, Francisco Maia, para tratar sobre o processo de filiação do sindicato, que
atualmente é associado à Federação. Segundo Jael, o processo
está em fase final e será muito proveitoso para o sindicato e para
os empresários do segmento. “Desde a eleição do Francisco Maia
como presidente da Fecomércio estamos conversando sobre o assunto. Recentemente, realizei uma assembleia com membros do
Sindhobar e a diretoria aceitou a filiação”, disse. “A ideia é integrar
mais a nossa base ao Sesc e ao Senac, além de fortalecer cada vez
mais a Federação”, informa Jael. O Sindhobar representa mais de
10 mil empresas, que promovem juntas 100 mil empregos.
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SINÔNIMO DE MODA E SUCESSO
A marca Eleni Costa se tornou referência em Brasília
na venda de calçados e bolsas
Por Jeniffer Rodrigues

P

or incentivo de uma amiga, a
empresária Eleni Costa despertou, há 20 anos, o seu interesse
pela venda de roupas. Inicialmente,
ela comercializava os produtos em
sua própria casa, em Ceilândia Norte. Com o passar do tempo, as vendas passaram a ser feitas de porta
em porta. O principal propósito era
arrecadar uma renda extra para auxiliar no orçamento familiar e consequentemente na criação de seus dois
filhos. As mercadorias eram compradas em São Paulo, para onde a
empresária viajava aos domingos,
em ônibus de excursões, e retornava na segunda-feira.
Em 2000, Eleni conquistou sua primeira banca de roupas e sapatos, na
feira da Ceilândia. Já em 2001, fundou uma loja na feira dos importados
de Ceilândia e uma na Multifeira, no
Sia. Depois, em 2003, abriu outra loja
na Comercial Norte, em Taguatinga.
Em paralelo, continuava realizando
vendas em escolas, casas, hospitais
e ministérios. A sua facilidade de relacionamento contribuía para esses
propósitos. “Batendo de porta em
porta fui cultivando novas amizades
e consequentemente bons relacionamentos. Buscava sempre me colocar à disposição para entregar os
melhores produtos. Além da realização de visitas e a busca por indicações para as clientes fidelizadas”,
comenta.
Há quatro anos, a empresária tornou-se lojista no Jk Shopping, onde
vende bolsas e sapatos, e fechou as
demais lojas. Também continua ven-
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dendo pela internet e redes sociais.
Assim como ainda está sempre em
busca de novidades, acompanhando
as tendências do setor. “Especialmente nesta estação os sapatos de
salto bloco viraram os queridinhos.
Além, das botas é claro! Ser lojista
do JK Shopping está sendo uma nova
experiência, estou aprendendo com
esse novo empreendimento. Consegui montar uma loja como sempre
sonhei, para atender as clientes com
todo conforto e carinho que elas merecem. Estou me sentindo realizada
e com vontade de expandir ainda
mais”, diz.
A internet tem sido um fator importante na contribuição das vendas,
Eleni realiza aquisições em todas
as redes sociais e está em fase de
implantação do site, para vendas no
e-commerce. Além disso, continua

trabalhando da sua própria casa.
“Pretendo ampliar o número de lojas
e consequentemente aumentar as
vendas, para criar uma relação mais
afetiva com os clientes, fortalecendo
desta forma a marca Eleni Costa em
Brasília”, conclui a empresária.

Eleni Costa, proprietária da marca.

Loja Eleni Costa
JK shopping
@lojaelenicosta
3491-5071 | 98270-5035

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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Cemitérios do DF
atingirão capacidade
máxima em dois anos

Demolição de parte da
plataforma superior da
rodoviária

Detran lança portal
de serviços on-line
no DF

pesquisa relâmpago

Paulo Mesquita
Jornalista

Aline Silva
Estudante de Educação
Física

Roberto Freitas
Engenheiro Civil

Karolyne Guimarães
Administradora Regional
de Taguatinga

Andréa Resende
Especialista em Direito de
Trânsito

BOM

BOM

RUIM

BOM

REGULAR

Qualquer serviço que
diminua a burocracia e o
deslocamento do cidadão é
um avanço.

É importante os órgãos
públicos se atualizarem em
relação à tecnologia e esse
portal on-line do Detran
facilitará a vida de todo
mundo.

Órgão muito atrasado.
Dependendo do acesso,
ainda será necessário
validar estas informações.

Essa medida trará mais
agilidade e comodidade
no atendimento para
a população e também
reduzirá as filas nos postos.

A intenção do site é facilitar
a busca de informações
para o usuário, contudo
as informações que ali
constam não são completas
e por diversas vezes o
sistema fica fora do ar.

RUIM

BOM

RUIM

BOM

BOM

Um cartão postal de Brasília,
um local marcante para
todos largado ao descaso
para chegar nesta situação
é triste.

Apesar dos transtornos que
uma obra ocasiona, ainda
mais sendo em um local tão
movimentado, a reforma
é importante para evitar
tragédias.

Falta uma manutenção
preventiva por parte
dos governos. Agora, a
população e os comerciantes
sofrem com os transtornos.

A estrutura apresenta
grave risco de desabamento
e a intervenção se faz
necessária. O objetivo é
evitar acidentes e mortes,
preservando a população

Apesar dos contratempos
causados aos
frequentadores do local,
a reforma estrutural da
rodoviária é boa, pois
visa a segurança dos
cidadãos e evita o risco de
desabamento.

RUIM

RUIM

RUIM

REGULAR

RUIM

Mais um indício do inchaço
populacional do DF causado
por políticas habitacionais
sem o menor cuidado.

Espero que o órgão
responsável esteja
trabalhando com urgência
em uma solução, pois
infelizmente com tanta
violência todos os dias
morrem pessoas no DF.

O DF está muito atrasado,
pois em várias capitais já
existem crematórios e só
agora que o governo vai
levar essa pauta para os
deputados.

O GDF está tomando as
providências para sair dessa
situação. Um grupo de trabalho
deve promover um estudo para
a criação de novas áreas para
sepultamentos, atendendo
melhor a população.

A Terracap deve indicar
áreas onde novos cemitérios
devem ser construídos.

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

www.fecomerciodf.com.br
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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.

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.

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.

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

31 3280-7080

fecomercio@vertexseguros.com.br
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