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Para você e para o seu bolso,

você encontra na Qualicorp.

Empregador do Comércio:
em parceria com a
FECOMÉRCIO-DF,
a Qualicorp oferece planos
com excelentes hospitais
e laboratórios, livre escolha
com reembolso, seguro viagem
e carências reduzidas.2
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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 para cada entidade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações,
por parte das 2respectivas
deDF
saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2019.
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Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br
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#Euvalorizo o Sistema Comércio
Uma mobilização do Sistema Fecomércio-DF levou os colaboradores
e dirigentes do Sesc, do Senac, da
Fecomérico e do Instituto Fecomércio a defenderem a bandeira dessas
instituições em frente ao Congresso
Nacional, em Brasília, no dia 15 de
outubro. Em torno de 500 pessoas
se reuniram para mostrar ao País a
importância dos serviços oferecidos.
A campanha, lançada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC),
tem como tema “Trabalho que valoriza o Brasil” e conta com manifesta-

ções na mídia e nas redes sociais. A
hashtag #EuValorizo chegou a ficar
em 5º lugar nos trending topics do
Twitter. O presidente do Sistema Fecomércio do Distrito Federal, Francisco Maia, ressaltou a necessidade
do ato. “Essa campanha partiu da
CNC e foi apoiada pela Fecomércio
com o objetivo de divulgar o trabalho
dessas instituições, que são de extrema importância para a sociedade, para os trabalhadores e para os
empresários de todo o País”, disse
Francisco Maia.
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Apoie a atuação do trabalho que valoriza o Brasil
A CNC representa em torno de 5 milhões de empresas que, juntas, constituem
23,4% do PIB nacional e geram mais de 22 milhões de empregos diretos e
formais. O Sesc está presente em mais de 2 mil municípios, atendendo 5,8
milhões de pessoas. E o Senac está em 1,8 mil localidades, realizando mais
de 2,1 milhões de atendimentos. Em defesa desse sistema, está sendo divulgado em todo o Brasil um abaixo-assinado pela manutenção desses serviços.
Ao assinar o documento, cada brasileiro contribui para fortalecer o Sesc e o
Senac, assim como as Federações do Comércio e a CNC. O apoio de cada brasileiro garante a continuidade de um esforço que valoriza os trabalhadores do
comércio e suas famílias, gerando desenvolvimento e promovendo ações nas
áreas de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social. Participe dessa campanha e assine o abaixo-assinado, disponível no site:
www.valorizaobrasil.com.br.
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editorial

O novo comércio

A

ssim como em todas as grandes transformações da humanidade, quem vence não
são os mais fortes, mas aqueles que
melhor se adaptam às mudanças.
Atenta a esse preceito, a Fecomércio realizou no dia 17 de outubro,
no Centro Empresarial da CNC, em
Brasília, o Encontro de E-commerce
– A Realidade do Novo Comércio.

e o digital, os laboratórios de inovação que estão sendo criados por
muitas empresas, a nova experiência de compra focada em soluções
mais convenientes, a “uberização”
dos serviços, o papel das startups no
mercado, o fortalecimento das marcas com causas, a inteligência artificial e a automação dos setores de
comércio e serviços.

O objetivo foi levar ao empresariado brasiliense uma reflexão para
uma mudança de atitude, compreendendo a urgente necessidade de
realizar avanços nos seus empreendimentos. Como ficou claro no seminário e o leitor da Revista Fecomércio
poderá acompanhar nesta edição, o
comércio eletrônico não deve ser visto como uma forma de concorrência,
mas como uma oportunidade.

A Federação acredita que é seu
papel conscientizar os empresários
e mantê-los atualizados sobre essas
tendências, por isso temos investido
em eventos como o seminário de
e-commerce, que teve apoio da CNC,
Sesc, Senac, Sebrae e BRB, e em
conteúdos que ajudem a explicar os
rumos dessa nova era.

Na matéria de capa desta edição, abordamos esse tema e suas
implicações nos setores de comércio e serviços. Assim como mostramos que o número de pessoas com
acesso às novas tecnologias cresceu
muito e essas inovações têm mudado
completamente a forma das pessoas
se relacionarem e, principalmente, a
maneira delas consumirem.
Essa reportagem especial aborda a integração entre o mundo físico

O Sistema Fecomércio-DF, inclusive, procura estar inserido nessa nova
realidade. O Senac-DF já oferece em
sua grade cursos inovadores para formar os líderes do futuro. E o Sesc-DF
implementou em suas escolas um espaço maker, onde os alunos aprendem
na prática. A Fecomércio ainda lançou
uma Câmara de Inovação e Tecnologia
da Informação para debater e estimular todo esse segmento no Distrito Federal. O que percebemos é que não há
porque ter medo do futuro, e sim estar
preparado para ele.
Boa leitura!

Francisco Maia

Presidente do Sistema
Fecomércio-DF:
Fecomércio, Sesc, Senac
e Instituto Fecomércio
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SILVESTRE
GORGULHO
Por José do Egito

Jornalista, escritor e poeta, Silvestre
Gorgulho, 73 anos, é referência em meio
ambiente, cultura e em tudo que envolve
Brasília. É conhecido por defender ações
de educação, desenvolvimento sustentável
e de produção de tecnologias limpas para
a defesa da natureza e valorização da
cidadania. Há 30 anos, fundou a primeira
publicação ambiental da América Latina: a
Folha do Meio Ambiente. Foi por duas vezes
secretário de Estado do Distrito Federal.
A primeira, no governo José Aparecido de
Oliveira. A segunda foi entre 2007 e 2010,
quando assumiu a Secretaria de Cultura e
foi responsável por todas as comemorações
que celebraram os 50 anos de Brasília, em
abril de 2010. Além disso, Silvestre também
foi um dos grandes realizadores do Clube do
Choro, da Escola de Choro Raphael Rabello e
da Torre Digital de Brasília, último projeto de
Oscar Niemeyer inaugurado com o arquiteto
ainda vivo.
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1 - Muitos defendem que é preciso
priorizar saúde, educação e segurança em detrimento da cultura.
É verdade. Mas gostaria de enfatizar
uma coisa: cultura também é de primeira necessidade. A cultura de um
povo é que vai possibilitar o Estado
investir mais em educação, saúde e
segurança. É a cultura dos bons princípios que vai fortalecer a mente dos
gestores para aplicarem bem os parcos recursos do Estado. Na outra ponta, é a cultura que vai valorizar a cidadania e vai dar à população o algo mais
para defender o patrimônio natural e
histórico, o meio ambiente e a civilidade. Outro dado importante: a cultura é
a única atividade universal que soma,
nunca divide e sempre multiplica. Fazer e consumir cultura proporciona
prazer, alegria e universaliza o conhecimento. Como dizia André Malraux,
ex-ministro de Cultura da França, que
visitou Brasília em 1959, “é a cultura
que possibilita ressuscitar os sonhos,
já que ainda não sabemos ressuscitar
os corpos”.
2- Mas a cultura não é algo utópico?
De jeito nenhum. Cultura é uma atividade econômica. A cultura dá empregos
e aumenta a renda. É uma indústria.
Podemos chamá-la de indústria da
criação. Ela é movida pela necessidade
em todos os sentidos. Necessidade de
se divertir, de construir, de dar prazer,
de ter ambições, de contar histórias,
de escrever, de vestir, de alimentar e
até de sonhar. Por isso que temos que
encarar a cultura como um setor que
contribui com o desenvolvimento de
qualquer país. No Brasil, a cultura já
tem um peso econômico e social muito forte: 2,64% do PIB, um milhão de
empregos diretos e 260 mil empresas
e instituições. Este montante coloca o

setor, por incrível que pareça, entre as
dez maiores atividades econômicas do
Brasil.
3- O Estado brasileiro tem essa percepção?
Tem sim. Veja bem, cultura é algo que
cabe essencialmente à sociedade civil.
Ao Estado cabe estimular, fomentar
e regular o setor como qualquer área
estratégica da economia. Segundo, há
que ter investimentos por parte do governo tanto diretamente quanto por incentivo fiscal, mas sempre levando em
conta o estímulo ao desenvolvimento
sustentável. Como qualquer outro setor, o Estado deve fortalecer o mercado para que a cultura possa caminhar
sozinha.
4- As grandes empresas e organizações também enxergam dessa maneira?
Os empresários já sentem que vale
apoiar a cultura, pois ela significa uma
ação de múltipla valia. A empresa ajuda a educar, incentiva o bem coletivo,
faz a ponte com a cidadania e ainda
agrega valores à sua marca. E o mundo
econômico tem hoje a avaliação de que
a atividade criativa do ser humano é a
melhor ferramenta de congraçamento
entre os povos. Cultura agrega. Nunca
compete. A competição está em outras
ações humanas como a economia, a
política, o comércio, o esporte, a religião e as ideologias.

“A cultura é a
única atividade
universal que
soma, nunca
divide e sempre
multiplica. Fazer
e consumir
cultura
proporciona
prazer, alegria
e universaliza o
conhecimento.”

5- Quais foram as maiores dificuldades para implementar melhorias
nessa pasta?
Eu posso falar de minha gestão como
Secretário de Cultura, de 2007 a 2010.
Fizemos muitas coisas para Brasília
e a comunidade cultural respondeu a
altura. Está aí o Novo FAC, um projeto
Revista Fecomércio DF
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que foi concebido dentro da Secretaria
de Cultura, em 2008, que assegurou
um repasse mínimo anual de 0,3% da
Receita Corrente Líquida do DF para
incentivo à cultura. Para ser ter uma
ideia do crescimento do FAC, desde
quando foi criado em 1992 até 2006, o
fundo conseguiu um montante de R$
24.178.189,77. E só de 2008 a 2010,
em dois anos, conseguimos somar
R$ 66.443.640,91, com 1.012 projetos
aprovados. Além dos inúmeros tombamentos que fizemos, gosto de lembrar
da construção da Torre de TV Digital,
do novo Clube do Choro e da Escola
Raphael Rabello, hoje um orgulho da
capital.
6- E o Teatro Nacional Cláudio Santoro?
O governo não tem investido. É um pecado. Brasília foi construída em 1.112
dias. O presidente Juscelino Kubitschek anunciou que faria do zero, ainda em seu mandato, uma cidade no
meio do Planalto Central para ser a
nova capital do país, muitos pensaram
que seria impossível. O sonho de JK foi
construído em 1.112 dias, menos de
três anos. Infelizmente, hoje nós temos
a situação do teatro fechado há mais de
três mil dias.
7- Após 33 anos do tombamento,
gostaria que o senhor falasse sobre
Brasília como Patrimônio da Humanidade.
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OAlém dos 33 anos de tombamento,
temos que comemorar os 60 anos da
inauguração de Brasília. Essas foram
duas ações fundamentais para que
Brasília tenha hoje, 60 anos depois, a
cara de Cidade-Parque, com uma qualidade de vida, no Plano Piloto, de primeiro mundo. O tombamento aconteceu
em 7 de dezembro de 1987, em reunião
da Unesco em Paris. Brasília tinha apenas 27 anos de vida. Vale lembrar que o
modelo de preservação proposto tanto
na área do Iphan, quanto na área do
GDF, foram inovadores. Também para a
Unesco foi um passo inovador. Os sítios
anteriormente tombados tinham séculos de existência, e tombar uma cidade
na placenta da história, com apenas 27
anos, foi uma ousadia. Devemos isto ao
ex-governador José Aparecido de Oliveira e ao então presidente José Sarney.
8- Uma vez, quando era Secretário de
Cultura, você falou em tombar o céu
de Brasília.
Falei, defendo e acho que um dia alguém ainda vai fazer este decreto. Não
basta cuidar das paisagens, dos cenários e dos monumentos terrenos. Não
basta cuidar do corpo, há que se cuidar do espírito. E para cuidar do viver,
há que se preocupar com a terra e o
céu. A terra está no atingível e a alma
humana gosta de sonhar, garimpando
o inatingível. E para conseguir o intangível, nada como olhar para o céu, voar
em direção à lua e às estrelas.

9- Mas o que é tombar o céu de Brasília?
Tombar é registrar um bem cultural
nos livros de tombo do Iphan. É o reconhecimento de valores e símbolos.
Não precisa ser algo material, como
sabemos. Tratam-se de sutilezas. Portanto, tanto pode ser visto como conceito poético, quanto do mundo real.
Poético porque é inspiração, é atração,
é melodia, é poema e se fez em tantas
canções. E é real porque é concreto.
Tombar é também proteger, defender
e preservar para não se perder nunca.
Os moradores de Copacabana, no Rio,
fora da Avenida Atlântica, já não veem
mais o céu, um dos mais lindos do
Brasil. Não preservaram o belíssimo
céu da Princesinha do Mar. O que defendo é tombar o céu para não perder
nunca essa beleza, este pôr-do-sol e
essa alvorada.
10- Muda alguma coisa na vida de
quem mora aqui?
Não muda hoje, mas se a gente não
preservar o céu de Brasília os futuros
brasilienses podem perder. E se não
cuidarmos, corre-se o risco de não ter
mais a integridade da paisagem, de
não se poder ver e sentir o infinito desta
paisagem, de qualquer lugar do Plano
Piloto, do nascer ao pôr-do-sol. O risco
de não se ver mais o céu refletido nos
espelhos d’água do Congresso, do Itamaraty, do Palácio do Planalto, do Museu e de tantos outros lugares. Cidade

única no mundo que se pode ver o céu
olhando para cima ou para baixo. Isso é
coisa de Brasília.

burocrática que, inclusive, pode ter o
poder de fiscalizar eventuais desvios
de conduta do próprio Iphan.

11- O tombamento do Plano Piloto
não resolve?
Resolve e não resolve, porque não garante. A cidade é tombada, e os outdoors estão voltando acintosamente.
A poluição visual é terrível. Falta fiscalização? Não sei. Mas falta mesmo
é uma defesa institucional do espaço
vazio da cidade. O que faz a beleza e a
monumentalidade da cidade é justamente o espaço vazio.

13- Alguma surpresa para o aniversário de 60 anos de Brasília?
Vou lançar um livro contando tudo o
que aconteceu na capital federal desde a sua concepção, mês a mês. Eu
comecei a fazer o livro por causa de
um monumento que pedi ao Oscar
Niemayer fazer para o Pelé. O segundo
motivo foi o seguinte: meu pai contratou o pai do Pelé (Dondinho) para jogar
no time de São Lourenço, na minha
cidade. Resolvi aproveitar muitas histórias que meu pai contava. Eu começo o livro em 1956 porque o Pelé fez o
seu primeiro jogo como profissional no
Santos. E em 1956, Juscelino assume
como Presidente da República. Daí
nasce o livro De Casaca e Chuteiras –
A Era dos Grandes Dribles na Política,
Cultura e História. O livro é de A a Z.
Cada mês tem sua letra.

12- E como preservar o futuro de
Brasília?
Estou plenamente de acordo com a
proposta da arquiteta Maria Elisa Costa
de se criar o Centro Histórico da Capital
Federal. E o que é o centro histórico?
É justamente a área delimitada pelo
divisor de águas da Bacia do Paranoá
que precisa ser institucionalmente
considerada um centro histórico. Isto
significa uma ação de preservação, ao
longo do tempo, da identidade original
de Brasília. Não se trata de tombar a
bacia do Paranoá. Se trata de considerá-la, formalmente, o Centro Histórico
da Capital Federal. Essa é uma área
nobre, muito diferente do resto do DF.
A criação do centro histórico vai endurecer a fiscalização. Qualquer ação
passará por uma comissão técnica não

14- Uma última pergunta, onde o
céu de Brasília é mais bonito?
De qualquer quadrante do Distrito Federal, o céu está à altura dos nossos
olhos e do nosso coração. Mas lá da
Torre de TV Digital, o céu está à altura
de nossa mão.
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ilegalidade

RISCO PARA SAÚDE E PARA O COMÉRCIO
Cresce a venda irregular de marmitas no Distrito Federal, colocando
em risco a população e prejudicando o segmento de bares e
restaurantes. Fiscalização do governo é precária

Fotos:Cristiano Costa

Por Luciana Corrêa

Comércio ilegal ao lado do Edifício Corporate Financial Center na Asa Norte.
Marmiteiros colocam tendas e até mesas no meio da rua.

D

e um lado, estão empresários
que pagam impostos, geram
empregos e mantêm restaurantes fiscalizados intensamente
pelo Estado. De outro, estão vendedores irregulares que comercializam marmitas sem nenhum tipo de
segurança alimentar garantida, não
geram receita para o Distrito Federal
e tampouco são alvos de uma fiscalização permanente. A concorrência é
tão predatória que às vezes chegam
a se formar filas de carros estacionados em frente a prédios e setores comerciais da cidade. Os marmiteiros
abrem os automóveis e começam a
vender suas mercadorias livremente.
No fim do dia, essa prática clandestina já se alastrou pela capital federal
e hoje é a principal responsável pelo
fechamento de estabelecimentos
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formais e por uma crise no setor de
alimentação fora do lar de Brasília.
“O problema dos marmiteiros é difícil de controlar”, admite o gerente de Alimentos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, André
Godoy. Isso já não é mais nenhum
segredo para os empresários do
setor. A reclamação se espalha
entre os empreendedores em aplicativos de bate-papo, com fotos e
vídeos comprovando a quantidade de vendedores irregulares em
diversos pontos da cidade. Godoy
explica o risco do consumo desses
produtos para a saúde. “Colocar
marmitas em uma caixa de isopor
só propicia a multiplicação de bactérias. Fizemos amostras e 60%
das marmitas estavam com coliformes acima do limite permitido

Falta de fiscalização permite a venda ilegal até em estacionamentos.

“O que tem que
ser feito é: retirase o quiosque e o
ambulante e não
deixa voltar. Os
restaurantes que
estão lá, não estão
mais vendendo bem.”
Jael Antonio da Silva,
Presidente do
Sindhobar-DF

e em uma temperatura de 45ºC.
As bactérias patogênicas, as que
causam intoxicação alimentar, se
desenvolvem mais em temperatura próxima a 40ºC (morno), que
é como fica na marmita, em uma
caixa de isopor. O alimento, de
preferência, deve ser consumido
assim que preparado. Quando isso
não é possível, deve ser mantido a
60ºC no mínimo ou na geladeira e
esquenta na hora”, orienta. O gerente é enfático quanto às fiscalizações e normas atuais. “Para nós
os marmiteiros são irregulares. A
ação de coibir a atividade é do DF
Legal, antiga Agefis, e da polícia
para retirar das ruas. A nossa é de
trabalhamos como eliminar e diminuir risco a saúde”, enfatiza.
O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simi-

Carros com marmitas formam verdadeiras filas nos centros das cidades do DF

lares de Brasília (Sindhobar), Jael
Antonio da Silva, recebe diariamente denúncias sobre as vendas
irregulares no setor e diz que a
maioria dos empresários já está
cansada da concorrência desleal. “Será que vamos começar a ir
para a rua também para conseguir
vender? O grande embate é entre
ambulante, MEI e empresário. Nós
somos fiscalizados de forma muito
intensa. Ali, não tem como saber
onde está sendo feita aquela comida, com que qualidade, qual a
segurança alimentar. E como eles
não contribuem para o Estado, a
concorrência é injusta”, desabafa.
Segundo Jael, a fiscalização só
acontece mediante denúncia por
meio do DF Legal e na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
(SDE). “Fizemos uma recentemente e eles apreenderam 130
quentinhas e mais alguns outros
itens no Setor de Autarquias Norte. Isso não é absolutamente nada.
A ação não é essa. O que tem que
ser feito é: retira-se o quiosque
e o ambulante e não deixa voltar.
Os restaurantes que estão lá, não
estão mais vendendo bem”, lamenta. Como ação do sindicato,
o presidente buscou uma solução
junto ao governo atual. “Há um
mês, fizemos uma reunião com o
Revista Fecomércio DF 13

Secretário de Governo, José Humberto Pires, com o subsecretario
de Relação com o Setor Produtivo
da SDE, Márcio Faria Júnior, e com
o presidente do DF Legal, Georgiano Trigueiro Fernandes, para criar
uma força tarefa de combate com
objetivo de intimidar a irregularidade e mostrar ao empresário que
ele será respeitado. Já cobramos,
mas até agora estamos aguardando a formação desse grupo”, enfatiza Jael. “Não vemos intimidação
para eles, só muita cobrança para
nós”, lamenta.

PREJUÍZO
O empresário Clayton Faria Machado tem um restaurante no
edifício sede do Banco do Brasil,
e tinha outro dois espaços no Edifício da Confederação Nacional do
Comércio , ambos no Setor de Autarquias Norte. Os dois negócios
na CNC receberam R$ 1,5 milhão
de investimento e com 10 meses
de funcionamento, em 2017, foi
preciso fechar as portas com um
prejuízo de R$ 500 mil a ser pago
até 2020. “Na porta do prédio da
CNC, havia fila de 15 a 20 pessoas
em cada ambulante e o meu restaurante para 200 pessoas estava
vazio. O governo da época dizia que
não tinha como retirar essas pessoas, pois era um problema social,
mas ao demitir os 20 funcionários
que eu tinha, não causaria nada?”,
questiona.
“O problema no restaurante do
Banco do Brasil só aumenta desde que estou lá, há seis anos. Os
carros param em locais proibidos
e nada acontece. Eles estão lá todos os dias. Quando tem ação, todos saem, mas eles se organizam
e mandam mensagens para os
clientes avisando a mudança de
lugar”, conta o empresário. Clayton destaca os três principais problemas em relação à irregularidade. “Além da segurança alimentar
e a não arrecadação que o governo
sofre, tem a segurança pública,
pois com tantos carros estacionados irregularmente, caso aconteça
um acidente, o Corpo de Bombei-
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ros não consegue acessar o local.
Esse problema está disseminado
na cidade e nesse governo atual,
está visivelmente dobrada a quantidade de ambulantes em todo o
DF, e não só de comida. Vejo que
está uma terra sem lei”, afirma.
No mercado há 20 anos, Lourenço
Faiad possui uma franquia da Casa
do Pão de Queijo dentro do Edifício Sede do Banco do Brasil desde
novembro de 2014, no Setor de Autarquias Norte, e conta sofrer com
o comércio ilegal. “Mesmo sendo
um setor novo, o prédio possui vida
própria e somos cinco estabelecimentos variados de alimentação
para atender o público local. Nos
últimos dois anos, a informalidade
cresceu muito. Queriam fazer uma
praça de quiosque irregular na
área pública e conseguimos retirar
as barracas, mas agora eles queriam voltar. É tudo irregular. Uma
insalubridade completa, sem refrigeração, comida acondicionada da
forma incorreta para um produto
tão perecível”, argumenta.
Lourenço chegou a contabilizar
12 carros parados em frente ao
prédio no horário do almoço, com
porta-malas abertos vendendo as
marmitas. “Tem gente que passa
mal e acha que foi com a nossa
comida. Estamos tentando coibir essas questões aqui, mas têm
outras áreas em Brasília que já
viraram pontos fixos, onde marmiteiros viram quiosques e depois

comercializam o ponto. O centro
da cidade está um absurdo. Esse
é um problema geral por aqui. A
informalidade tomou conta de uma
forma geral”, lamenta. O empresário reclama ainda que pela manhã
tem ambulante que monta barraca
de tapioca. “A ausência do Poder
Público está complicada. A prova
é que quando a fiscalização passa, sentimos na hora a diferença
nas vendas. O faturamento chega
a aumentar 25 a 30% num dia, no
horário do almoço”, conclui.
Em nota, enviada pela assessoria
da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do
Distrito Federal, o DF Legal respondeu que tem realizado ações
de combate ao comércio irregular,
sempre em três fases: educativa
e orientativa de como regularizar-se, informando as vedações
da Lei; orientativa e repressiva –
como ultimato; e repressiva – com
apreensões e multas para todos
que não possuírem autorização
do Poder Público. “No tocante à
área central de Brasília, está em
vigência na Secretaria DF LEGAL
um cronograma semanal (3 vezes por semana) para combate de
ambulantes irregulares, sobretudo marmitas. Infelizmente, é um
problema que existe há décadas e
que tem se agravado em razão da
crise e do desemprego, e, por esta
razão, não se resolve da noite para
o dia”.

O empresário Clayton Faria Machado diz que o problema da venda ilegal de marmita
só aumenta em frente ao Banco do Brasil

Fotos:Cristiano Costa

cultura

MOSTRA SESC DE ARTES CÊNICAS
O espetáculo ganha vida, quem vive da arte recebe incentivo e o público
pode acompanhar 18 trabalhos com as mais diversas propostas
Por Sacha Bourdette

C

ompanhias artísticas do Distrito Federal já têm lugar e data
para se encontrarem: na Mostra
Sesc de Artes Cênicas que ocorrerá
até 24 de novembro. Teatro, dança e
circo fazem parte das categorias contempladas. Foram selecionadas 18
companhias para apresentações nas
unidades do Sesc na 913 Sul, Taguatinga Norte, Gama, Ceilândia e Estação 504 Sul. Os espetáculos ocorrerão às 20h e a entrada é franca. Essa
é a primeira edição da mostra.
A coordenadora de Cultura do
Sesc-DF, Andrea Campos, explica
que a seleção é uma oportunidade
para que os artistas mostrem os
seus trabalhos e as companhias
ganhem cada vez mais reconhecimento. “A mostra vai gerar uma integração maior entre a classe artística. O objetivo não é disputar e
sim fomentar a produção contemplando mais artistas e não apenas
do teatro, mas das artes cênicas
como um todo. Além disso, vamos

proporcionar uma diversidade de
grupos, identidades, linguagens e
manifestações. Tudo isso vai gerar
visibilidade e confluência de ideias.
A proposta vai de encontro com a
política cultural do Sesc. A nossa
expectativa é que com essa edição
a mostra cresça dentro do cenário cultural e se aperfeiçoe a cada
ano”, afirma Andrea.
Segundo o assistente da Coordenação de Cultura do Sesc-DF, Ivaldo Gadelha, a mostra é um projeto estratégico para a difusão da
produção local artística. “A Mostra
Sesc de Artes Cênicas é um projeto
que tem como proposta o fomento e a valorização da produção de
artes cênicas feitas no Distrito Federal. Será possível traçar um panorama artístico mais abrangente
e representativo. Uma mostra de
caráter não competitivo que potencializa as ações do Sesc-DF na
área de artes cênicas, possibilitando o compartilhamento de saberes

e fruição estética entre artistas da
comunidade de Brasília e Entorno. Com a realização da mostra,
o Sesc-DF leva as produções para
mais cidades”, destaca.
Além disso, serão realizadas ações
formativas (oficinas) que ocorrerão
na unidade do Sesc Estação 504
Sul. A escolha dos projetos participantes da mostra e também a definição dos destaques foi feita por
um grupo de curadores formados
por técnicos de cultura do Sesc-DF. Eles ganharão troféu de reconhecimento e cachê no valor de R$
3,5 mil por espetáculo.

MOSTRA SESC DE ARTES CÊNICAS
Período de realização: 18 a 24/11
Horário: 20h
Locais: Sesc 913 Sul, Taguatinga Norte,
Gama, Ceilândia e Estação 504 Sul.
Entrada franca
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por dentro do sistema - fecomércio

CÂMARA DE MULHERES EMPREENDEDORAS
PARTICIPA DE MISSÃO EM LISBOA
Iniciativa resultou em dois acordos de cooperação que ainda serão
firmados com grupos empresariais de Portugal
Por Fabíola Souza

A

primeira missão empresarial
organizada pela Câmara de
Mulheres Empreendedoras e
Gestoras de Negócios da Fecomércio, em parceria com o Sebrae no
DF, teve como destino Lisboa, capital
de Portugal, entre os dias 22 e 26 de
setembro. O grupo de empresárias
participou do Fórum Internacional
da Mobilidade e Inovação, organizado
pela Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (FME CE-CPLP). O sucesso
da missão foi tão expressivo que ren-
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deu dois acordos de cooperação que
estão em fase de elaboração: um é
com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e o outro é entre a
Câmara de Mulheres da Fecomércio
e a Federação das Mulheres Empresárias. Os dois têm o intuito de estreitar os laços entre os empreendedores dos dois países e assim fomentar
a sinergia no ambiente de negócios.
A presidente da Câmara de Mulheres da Fecomércio, Beatriz
Guimarães, explica que uma das
principais demandas das empresárias é a internacionalização dos

negócios. “Essa foi a primeira ação
da Câmara com esse propósito”,
disse. “O intuito foi o de apresentar
esse novo mundo para as nossas
empresárias para elas trocarem
experiências durante o encontro e
conhecerem mais sobre como proceder para exportar seus respectivos produtos”, completou Beatriz.
As integrantes da missão também
conheceram questões relativas ao
jurídico português, órgãos competentes, linhas de financiamento,
áreas promissoras e pontos importantes para quem quer abrir
um negócio em Portugal.
Segundo Beatriz, a partir dessa
atividade foi possível alinhar os
dois acordos de cooperação. “O
acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa trará
um apoio para a internacionalização do negócio e uma parceria
para a exportação e importação
de produtos entre os países de
língua portuguesa”, explica. “No
caso do acordo com as Empreendedoras da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa a proposta
é fomentar o empreendedorismo
feminino para promover o intercâmbio cultural e o apoio mútuo
entre as mulheres empreendedoras, gerando negócios entre elas”,
esclarece.
A diretora técnica do Sebrae-DF,
Rose Rainha, também participou

da missão e ressaltou que acompanhar como o mercado se comporta
e como evolui é base fundamental
para que as empreendedoras possam ter parâmetros suficientes
de como gerenciar seus negócios.
“Assim, o Sebrae oferece as chamadas Missões Empresariais, um
projeto que promove inclusão de
empreendedores em eventos de
médio e grande porte, de referência nacional e internacional”, declara Rainha.
Para ela, é necessário incentivar o
empreendedorismo feminino. “Segundo a Pesquisa GEM de 2017, o
Brasil possuía 14 milhões de negócios liderados por mulheres. Face
a 13 milhões pelos homens”, diz.
“O empreendedorismo feminino
promove a inclusão produtiva das
mulheres, contribui para o seu
empoderamento e liberdade econômica, além de favorecer a melhoria dos aspectos sociais, educacionais e indicadores de saúde,
tanto das mulheres quanto de suas
famílias”, aponta a diretora do Sebrae-DF. Rose Rainha destaca que,
segundo estudo da Mckinsey Global Institute, a promoção da igualdade de condições de trabalho promove um incremento de cerca de
30% do PIB. A diretora diz que, a
partir de 2020, o Sebrae irá adotar
a metodologia do Plano Nacional
da Cultura Exportadora, desenvol-

Empresárias recebem diploma de participação

vido pelo Ministério da Economia,
para ajudar as empresas a vender
para outro país.
O Sebrae-DF trabalha com múltiplas parcerias em Brasília e elogia
o trabalho da Câmara de Mulheres
Empreendedoras e Gestoras de
Negócios da Fecomércio. “A câmara tem feito um bom trabalho,
atuando prioritariamente para a
elaboração de políticas voltadas
para as mulheres no âmbito empresarial, com ganhos e melhorias
no ambiente de negócios para a
mulher no DF. Nessa dimensão, o
Sebrae, entra como parceiro, incentivando a gestão de negócios, a
integração e troca de experiências,
além da qualificação para mulher
empresária”, conclui Rose.
A empresária Ieda Maria Alves, associada ao Sindicato das Empresas
de Loterias, Comissários e Consignatários do Distrito (Sindiloterias-DF) e integrante da Câmara das
Mulheres, participou da missão e
ressaltou que foi sua primeira experiência com este tipo de viagem.
“Eu não tinha nenhum relato ou
conhecimento sobre a rodada de
negócios, não imaginava como era,
e gostei muito de ter participado”,
afirma. “Eu considerei como se
fosse um intercâmbio”, completa.
Ainda segundo Ieda, a missão foi
proveitosa, pois ela conseguiu fazer network e estreitar laços com
contatos realizados na viagem.
“Estou trocando figurinhas com
algumas pessoas de lá, que estão
no mesmo objetivo que eu, e isso é
muito bom, pois pretendo investir
no mercado europeu”, comemora.
A empresária conta que foi muito
importante o apoio da Câmara das
Mulheres e do Sebrae na organização desta missão. “Com essas instituições eu tenho uma estrutura,
onde me amparar. Inclusive tenho
interesse em participar de outras
missões com certeza”, diz.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

PARA OS AMANTES DA CARNE SUÍNA
Ambiente agradável, boa música e o melhor: pratos de carne suína com preço acessível. Com um cardápio enxuto e gostoso, o Porks oferece 11 opções
ao cliente. Entre elas o excelente “Bei Com Melado”, tiras de bacon crocante
coberta com melado de cana de açúcar; “Porkspóca”, pururuca de porco crocante temperada com lemom pepper; e o Porks Bacon Burguer, feito com um
suculento hambúrguer de costelinha de porco. Os valores variam entre R$ 10
e R$ 15. A loja funciona com retiradas de bebidas no balcão pelo próprio consumidor. Serve do tradicional chope aos drink’s mais elaborados. Os clientes
ainda podem levar seus pets, já que o estabelecimento é “pet friendly”. Aberto
desde setembro, o Porks já está conquistando um espaço no coração do brasiliense. Vai lá: 103 Sul, Bloco B. Funcionamento de terça a quinta, das 17h30 à
00h; sexta das 17h30 à 1h e domingo das 17h às 23h.

NOVOS SABORES
Coxinha de rabada que não leva
massa, sanduíche de pastrami, espetinhos e croquete de joelho de porco defumado. Acho que não preciso
dizer mais nada para você visitar o
bar Primo Pobre, na 203 Norte, Bloco D. O funcionamento é de quarta a
domingo, das 17h à 0h. O cardápio
ainda conta com caipirinhas e drinks
autorais

CARDÁPIO NOVO
Seguindo uma tendência que está bombando nos bares Brasil afora, a Blend
Boucherie, na 412 Norte, lança quatro
versões de drinks com gim. Destaque
para a mistura entre tangerina, canela e
mel. Outra sugestão é o gim com limão
siciliano, alecrim, xarope de cumaru, chá
verde, abacaxi, hortelã e água tônica. Além
disso, a casa traz uma combinação mais
forte, porém deliciosa, feita com campari,
gim, martini e morango. E com um toque
tropical, uma saborosa combinação entre
gim, maracujá, hortelã e água tônica. Os
lançamentos saem por R$ 25 cada.
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DICA DA COLUNA
Há mais de 30 anos na cidade, o Nippon Restaurante é uma ótima pedida para
quem é apaixonado por comida japonesa. Com opção de rodízio e a la carte,
a casa conta com os tradicionais sushis e sashimis, além de pratos quentes.
Com lojas na 207 Sul e 403 Sul, o restaurante funciona de segunda à quinta,
das 12h às 14h30 e das 19h às 23h, nas sextas vai de 12h às 14h30 e das 19h à
0h. Sábado das 12h às 15h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 16h30

PERGUNTEI PARA
O CHEFE
GABRIEL BLAS

Brasiliense, 31 anos, o chefe Gabriel Blas começou a se aventurar
na gastronomia em uma lanchonete, há aproximadamente 6 anos.
A ideia inicial era vender lanches rápidos. Mas o tempo passou, a
lanchonete não deu muito certo e surgiu a ideia de montar um restaurante. Hoje, o Bla’s, na 406 Norte, é um dos estabelecimentos
mais conhecidos da cidade, serve carnes, peixes, opções veganas
e sobremesas. O chefe garante que o cuidado com o serviço já começa na hora que o cliente pisa no restaurante, indo até a hora do
consumidor ir embora.
Você acredita que a gastronomia deixou de ser apenas um prazer
de comer e se tornou uma experiência mais completa?
Sem dúvida a gastronomia virou uma experiência completa. Não
se trata apenas da comida não. As pessoas querem se sentir exclusivas e nós temos a obrigação de dar a elas uma experiência
completa.
Como você enxerga a gastronomia de Brasília nos próximos
anos? Acredita que poderemos ter um alcance maior, em âmbito
nacional?
Acredito que irá crescer, mas fico com receio pelos modismos e
certas características da cidade. As pessoas valorizam mais onde
estão ou com quem estão do que o que ela está comendo, ou de
qual experiência está participando. Existe muito status no meio.
Entretanto, acredito que teremos uma presença maior no cenário
brasileiro nacional sim.
O que é uma comida boa para você?

Gabril Blas, no BLA`S cozinha criativa.

Comida boa se resume a entrega do valor do produto. Claro que
tem que ser saborosa, equilibrada e leve, mas o mais importante
pra mim é a entrega. R$ 10 pode ser muito caro se me entregarem
algo ruim. E R$ 100 pode ser barato se aquela comida entregou seu
valor, experiência, e sabores maravilhosos.

APRENDA A FAZER
HAMBÚRGUER

OFICINA SOBRE
TEMPEROS

O Senac-DF te ensina a preparar as
mais diferentes e mais saborosas versões de hambúrgueres. No curso você
conhecerá novas receitas, técnicas e
combinações, especialmente criadas
para dar um toque a mais. Para participar é necessário ter no mínimo 18
anos e ensino fundamental completo.
Mais informações: 3313-8877.

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, 11 idosos do Grupo dos Mais
Vividos do Sesc Guará participaram em
setembro de uma oficina sobre temperos. A equipe de nutrição da unidade
ensinou como produzir temperos naturais para prevenir a hipertensão arterial
e cada idoso levou um frasco para casa
para incorporar na dieta.

MESA BRASIL
Em setembro de 2019 o Mesa Brasil
no Distrito Federal doou 126 mil quilos de alimentos e conseguiu complementar a refeição de mais de 47
mil pessoas. Mais de 60% dos quilos
doados foram alimentos recuperados
e que seriam desperdiçados. Com
responsabilidade e a solidariedade
de todos os nossos parceiros vamos
juntos contribuir para a redução do
desperdício e combater à fome.
Revista Fecomércio DF 19

somos sistema fecomércio-DF

A arte salva
Por José do Egito

Key, artista Urbana

A arte toma conta dos muros nas unidades do Sesc no Distrito Federal.
Em outubro, 15 artistas de diferentes regiões administrativas foram responsáveis por dar uma nova cara aos espaços. Os desenhos coloridos em
Taguatinga Sul e Norte saíram das mãos da artista urbana Kelly Cristina
de Amorim, 27 anos, popularmente conhecido como Key. “Eu costumo dizer uma frase que as pessoas até acham meio batida: a arte salva. Eu sou
mais uma prova real entre tantas e tantos que a arte salvou e direcionou
para uma vida melhor, de qualidade e reinseriu na sociedade”, afirma. A
trajetória artística de Key começou na infância. Estudou ballet e teatro na
adolescência por meio de projetos sociais. “Mas foi após ser acometida por
uma síndrome rara que encontrei no grafite a forma de expressar minha
vivência com arte”, relata. Feliz em pode expressar sua arte nos muros do
Sesc, a jovem agradece a oportunidade. “Deixar uma mensagem ou um incentivo foi algo inspirador. Gostaria de parabenizar o Sesc pela inciativa de
levar arte urbana para vários lugares. O grafite tem esse toque de ir aonde
as pessoas estão, de alcançar elas de alguma forma e de modificar com cor
os ambientes e o dia a dia de quem passa e da comunidade ao redor”, diz.

Igreja, comunidade e
qualificação
Por Sílvia Melo
Foto: Divulgação

A Igreja Batista Ebenézer, localizada na área especial 4, do Guará
II, fechou parceria com o Senac-DF para a oferta de cursos gratuitos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). “Temos um
espaço muito grande que ficava ocioso e poderia ser reaproveitado
mais vezes, então pensamos em fazer uma parceria que pudesse
abranger tanto o membro da igreja quanto a comunidade local para
oferecer cursos com qualidade e boa infraestrutura. Foi assim que
começou, em setembro, essa parceria com o Senac”, explica o pastor da Igreja Batista Ebenézer do Guará - Ministério Jeová de Aquino, Arley Lima. Os cursos disponibilizados na igreja são Recepção
em Serviços de Saúde, Agente de Alimentação Escolar, Salgadeiro
e Técnicas Básicas para Cozinheiro, sendo ofertadas cinco turmas,
até o fim do ano, que beneficiarão 110 pessoas. “Nosso intuito é
preparar as pessoas para que possam ser absorvidas pelo mercado
de trabalho com uma melhor qualificação profissional”, destaca o
pastor Arley. A escolha do Senac como parceiro se deu por ser uma
instituição reconhecida em todo o país. “Escolhemos o Senac pela
sua história, pelo seu histórico, e queremos ampliar essa parceria
para que a igreja seja uma porta de entrada para a comunidade”, diz.
Arley Lima, pastor da Igreja Ebenézer
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Cinco
perguntas para
Cristiane Moura
Por Luciana Corrêa
A empresária Cristiane Moura é proprietária da 2
Tempos, com quatro lojas no DF, e dona de uma fábrica de roupas femininas.
Como foi o ano de 2019 em relação às vendas? O
que achou da economia no DF?
Tivemos um crescimento de 8,34%, que considero bom pelo quadro de hoje. Sobre a economia, eu
esperava mais do governo atual, para movimentar
mais o comércio. Vejo que meu crescimento veio
mais das minhas ações internas do que da economia.
Em relação ao seu sindicato, quais as ações que
acha mais importantes para o empresário?
Destaco a proximidade com o contribuinte. Nunca
tive tanta facilidade. Eu utilizo quase tudo, como o
balcão de currículos, os advogados, qualquer dúvida
que eu tenha eles me ajudam. Estou muito encantada com o trabalho do Sindivarejista.
Como você enxerga o acordo coletivo realizado
este ano?
Ana Paula Santana Correia, supervisora de RH da RCS

Formação de menores
aprendizes
Por Carolina Oliveira
Com o objetivo de capacitar menores aprendizes, a RCS
Engenharia firmou parceria com o Instituto Fecomércio-DF. O IF vai assumir a formação de mais de 50 menores
aprendizes contratados pela empresa, que atua no serviço de manutenção de áreas elétricas, ar-condicionado,
eletrônica e telefonia de instalações prediais no Distrito
Federal. Os estudantes estão na empresa desde abril
deste ano e ficam até o ano de 2021. “Com o apoio do
Instituto Fecomércio nós esperamos um desenvolvimento efetivo destes futuros profissionais”, conta a supervisora de Recursos Humanos da RCS, Ana Paula Santana
Correia. Ela conta ainda que uma formação de qualidade
dos estudantes é importante tanto para os jovens quanto
para a empresa. “Nosso intuito é fazer com que parte
desses menores aprendizes virem nossos empregados
efetivos. Temos o costume de contratar os estudantes
quando o serviço prestado é de qualidade”, ressalta.

O acordo coletivo foi muito positivo, principalmente
para quem é sindicalizado, pois tem excelentes benefícios. Foi um dos melhores resultados a meu ver. Vai
ser um grande desafio para o próximo ano, manter o
mesmo nível de conquista como conseguimos esse
ano.
Quais suas expectativas em relação ao sindicato para
2020?
Acredito que o Sindivarejista está cada vez mais maduro em relação aos acordos e parcerias para favorecer os sindicalizados. Indico para
todos e espero que assim continue.
Sobre os contratos temporários,
há previsão de contratação em
relação a 2018?
Com ajuda dos currículos que
peguei com o Sindivarejista,
estou contratando uma vendedora nova para cada loja. Estou
colocando também duas pessoas como apoio para quem
sabe se tornarem consultoras de moda no futuro.
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CRIATIVIDADE COMO
PRODUTO, MARCA E ORIGEM
Influenciada desde a sua criação por gênios das artes e da
arquitetura, Brasília vive um momento de fortalecimento da sua
identidade e expansão da economia criativa
Por Carolina Oliveira

Fotos: Cristiano Costa

Liliane Santos e Lúbia do Carmo possuem uma loja colaborativa exclusiva para venda de produtos autorais

B

rasília se tornou uma obra de
arte a céu aberto a partir do trabalho de algumas mentes criativas e geniais como Oscar Niemeyer,
Lúcio Costa e Athos Bulcão. Por isso,
nada mais natural que a capital federal respire criatividade nas ruas, na
cultura e até no comércio. Basta andar por aí para perceber que a cidade
vive um novo momento com o aumento do número de lojas que oferecem
produtos originais. Alguns deles, inclusive, inspirados nas formas típicas
dos monumentos brasilienses e este
já é um indício forte de que o morador
da capital é o grande admirador da cidade em que vive e valoriza esse tipo
de comércio.
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Considerada pela Unesco uma Cidade Criativa, no quesito Design, as
belezas urbanísticas, paisagísticas e
arquitetônicas da cidade são grandes
inspirações para os empresários locais. A concentração cada vez maior
de pessoas com acesso à internet e
a alta qualificação dos moradores
inspira a criação de uma economia
criativa que usa as formas da cidade
e matéria-prima local como principal mote para criar produtos com
significado sociocultural.
Design de interiores, design gráfico,
moda, joias e brinquedos. São nessas áreas que Brasília tem despontado de forma bem sucedida. Geralmente, são criações funcionais,

cujos produtos possuem conteúdo
simbólico e que interagem com a
tecnologia e propriedade intelectual.
A proprietária do Dani Furtado Ateliê Criativo é uma das protagonistas
desse novo movimento em Brasília.
Ela desenha, costura, prega, finaliza, faz a divulgação e vende bolsas,
carteiras e mochilas. “A costura criativa se encaixa dentro do mundo da
moda, oferecendo uma identidade
para o produto. Brasília possui, hoje,
espaços que valorizam artigos feitos
manualmente. Os clientes têm valorizado muito isso”, afirma.
De acordo com o presidente da Associação dos Designers de Produto do DF, Aciole Félix, o mercado é
abrangente e também engloba segmentos como internet, produção de
cardápios, livros, mobiliário, joalheria, moda e interiores. “Em Brasília
as pessoas consomem design e isso
tem se aliado a uma grande movimentação para criar uma identidade
brasiliense. Nos últimos anos temos
nos apropriado das características
de Brasília para criar uma ligação
afetiva com a nossa própria cidade”,
explica.
A estudante de arquitetura Débora
Alencar faz parte desse grupo que
busca oferecer produtos autorais.
No início deste ano, ela e mais quatro
amigos decidiram abrir uma loja de
roupas. Começaram vendendo pela
internet e depois passaram a dividir
espaço em um brechó da Asa Sul.
Apesar de compartilhar um espaço de venda com roupas usadas, os
produtos da Babalong são originais.
“Sempre senti uma carência no mercado de roupas com liberdade de expressão aqui em Brasília. Por isso a
ideia de me juntar a essa turma para
criar roupas criativas e que contam
uma história”, destaca.
A empresa foca na divulgação dos
produtos em redes sociais, onde as
fotos retratam o estilo moderno da
marca. O zelo com a qualidade das
fotos postadas no Instagram e a criatividade dos produtos deram tão certo que chamaram a atenção da cantora Anitta. Após conhecer as roupas

da empresa brasiliense na rede social, a produção da cantora entrou
em contato pedindo peças para que
ela pudesse provar. Quando menos
esperavam, os fundadores da Babalong viram a criação no Palco Mundo
do Rock in Rio, quando a cantora se
apresentou com a banda norte-americana Black Eyed Peas.
“Foi incrível! Quando vimos na televisão a Anitta usando a roupa que
mandamos, ficamos enlouquecidos”, comemora Débora. A prova de
que a empresa de Brasília caiu no
gosto da cantora é que semanas depois ela usou outros looks exclusivos
em novo show. Para Débora Alencar,
o crescimento de empresas que focam em criatividade tem muito a ver
com as feiras culturais e ocupação
de espaços públicos da cidade. “Definitivamente é um mercado em forte
crescimento. Temos a possibilidade
de fazer colaborações com outros
empresários e isso nos faz ganhar
mais visibilidade pela cidade”, afirma.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, também levanta esse ponto. “Aprendemos a nos
apropriar da cidade. Agora as pessoas fazem feiras de artesanato nos
monumentos. Essa é a prova de que
as pessoas estão aproveitando todo
esse legado deixado por Oscar Niemeyer e Athos Bulcão, por exemplo”,
diz Francisco Maia.

“A economia
criativa é a grande
vocação do DF.
Não temos grandes
indústrias, vivemos
basicamente do
serviço público e do
setor de serviços e
negócios, então é
um segmento que,
para Brasília, é uma
solução.”
Francisco Maia
Presidente da
Fecomércio-DF
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A Marca Brasília foi escolhida para representar a capital em ações que visem fortalecer o turismo e a imagem da cidade

A demanda por espaço no mercado criativo tem crescido tanto que
chamou a atenção da empresária
Lúbia do Carmo. Ela vende roupas e,
em 2016, abriu com a sócia uma loja
colaborativa cuja proposta é oferecer
espaço exclusivamente para produtores autorais. Hoje a loja possui 70
expositores que oferecem itens de
moda, decoração, acessórios e até
alimentação. A única regra é ser trabalho autoral da cidade. “Quem tem
empresa pequena sabe a dificuldade
que é para estar no comércio. Essa é
uma forma de apoiar os artistas locais, manter o dinheiro na cidade e
ajudar o produtor de matéria-prima
local também”, conta.

CRIATIVIDADE EM NÚMEROS
Brasília é uma das 180 cidades no
mundo que fazem parte da Rede de
Cidades Criativas da Unesco (UCCN).
Só entram nessa lista as localidades que identificaram a criatividade
como um fator estratégico para o
desenvolvimento urbano sustentável.
O resultado pode ser visto no Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil,
divulgado pela Firjan. Ele mostra que
na área de consumo, que abrange
empresas de Publicidade, Arquitetura, Design e Moda, o Distrito Federal
cresceu 2,5% no número de empregados formais da área criativa, entre
2015 e 2017.
Além disso, a pesquisa também revelou que os empregados formais desse núcleo de consumo que recebem
24 Revista Fecomércio DF

os maiores salários, estão no Distrito
Federal. A média para os segmentos
de Arquitetura, Design e Publicidade
e Marketing é de R$ 9.212. O segundo
lugar fica para o Rio de Janeiro, com
remuneração média de R$ 7.490,
seguido de São Paulo no valor de R$
6.707.
Para debater o tema e cooperar com
o desenvolvimento do segmento no
DF, a Fecomércio criou a Câmara de
Economia Criativa. A ideia do grupo
é criar fóruns de discussão de interesse do empresariado e da base
sindical do DF, além de levar para
os poderes Executivo e Legislativo as
demandas o setor. A câmara vai atuar em segmentos como arquitetura,
design de produtos, moda, publicidade, comunicação, games, artesanato
e audiovisual.
Em 2017, a Fecomércio também
atuou para incentivar o mercado
criativo de Brasília. Para promover
o turismo, transmitir uma imagem
positiva da cidade e fortalecer uma
identidade brasiliense, a entidade
lançou o projeto Marca Brasília, que
elegeu – por votação popular – uma
identidade visual para a capital federal. O processo foi aberto a toda a
sociedade. Foram apresentados 515
trabalhos e os vencedores foram Igor
Guimarães Borges e Matheus Gomes de Vasconcelos.
“A economia criativa é a grande vocação do DF. Não temos grandes
indústrias, vivemos basicamente do

serviço público e do setor de serviços e negócios, então é um segmento que, para Brasília, é uma
solução”, afirma o presidente da
Fecomércio, Francisco Maia. Pedro
Affonso Franco é o presidente da
câmara e criador do Brasília Capital
Moto Week. Ele afirma que esse tipo
de atividade econômica movimenta
as vendas no DF. “O Moto Week, por
exemplo, alavanca a venda de motos no mês de julho, que é quando o
evento acontece”, conta.
Ele questiona, contudo, o entrave
encontrado ao categorizar as empresas. “São muitos segmentos.
Ainda é difícil falar enquanto setor.
Por isso a importância da Câmara”,
reforça. Ele diz ainda que com a criação oficial do grupo será necessário
fazer uma radiografia do segmento
em Brasília. “Tudo que sabemos é
que o perfil desse tipo de empreendedor geralmente é de um desbravador. Ele pensa fora da caixa. A indústria do futuro é a mente. Diversos
empregos vão desaparecer e o que
vai nos restar é o pensar. Por isso a
importância de criar novos rumos
com empresas baseadas na nossa
criatividade”, conclui.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM
DESCONTOS E VANTAGENS INCRÍVEIS
SÓ NA FECOMÉRCIO-DF.
Mais segurança para a sua empresa.
Mais tecnologia em seus negócios.

Por meio da Certisign, oferecemos a certiﬁcação digital que
sua empresa precisa. É garantia de sigilo e validade jurídica em
todas as transações eletrônicas. É mais rapidez nos processos.
É mais segurança e inovação para seus negócios.

Assinatura de documentos com validade jurídica
Certiﬁcados: e-CPF, e-CNPJ, NF-e, NFC-e, CT-e
Atesta a identidade das instituições públicas ou privadas
Garantia de inviolabilidade aos documentos das transações
Reduz fraudes e diminui a burocracia
Assinatura digital de documentos grátis
Descontos para todos os associados da Fecomércio-DF

ACESSE WWW.FECOMERCIODF.COM.BR/CERTIFICACAO
E SAIBA TUDO SOBRE AS NOSSAS VANTAGENS.
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trabalho temporário

NATAL DE EMPREGOS E PROMOÇÕES
Empresários e shoppings se preparam para principal data comercial
do ano com investimentos em contratações, descontos e novidades
Por Sacha Bourdette

Foto: Cristiano Costa

C

om a proximidade do fim do
ano, o comércio começa a se
movimentar para atender a
demanda de Natal. Contratações
temporárias, promoções e novidades fazem parte dos reforços que
os empresários de lojas de rua e de
shoppings investem para alavancar
as vendas e garantir um bom atendimento. Segundo pesquisa realizada
pelo Instituto Fecomércio-DF, 22,6%
dos empresários farão contratações
de trabalhadores temporários para
atuar no comércio brasiliense durante essa época de festas. O número é maior este ano do que na comparação com 2018.
A segurança jurídica para esse tipo
de contratação também melhorou.
Foi publicado em outubro o decreto
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que regulamenta a Lei nº 6.019, de
3 de janeiro de 1974, sobre trabalho
temporário. O texto garante ao trabalhador temporário remuneração
equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria da
empresa, pagamento de férias proporcionais e jornada de trabalho de,
no máximo, 8 horas diárias, podendo
ser superior na hipótese de a empresa ou o cliente utilizar jornada de
trabalho específica.
A loja de calçados e acessórios Luiza
Barcelos, recém-inaugurada no Park
Shopping, está apostando no fim do
ano. A sócia da empresa, Juliana
Beltrão, adianta que está entrevistando pessoas para fazer parte da
equipe. “Estamos nos movimentando
para contratar mais uma funcioná-

ria e sigo o critério de que a pessoa
goste de trabalhar com comércio, um
consultor de vendas, e não algo passageiro apenas para o Natal. Fazemos um treinamento extenso, capacitamos para trabalhar no shopping”,
diz. Ela também comenta sobre a
expectativa positiva nas vendas.
“Para este fim de ano estamos pensando em algumas ações tanto para
a Black Friday quanto para o Natal.
Estamos bem animados com a movimentação que deve aumentar dentro
do shopping. Por mês, recebemos
700 clientes e acredito que esse número deve subir em torno de 30% a
40%”, destaca. O otimismo de Juliana encontra respaldo na pesquisa do
Instituto Fecomércio. Segundo o estudo, a contratação de trabalhadores
temporários será maior este ano do

OPORTUNIDADE
DE EFETIVAÇÃO

Stephania Viana Corrêa, gerente de vendas
da Loja Granado do Brasília Shopping.

que na comparação com 2018. Serão
abertas 3.094 vagas temporárias no
DF. No ano passado, na mesma época, a perspectiva era de criação de
2.930 vagas.
O proprietário da multimarcas infantil Mini Griffe, em funcionamento no
JK Shopping e no Sobradinho Shopping, Gustavo Andrade, revela que
também reforçou a equipe para o
Natal. “Já contratei mais uma vendedora. É importante esse reforço porque a quantidade de clientes sempre
aumenta um pouco. Estou pensando
em realizar alguma ação promocional e já deixei o meu estoque pronto
para atender a demanda das festas
de fim de ano”, destaca.

Clara Spigolon, gerente comercial da Arezzo

A gerente de vendas da loja Granado do Brasília Shopping, Stephania
Viana Corrêa, conta sobre as vagas
temporárias no estabelecimento. “O
trabalho temporário é uma excelente
oportunidade de conseguir uma vaga
efetiva e temos isso dentro da loja,
pois já aconteceram dois casos em
dois anos. No primeiro ano contratei
uma pessoa como temporário e tive
a oportunidade de efetivar em janeiro
e no ano passado aconteceu a mesma coisa. É importante que o candidato seja proativo e queira sempre
aprender. Para o Natal estamos com
quatro vagas e já estão sendo preenchidas”, afirmou. Um desses casos
é a da vendedora Bianca Venâncio
que hoje é contratada da Granado.
“Mostrei interesse e desenvolvi bem
o meu trabalho. Esse é o segredo”,
confirmou.
Na loja de calçados e acessórios
Arezzo do Brasília Shopping a expectativa com aumento das vendas
também é alta. A gerente comercial
Clara Spigolon comenta as ações.
“Todo ano fazemos novas contratações, normalmente começávamos
na segunda semana de dezembro,
mas agora vamos contratar a partir de 1º de novembro, pois já quero
treinar para que quando chegue em
dezembro o vendedor esteja apto a
atender ao cliente. Em novembro já
esperamos fazer muitas vendas para
o Natal. Tivemos um crescimento de
30% em 2018 e acho que esse ano
será melhor”, acredita.

Renata Monnerat, gerente de
Marketing do Brasília Shopping.

O Brasília Shopping está fazendo,
em parceria com o Sebrae, uma
jornada de capacitação para lojistas
e vendedores do centro comercial.
São palestras e atividades motivacionais que exploram temas do varejo.
A gerente de Marketing do Brasília
Shopping, Renata Monnerat, explica
que desde maio a jornada tem dado
bons resultados. “Lançamos no final
de maio junto com o Sebrae o projeto chamado Empreenda-se, que
é de autovalorização. Construímos
junto com o Sebrae quatro encontros
sobre coletivismo, cooperativismo
e o quanto é importante a união na
construção da imagem da loja, além
da pessoa ser protagonista dentro
do estabelecimento que está representando. O engajamento está bom
e temos notado cooperação entre as
lojas. As contratações estão bem alinhadas a isso, contratamos o pessoal para a nossa promoção de Natal e
o próprio Papai Noel”, citou.
Ela também fala sobre o contrato
temporário. “Aproveitamos as pessoas que trabalharam na promoção e vamos completando cargos
no decorrer do ano porque acabamos conhecendo o grau de comprometimento. Hoje, o nosso time
de recepcionista veio quase todo de
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será um reforço de 20 pessoas, pois
no fim do ano o movimento é mais
intenso, fruto de confraternizações
de familiares e empresas, inclusive
nos espaços para eventos. Estamos
com uma expectativa de crescimento, chegando a atingir a capacidade
total durante as comemorações de
final de ano”, conta.

BANCO DE EMPREGOS
Gabriela Mendes, assistente de Marketing júnior do Brasília Shopping.

promoções”, diz Renata. A assistente de Marketing júnior do Brasília Shopping, Gabriela Mendes,
é um exemplo. “Comecei em promoções, em 2015, e trabalhei em
todas as ações. Cada promoção era
algo diferente. Isso foi fundamental,
pois viram o meu desempenho. Fui
crescendo dentro da empresa, começando como recepcionista. Esse
trabalho abre portas, é um meio da
gente se mostrar para a empresa,
uma grande oportunidade. Hoje me
sinto realizada, feliz e buscando mais
conhecimento”, afirma.

ESTOQUES E PREPARATIVOS
Para preparar os lojistas e trazer novidades para as festas de fim de ano,
a empresária e assessora em moda
Marly Azevedo reuniu marcas de
roupas em seu próprio showroom no
DF Plaza Shopping, no mês de outubro. Uma das clientes, a empresária
da loja Boutique Miss Marie, localizada em Águas Claras e no Gama,
Jéssica Miranda, foi preparar o seu
estoque. “Fim de ano é sempre corrido e o showroom facilitou a minha
logística para oferecer mercadorias
novas. Em 2014, deixei para dezembro e fiquei sem estoque. Hoje, já me
preparo em outubro para atender a
demanda e ver as novas tendências”,
explica.
A empresária Jéssica Miranda fala
ainda do trabalho das suas duas lojas, uma de rua e outra no shopping.
“No fim do ano, a movimentação
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aumenta bastante, sempre contrato
duas temporárias. Sinto muita diferença em loja de rua e no shopping,
é uma dinâmica diferente que tenho
que trabalhar, como os horários. Estou pensando em criar várias ações
para este ano em cada loja, pois você
tem que fazer algo diferente, mas
a minha grande aposta estão nos
looks de Ano Novo”, revela Jéssica.
O sócio do Coco Bambu do DF Plaza
Shopping, Antônio Júnior, também
explica como serão os preparativos para dezembro. “Aumentamos
as contratações, inclusive estamos
abrindo um novo restaurante no
ParkShopping e até dezembro serão
190 contratações. No DF Plaza teremos um aumento de 10% na equipe,

O Senac-DF possui um programa
que contribui para a inclusão no
mercado de trabalho dos alunos que
concluíram, com aproveitamento,
os cursos ofertados pela instituição.
O serviço é gratuito. As empresas
também podem cadastrar vagas.
Para saber mais, basta acessar o
site: www.df.senac.br. Além disso, o
Sindicado do Comércio Varejista do
Distrito Federal (Sindivarejista-DF)
possui um Balcão de Empregos, pelo
qual os lojistas associados dispõem
de um banco de currículos e uma
ampla rede de contatos. É um serviço oferecido também para quem
busca uma oportunidade de trabalho. Por meio desse banco, o candidato é encaminhado para as vagas
disponíveis. Mais informações: www.
sindivarejista.com.br.

Jéssica Miranda, empresária da loja Boutique Miss Marie.

SAIBA O QUE CADA SHOPPING PREPAROU:
PARKSHOPPING
O Grande Natal é o tema da decoração. Instalada na praça central e corredores, ocupa 512 metros quadrados. O destaque fica para árvore de quase
13 metros de altura. Um brinquedo em forma de trenó gigante também faz
parte do projeto. Uma roda gigante com capacidade para 12 crianças de cada
vez é outra atração. O centro comercial preparou ainda um bosque de luz no
gramado com a Árvore de Natal Musical. A decoração foi projetada para que os
visitantes passem por dentro da árvore, com show de luzes e músicas.
TAGUATINGA SHOPPING
O Taguatinga Shopping realiza a promoção “Compre, Ganhe e Concorra”. Além
de prêmios instantâneos, com uma linha exclusiva ilustrada com o tema cerrado, os clientes podem concorrer a dez prêmios. Além do autoatendimento
por meio dos tablets, o shopping oferece a possibilidade de utilizar o aplicativo
para a troca de notas em casa pelo Taguatinga Shopping Promoções, em aparelhos com sistema IOS ou Android.
JK SHOPPING
O shopping sorteará um Fiat Cronos. Cada R$ 100 em compras vale um cupom
para concorrer à premiação. A promoção vai de 2 dezembro a 6 de janeiro de
2020, data na qual o sorteio será realizado. Compras acima de R$ 300 valem
um panetone. A chegada do Papai Noel será no dia 15 de novembro e até o
Natal ocorrerão paradas com personagens e cantatas.
PÁTIO BRASIL SHOPPING
O desenho da Luna vai inspirar o Natal do Pátio Brasil. As crianças também
poderão tirar foto e abraçar a turma do Show da Luna aos sábados e domingos. A família poderá ver uma decoração interativa, com a presença do Papai
Noel. A promoção fica por conta do sorteio de um Renault Captur. A cada R$
400 em compras, o cliente ganhará um 1 kit L’occitane e um cupom para concorrer ao carro. A promoção vai de 20 de novembro a 28 de dezembro.
ALAMEDA SHOPPING
O empreendimento terá uma decoração com o tema “Doce Jardim de Natal”,
um dos destaques será a Grande Árvore, que possui mais de 10 metros de
altura. O Alameda também terá uma campanha promocional a partir de 2 de
dezembro, após a Black Friday, na modalidade “comprou-ganhou”. Para essa
promoção foi feita uma parceria com a Oxford Porcelanas, pela qual o cliente
ganhará um presente.
DF PLAZA SHOPPING
O shopping realizará uma parada natalina com personagens da floresta e a
chegada do bom velhinho a floresta encantada do DF Plaza será o tema. Haverá ainda a passagem da carreata de Natal da Coca-Cola no dia 15 de dezembro.

BRASÍLIA SHOPPING
A decoração seguirá tendências da moda. A cor vermelha será trabalhada em
vários tons e com figuras geométricas. Serão duas árvores de Natal, sendo
uma com brinquedos para as crianças. O Papai Noel também estará presente.
A promoção começa no dia 25 de novembro e segue até 27 de dezembro. A
cada R$ 200 o cliente ganha um cupom para concorrer a um carro Mini Cooper
Countryman e acima de R$ 500 o consumidor ganha um panetone.
Revista Fecomércio DF 29

IMAGIN E
INCLUS ÃO SOCIAL
FEITA DA MANEIR A
MAIS SOLIDÁ RIA:
COM AMOR.

A gente faz.
E faz bem.

250 Entidades Sociais cadastradas

Mais de 1 milhão de kg de alimentos doados em 2018

A Fecomércio-DF, por meio do Sesc, acredita que um país sem fome e sem desperdício é possível.
É por isso que o programa Mesa Brasil Sesc existe. Um banco de alimentos que busca onde tem
sobra e entrega onde tem falta. Um projeto que trabalha forte para atender milhares de pessoas
carentes por mês no Distrito Federal. Sempre com a preocupação de oferecer alimentação
selecionada e cuidado nutricional para todos. Isso é inclusão. Isso é cidadania. Isso é ser Sesc.
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Mais de 60 mil pessoas carentes atendidas

finanças

VANTAGENS DO REGIME ESPECIAL DE
PISO SALARIAL
Fecomércio e sindicatos oferecem serviço para reduzir custo da
folha salarial de micro e pequenas empresas. Saiba como aderir.
Por Daniel Alcântara

A

Fecomércio-DF e os seus sindicatos oferecem aos empresários uma oportunidade para
desenvolverem os seus negócios
com um custo mais baixo. A proposta
é reduzir as despesas na contratação de novos funcionários por meio
do programa de Regime Especial
de Piso Salarial (Repis). Esse novo
modelo começará a valer a partir da
aprovação e inclusão do programa
nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) das categorias representadas. Os empresários podem aderir
ao Repis por meio do site da Federação. O programa é voltado somente
para as micro e pequenas empresas
com faturamento anual de até R$ 4,8
milhões..
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que o regime proporcionará uma redução no
impacto da folha de pagamentos, gerando assim uma maior capacidade
de investimento para os empreendedores. Segundo Maia, com o programa os empreendimentos podem
economizar cerca de R$ 3 mil ao

ano, por funcionário. “O Repis criará um fôlego financeiro maior para a
empresas, que poderão gerar mais
empregos e ter uma competitividade
maior no mercado”, diz. “É uma ação
de grande importância, tendo em vista que ainda sofremos as consequências da crise financeira que assola o
País”, completa.
O empresário só pode aderir ao
programa quando estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
– acordo realizado entre sindicatos
dos empresários e dos trabalhadores.
Os valores e o prazo para adesão ao
regime especial dependem de cada
setor, de acordo com a negociação
em cada convenção. Os empresários
interessados em aderir ao regime devem entrar em contato pelo e-mail:
repis@fecomerciodf.com.br.
Mais
informações: 3038-7561. O Repis é
permitido pela Lei Complementar n.º
123/2006, também conhecida como
Lei do Simples Nacional, uma vez
que a Constituição Federal garante
tratamento diferenciado às micros e
pequenas empresas.

Além desta vantagem, a Fecomércio-DF promove ainda ações e
projetos estratégicos para movimentar o mercado local, desenvolver os
negócios e dinamizar a economia em
benefício do desenvolvimento empresarial. É possível encontrar no site,
ferramentas para cálculo de contribuições, emissão de guias, contato
para atendimento tributário, pesquisas de enquadramento sindical, entre várias outras opções de serviços,
produtos e projetos para os negócios
representados. Também é possível
obter informações como indicadores
econômicos, matérias, comunicados
de mercado e outros. Serviços de assessoria e acompanhamento técnico,
informações comerciais, certificados
e atestados também podem ser solicitados por meio do site da Federação, com condições vantajosas para
os empresários filiados. Acesse o endereço eletrônico: www.fecomerciodf.
com.br
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O FUTURO VIROU REALIDADE
A tecnologia já faz parte do dia a dia dos setores de comércio e
serviços de Brasília
Por Daniel Alcântara e Fabíola Souza

T

er um site voltado para o comércio eletrônico ou investir
em novidades para ampliar as
vendas são requisitos primordiais
para se manter vivo no mundo do
varejo na atualidade. Os clientes
estão cada vez mais conectados
e atentos às novidades, fazendo
pesquisas e comentando sobre o
produto em diversas redes sociais.
O empreendedor que não está antenado e inserido nesse mundo fica
para trás e perde espaço. Para se
ter uma ideia, o faturamento do
e-commerce no Brasil durante o
primeiro trimestre deste ano foi de
R$ 17 bilhões. O valor representa
um crescimento de 16% em relação
ao mesmo período do ano anterior.
O número de empresários atentos a
esse mercado também só aumenta,
um acréscimo de 37,59% de lojas
online entre 2018 e 2019, segundo
dados da BigData Corp, em parceria com o PayPal.
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Sabendo da importância desse tema, a
Fecomércio-DF convidou empresários
de sucesso e estudiosos sobre o tema
para palestrar aos empreendedores
brasilienses. O encontro, chamado de
E-commerce – A Realidade do Novo
Comércio, reuniu mais de 350 pessoas,
no dia 17 de outubro, na sede do Centro
Empresarial da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília. A ideia foi
atualizar o público em relação às vendas online e enfatizar que a integração
entre o mundo físico e digital pode ser
uma oportunidade e não um entrave.
“Os empresários precisam se atualizar e se adaptar. A Fecomércio-DF se
sente na obrigação de mostrar essa
realidade para os seus associados. Por
isso, esse tipo de evento terá sequência”, ressaltou o presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, durante
o encontro. Ele também anunciou aos
presentes que a Federação lançará um
centro de inovação para apoiar o empreendedorismo.

O primeiro vice-presidente da CNC,
Francisco, Valdeci de Sousa Cavalcante, também participou do encontro e
disse que seminários desse tipo são
de grande importância e devem servir
de espelho para todo o País. “O e-commerce é um tema significativo e atual.
É mais uma oportunidade para os empresários atenderem às necessidades
dos consumidores”, frisou o vice-presidente da CNC, instituição que apoiou
o encontro junto com Sesc, Senac,
Sebrae e BRB. O seminário abordou
diversos temas, como transformações
digitais, competitividade, hábitos de
consumo na internet, logística e outros
assuntos.
A Revista Fecomércio-DF ouviu empresários e estudiosos sobre as novas
tecnologias, aprofundou os assuntos
discutidos no seminário e procurou entender como a tecnologia e a inovação
têm revolucionado os setores de comércio e serviços, o mundo e a economia de uma forma geral. Leia a seguir:

A mudança é uma adequação que segue o processo evolutivo. Grandes redes do comércio realizam vendas por
reconhecimento facial. Na China, por
exemplo, algumas companhias aéreas também usam a mesma tecnologia para substituir o ticket de embarque do passageiro. Existem inúmeras
formas e possibilidades para aplicar
as novidades tecnológicas nas áreas
de serviços e comércio. Mas não é
preciso ir até a China para encontrar
inovações. No Brasil, o iFood anunciou

que já deu início a um projeto de entregas por drones. O novo modelo de
entrega é fruto de uma parceria entre
a empresa e a SpeedBird Aero. Em
Curitiba (PR), alguns mercados funcionam sem caixa: o cliente só precisa
cadastrar o cartão de crédito no aplicativo disponível para celulares e escanear os produtos com a câmera do
smartphone, tudo sem fila, de forma
rápida e simples.
É exatamente isso que o consumidor
quer: rapidez, comodidade e praticidade. Esse conceito de usar a inteligência artificial para atender o cliente está cada vez mais presente. Em
Brasília, o McDonald’s inaugurou no
final de 2018 um restaurante modelo,
na 404/405 Sul que conta com totens
de autoatendimento, onde o cliente
escolhe e personaliza o seu pedido,
realizando o pagamento no próprio
guichê. O drive-thru desta unidade
também é diferenciado, tem pista dupla e cabines de atendimento onde
dois clientes podem realizar pedidos
ao mesmo tempo, de dentro de seus
veículos, tudo pensado para agilizar o
processo e evitar filas. O layout da loja

também segue o conceito moderno,
com design contemporâneo.
O McDonald’s informa que em breve
todas as lojas passarão a seguir esse
conceito. No Brasil, já são 400 unidades com esse modelo. Desde 2017, a
rede investiu R$ 1,25 bilhão na América Latina e grande parte desse valor está sendo destinado à expansão
e modernização das lojas. O Brasil
recebe em torno de 60% desses recursos. A diretora de comunicação
corporativa do McDonald’s Brasil, Rozália del Gaudio, informa que o novo
conceito está alinhado à uma transformação digital, um caminho sem
volta, natural e necessário para se
manter moderno e atualizado. “Isso
vai ao encontro com a forma de consumo e interação que o serviço rápido
de alimentação precisa proporcionar
aos clientes. As novas gerações têm a
conectividade como ferramenta-chave e temos nos preparado para estar
em sintonia”, diz. “Enxergamos toda a
jornada do consumidor para evoluirmos e proporcionarmos conveniência
a qualquer hora do dia, seja a lazer ou
a trabalho”, completa Rozália.
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O varejo digital já é considerado um
dos canais de venda que mais crescem no Brasil e no mundo. Segundo levantamento sobre frequência
de compras pela internet brasileira,
realizado pela PricewaterhouseCoopers Brasil (PwC), o índice de pessoas que compram diariamente na
internet subiu três pontos percentuais em relação a 2014. Já a porcentagem de consumidores que compram semanalmente subiu de 15%,
em 2014, para 23% em 2019. Apesar
dos números crescerem e esse tipo
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de comércio se tornar cada vez mais
frequente, alguns empresários acreditam que o e-commerce é concorrente das lojas físicas. Na verdade,
um complementa o outro. É o que
explica o economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC),
Fabio Bentes. “Raras são as empresas exclusivamente eletrônicas. A
grande maioria é de lojas físicas, que
abriram sua versão na internet para
impulsionar as vendas. O varejo teve
que se reinventar. Apesar do comércio eletrônico ter crescido mais do
que o varejo tradicional, não vejo isso
como concorrência, mas como oportunidade”, analisa Bentes.
Um dos exemplos de sucesso do
modelo que integra o físico com o
digital é a empresa paulista Íntima
Store. O proprietário do empreendimento, Jean Makdissi, explica que
a jornada de compras, que antigamente era basicamente simples, foi
modificada totalmente, deixando de
ser uma simples ida à loja. “O empresário precisa entender isso, procurar saber os hábitos e quais são as

jornadas dos clientes. É necessário
pensar fora da caixa e entender o
seu mercado”, classifica Jean, que
hoje conta com três lojas físicas e
duas online. Ele explica ainda que
os canais de venda podem ser convergidos com a tendência do varejo
chamada omnichannel. Dessa forma, o consumidor praticamente não
diferencia o universo virtual do físico
em termos de compra, já que tudo
estará integrado.
Jean salienta ainda que é preciso ter
uma política comercial que permita,
por exemplo, que uma vendedora
de loja física possa fazer também a
propaganda do site. Para motivar o
colaborador, Jean fez um sistema de
cadastro. “A vendedora faz o cadastro do cliente e se ele consumir no
site ela ganha uma bonificação”, diz.
“Na internet podemos vender 24h
por dia, sete dias por semana. Hoje,
estamos vivendo uma revolução do
pensar. O paradigma cai e o novo
se estabelece, é um momento difícil
para todas as empresas, é necessário saber lidar com isso”, conclui.

Se a inovação chegou ao ambiente
de trabalho e ao comércio, isso significa que também está presente nas
faculdades, universidades e escolas.
Um novo movimento tem tomado
conta do mundo: o maker, que tem
como base incentivar as pessoas a
executarem suas ideias, colocando a “mão na massa” para criar e
fomentar soluções. Atento a essa
metodologia, o Sesc inaugurou esse
ano o seu primeiro Espaço Maker
no DF, na EduSesc em Taguatinga
Norte. Por conta do sucesso do primeiro Espaço Maker, em janeiro já
está programada a inauguração do
segundo espaço, na unidade da 504
Sul. A coordenadora de Educação
do Sesc-DF, Amanda Lopes, aponta
que a educação básica tem que es-

tar alinhada com as novidades que
giram em torno do desenvolvimento.
“Essa sala é a concretização de um
desejo antigo, de criar uma proposta
pedagógica que traz o protagonismo
juvenil como uma vertente. É importante que o aluno tenha o desenvolvimento de suas competências para
acompanhar as tecnologias habilitadoras. Com a aquisição dessa sala
isso se transformou em realidade e
agrega à nossa instituição um diferencial competitivo”, ressalta.
Nesse sentindo, as empresas também estão preocupadas com a parte
tecnológica para aumentar as vendas de seus negócios e estão projetando ambientes denominados como
laboratório de inovação, que têm
como objetivo gerar novos produtos,

serviços ou orientar a reformulação
de processos por meio de melhorias
que podem ser de ordem incremental ou disruptiva. É o caso da Magazine Luiza. Em 2014, a empresa criou
o Luizalabs, um laboratório de Tecnologia e Inovação, dentro do núcleo
de Pesquisa e Desenvolvimento, com
o objetivo de criar produtos e serviços com foco no varejo, oferecendo
aos clientes mais benefícios e uma
melhor experiência de compra. Formado por um grupo de engenheiros
e desenvolvedores, a estrutura viabiliza projetos de inovação para todos
os canais de venda da companhia.
No Luizalabs trabalham 450 profissionais e especialistas nas cidades
de São Paulo, Franca e Itajubá.

Espaço Maker do Sesc-DF
Fotos: Cristiano Costa
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A internet trouxe uma grande mudança nos padrões de consumo.
Essas transformações influenciaram novos consumidores cada vez
mais conectados. Novidades foram
criadas e já se estabeleceram no
mercado virando tendência mundial,
como é o caso do Uber. O aplicativo
fez tanto sucesso e mudou tão drasticamente o mercado, que é comum
falar em “uberização” das empresas. É um termo complexo que pode
ser analisado em várias frentes, uma
delas é a de aproximar a empresa do
cliente, gerando facilidade e rapidez
para o consumidor. Ao que tudo indica, esse modelo de negócios veio

para ficar. Por isso, empreendedores
estão começando a traçar novas estratégias a fim de fidelizar e conquistar o cliente.
Um exemplo de empresa que se espelhou nesse modelo é a brasiliense
Lava Aí. Criada em 2013, foi pioneira
no Brasil no serviço de lavagem de
veículos delivery. O serviço funciona
da seguinte forma: o cliente acessa o
site, ou as redes sociais do empreendimento, de uma forma rápida e simples, e agenda uma lavagem. A partir
daí, a equipe vai até o local solicitado.
Ao final da lavagem, a empresa entra em contato, comunicando que o
veículo está limpo, em qualquer lu-

gar que ele esteja: casa, trabalho ou
academia, por exemplo. Isso faz com
que o consumidor economize gasolina e tempo. Além disso, a empresa
conta com um propósito: economizar água. Em uma lavagem convencional são gastos aproximadamente
320 litros de água. Já com a técnica
usada pela Lava Aí, chamada de eco
lavagem, gasta-se apenas um litro.
O sócio diretor da empresa, Marcos
Barros, diz que a uberização das empresas virou tendência no Brasil por
volta de 2016. De lá para cá, os empresários buscam estar mais próximos dos clientes. “A facilidade e a
praticidade acabaram gerando uma
cultura nova nas empresas, que é a
de buscar a comodidade do cliente
e oferecer um serviço de qualidade”, diz. Entretanto, Marcos ressalta
que não adianta nada ter comodidade sem qualidade. “Se não oferecer
rapidez e qualidade a empresa não
sustenta, já que o mercado está muito competitivo. Na verdade, é preciso ter um trabalho bem resolvido de
como lidar com o cliente, com confiança”, conclui.

Uma experiência de consumo agradável e positiva é algo que o novo cliente
traz com o seu elevado nível de exigência. Logo, o que realmente ajuda
a fidelizar o consumidor dos tempos
modernos são as experiências com a

marca. O superintendente do Alameda Shopping, em Taguatinga, Carlos
Curione, explica que o empreendimento investiu em claraboias para
levar luz natural e mais ventilação
para o ambiente e consequentemente

ajudar na sustentabilidade do planeta.
Ainda segundo ele, os clientes estão
mais conscientes sobre questões relativas ao ecossistema e isso teve um
impacto positivo, auxiliando o centro
de compras a aumentar o fluxo de
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pessoas e as vendas. “Nessa situação,
faz diferença a experiência de consumo. Temos um café que fica embaixo
da claraboia, por exemplo, que pega
toda a luz natural e os clientes adoram sentar lá, pois o ambiente fica
mais aconchegante”, ressalta.
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF
também pensou em novidades para
que os seus estudantes tenham uma

As empresas têm um papel fundamental dentro da sociedade. Não
apenas no desenvolvimento econômico de uma região, mas no papel
social que podem ocupar dentro de
uma comunidade. Ciente dessa responsabilidade, o estabelecimento
gastronômico The Queen’s Place, na
116 Sul, faz um trabalho assistencial
em parceria com outras instituições
da cidade e com o governo. Um dos
quatro proprietários, Ricky Araújo,
explica que a empresa, com 42 funcionários, foi inaugurada em 27 de
maio de 2018 e que o trabalho social
está no DNA. “Nós trabalhamos em
diversas frentes, temos parcerias
com entidades sociais, com o próprio GDF, apoiamos outras instituições como o Adolecentro”, explica.
“Temos uma grande parceria com a
GPS Foudation e ano passado arrecadamos 200 mil reais para a reforma da Casa do Candango”, declarou.
De acordo com Ricky, um dos principais projetos é a capacitação de
pessoas em estado de vulnerabilidade social. “As pessoas precisam
de oportunidade. Então, elas são en-

experiência educacional de vanguarda. A partir de 2020, a Faculdade Senac estará sediada em um novo prédio, na 913 Sul. O diretor da instituição,
Luiz Afonso Bermúdez, explica que a
nova sede terá uma infraestrutura
moderna, laboratórios completos, espaço de experimento e metodologia
de ensino diferenciada. “Nos tempos
que vivemos, não podemos mais fi-

car no tradicional”, diz. “A Faculdade
Senac precisa ser uma referência de
ensino. Queremos que o jovem ao sair
daqui tenha a opção de se candidatar
a uma vaga de emprego, mas caso
não consiga se encaixar no mercado
de trabalho, tenha todas as ferramentas e conhecimentos para montar o
próprio negócio e começar a empreender na cidade”, declara Bermúdez.

Ricky Araújo, sócio do The Queen`s Place

caminhadas para cá e aqui ensinamos uma profissão, seja de garçom,
confeiteiro, caixa, ou qualquer outro
ofício que temos por aqui, pelo período de 12 semanas”, conta. “Se não
pudermos absorvê-la no nosso quadro de parceiros, então vamos fazer
uma carta de recomendação para
ela conseguir um emprego o mais
rápido possível”, completa. Na opinião dele, o fato da empesa ter uma
conduta ética e moral faz a diferença
na hora dos negócios. “O tratamento humanizado começa aqui dentro. A gorjeta é dividida por todos os

funcionários, desde os da limpeza,
passando pelos garçons, até os que
estão na cozinha”, afirma.
“Fazemos o Family Day – Dia da Família – para conhecermos os familiares de todos os nossos parceiros”,
completa Ricky. “Nossa proposta de
expansão era para o final de 2020.
Mas conseguimos antecipar em um
ano nosso projeto e no final de 2019
estamos inaugurando outra unidade”, finaliza o empresário. Com o sucesso, os sócios abrirão o segundo
empreendimento, no Lago Sul.
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“São inúmeras
possibilidades de
startups, com o
propósito de trazer
auxílio em inovação
nas práticas diárias .”
Hugo Giallanza,
Presidente da
ASTEPS
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Muito se fala em startups nos dias
atuais. Mas afinal, o que é uma startup? Na verdade, é uma empresa
recém-criada, com objetivos inovadores, com o viés de achar uma solução criativa para um problema de
mercado, por exemplo. Geralmente,
são empresas que se baseiam em
tecnologia com um modelo escalável, que pode crescer de forma rápida por meio de investidores que
acreditem na ideia. Hoje, são mais
de 12 mil empresas deste modelo
no Brasil, de acordo com Associação
Brasileira de Startups (ABStartups).
Em Brasília, o último dado é de 2016,
quando a capital registrava cerca de
400 empresas deste tipo, a maior
concentração per capta do País, segundo a Associação de Startups e
Empreendedores Digitais (ASTEPS).
De acordo com o presidente da Asteps, Hugo Giallanza, essas empresas conseguem nivelar um modelo
de negócio para qualquer tipo de
segmento, gerando uma quantidade

de soluções para um grande número de áreas do mercado. “São inúmeras possibilidades de startups,
com o propósito de trazer auxílio
em inovação nas práticas diárias”,
diz. Só no segmento de educação
são mais de 60 startups em Brasília.
Hugo explica que uma delas ganhou
destaque por criar um projeto que
faz correção de redações de forma automática. No varejo, existem
empresas deste tipo que focam na
parte de automação de lojas, que
trabalham com estoque e na análise do empreendimento. “Esse ambiente está crescendo. O próprio
governo tem estimulado com editais
e propostas focadas nisso. No DF,
a maioria está em estágio inicial. A
nossa missão é criar condições para
que elas não saiam da cidade, buscando mão de obra qualificada, tributos mais acessíveis e isenção de
impostos. A ideia é que a capital se
torne cada vez mais atraente, já que
temos vocação para isso”, salienta.

doses econômicas

Parceria:

AS VÁRIAS “BRASÍLIAS” E A
DESIGUALDADE SOCIAL

B

rasília foi por muito tempo, taxada como uma terra de oportunidades e prosperidade. Os
candangos que desembarcaram na
futura capital tinham em suas bagagens a esperança e o desejo de dias
melhores. Porém, com os seus 59
anos, Brasília acumula problemas
estruturais das grandes metrópoles.
Embora tenha sido projetada para
comportar aproximadamente 500
mil habitantes, atualmente, conta
com 3.013 milhões de habitantes,
quando consideramos todo o Distrito Federal, de acordo com dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
Uma das grandes mazelas
enfrentadas pela a população do
Distrito Federal é a discrepância
social. Em algumas regiões administrativas, como Plano Piloto, Lago
Sul e Lago Norte, existem elevados
níveis de qualidade de vida por se
tratar de localidades com alto nível
de renda. Já em outras regiões administrativas, como Fercal e Itapoã,

são encontrados baixos índices de
qualidade de vida, com grandes problemas em mobilidade, educação e
segurança.
A desigualdade no Distrito Federal pode ser demonstrada pelo uso
do Índice de Gini, criado pelo matemático Corrado Gini, com objetivo
de medir o grau de concentração
de renda em um determinado grupo. Esse indicador vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1,
maior é o nível de desigualdade.
No Distrito Federal, de acordo
com relatório da Pesquisa Distrital
por Amostra de Domicílios (PDAD
2018), elaborada pela Codeplan, o
Índice de Gini relativo à renda por
pessoa foi de 0,61; já em relação à
renda domiciliar, foi de 0,58. Esses
números colocam o Distrito Federal
no ranking dos locais do Brasil mais
desigual para se viver.
Vivemos em “Brasílias” distintas:
uma rica e bem-sucedida, que não
sofre com a crise enfrentada pelo restante do Brasil, e outra que luta pela
subsistência. A pergunta de milhões
é: “Como diminuir essa desigualdade
tão grande? ”. A resposta não é simples como uma receita de bolo.
Embora o Distrito Federal tenha
registrado um aumento na arrecadação de 0,9% nos quatro primeiros
meses do ano em relação a ano de
2018, conforme os dados apresentados pela a Secretária de Fazenda,
Planejamento, Orçamento e Gestão,

os indicadores econômicos como um
todo não estão tão favoráveis a ponto de produzir o crescimento econômico necessário para atender às
medidas de inclusão social de curto
prazo. Afinal, existe um grande escopo por parte do Distrito Federal em
atender necessidades básicas para
uma boa parte da sociedade, somada a alta taxa de desemprego, que de
acordo com os dados da Pesquisa de
Emprego e Desemprego – PED elaborado pela Secretária do Trabalho
em parceria com Codeplan e o Dieese, cerca de 326 mil pessoas estão
desempregadas levando a taxa de
desemprego de fevereiro a março de
2019 em 19,5%.
Temos um grande desafio pela
frente: o de reinventar o modelo econômico do Distrito Federal. Abordar
esse assunto é fundamental para
que possamos discutir os rumos da
gestão que precisam ser implementados pelos governantes. Ainda mais
neste momento em que estamos
tratando de reformas de grande relevância e que influenciam fortemente
o tema da desigualdade social.
A execução de políticas públicas
que beneficiem a população de baixa renda e que busquem melhorar a
qualidade de vida no Distrito Federal
como um todo poderá dar aos seus
habitantes a esperança de uma Brasília mais igual e o orgulho de ser o
sonho daqueles que procuram por
dias melhores.

Angeilton Faleiro
Economista registrado na Corecon

Revista Fecomércio DF 39

novidades da base

CÂMARA DE TRIBUTAÇÃO REÚNE DEPUTADOS E
DISCUTE REFORMAS IMPORTANTES
Por Daniel Alcântara
Foto: Cristiano Costa

O

s deputados distritais Julia
Lucy e Rodrigo Delmasso participaram de uma reunião da
Câmara de Tributação e Finanças
Públicas da Fecomércio-DF, realizada no dia 7 de novembro, na sede da
Federação, para debater assuntos
de relevância no cenário tributário
da capital do País: a revisão do Código Tributário do DF e a importância
da Lei da Defesa do Contribuinte.
O presidente da Câmara, Charles
Dickens, defendeu que esses projetos sigam a linha da simplificação,
desburocratização e da diminuição
das multas, para uma maior justiça
fiscal. Na oportunidade, Dickens entregou aos parlamentares um documento solicitando apoio no sentido

de articular a construção
e encaminhamento da lei
que institui o programa de
conformidade fiscal, que
estimula e premia o contribuinte adimplente.
Sobre a lei que trata da
defesa do contribuinte, Dickens ressaltou que o grupo tem debatido o assunto
com a deputada Julia Lucy,
relatora do projeto, e feito análises no
sentido de melhorar as normas atuais.
“É muito importante criar regras claras
para estabelecer esse relacionamento
entre o fisco e o contribuinte”, destacou. Sobre a reforma tributária, Charles Dickens explicou que Delmasso

vem escutando o setor produtivo para
conhecer as demandas. “O deputado
está fazendo um excelente trabalho.
É preciso desburocratizar e reduzir a
carga tributária para os empresários
poderem gerar emprego, desenvolvimento e renda”, disse.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE BOMBEIRO CIVIL
HOMENAGEIA SEGMENTO
Foto: Cristiano Costa

Por Fabiola Souza

O

Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços e Especializadas em Bombeiro Civil
do Distrito Federal (Sepebc-DF) organizou no dia 5 de novembro uma
agenda positiva para comemorar
a profissão de Bombeiro Civil, que
completa 10 anos em 2019. Segundo o presidente do Sepebc, José
Evanio Bernardo dos Santos, a Lei
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11.901/2009 criou a
profissão de Bombeiro Civil, porém,
ainda é necessário
regulamentar a lei.
“A profissão de bombeiro civil é de extrema importância para
a sociedade. São os
profissionais responsáveis pela avaliação de riscos existentes em ambientes, além da implementação de
planos de evacuação e resgate de
pessoas em caso de emergência”,
explica.
O dia começou com um café da
manhã com parlamentares e apoiadores à profissão, na sede da Fecomércio. Participaram do encontro o

deputado distrital Jorge Viana (Podemos), o secretário de Relações
Institucionais do DF, Vitor Paulo, o
ex-deputado federal Tadeu Filippelli,
e o ex-deputado federal Roney Neymer. À tarde, foi a vez da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados
promover a audiência pública para
tratar da integração nacional para
o desenvolvimento da profissão de
bombeiro civil. A noite ocorreu o 3º
Workshop – Cultura Prevencionista no
Brasil, no auditório da Faculdade Senac, na 703/903 Sul. O encontro teve
como objetivo compartilhar prevenção
contra incêndio e pânico em hospitais
e análise de risco dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).

SINDILOC PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E DEBATE
REFORMA TRIBUTÁRIA NO SETOR DE VEÍCULOS
Por José do Egito

A

Câmara Legislativa (CLDF) realizou uma audiência pública
para debater a Reforma Tributária no setor de veículos, no dia 30 de
outubro. De autoria do vice-presidente
da Casa, deputado Rodrigo Delmasso
(Republicanos), o encontro propôs um
debate com diferentes agentes do setor produtivo com o objetivo de criar
uma proposta que torne o Distrito

Federal mais competitivo para atrair novas
empresas, reduzir os
impostos e gerar mais
emprego. Representando a Fecomércio-DF, o presidente do
Sindicato das Empresas Locadoras de
Veículos Automotores
do DF (Sindiloc), Júlio
Torres Ribeiro Neto, e
o assessor tributário da Federação,
Eduardo Almeida, compuseram a
mesa de debate e apresentaram os
entraves enfrentados pelo setor de
veículos.
Durante a audiência, o deputado
Rodrigo Delmasso disse que a ideia
é ouvir os diversos setores e afirmou que realizará, em dezembro,
uma sessão solene para entregar a

proposta de reforma tributária ao
governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O presidente do Sindiloc,
Julio Torres, parabenizou a iniciativa
de escutar as demandas do setor
produtivo. Segundo ele, no ano de
2018 o setor de veículo arrecadou
R$ 485 milhões a partir de ICMS, das
compras diretas e das revendas de
veículos novos e seminovos. “Parabenizo a inciativa de se buscar um
dialogo com o setor produtivo, de se
apresentar uma proposta de reforma para o Distrito Federal. É muito
importante a participação de todos
os setores envolvidos. Até setembro
desse ano já foram 374 milhões de
arrecadação do nosso setor. É bastante expressivo para a arrecadação
de tributos do DF. O que as locadoras
hoje precisam é da segurança jurídica para se trabalhar”, disse Júlio.

CÂMARA DE TECNOLOGIA
SE REÚNE COM
DEPUTADO DISTRITAL
EDUARDO PEDROSA
Por Fabíola Souza

O

presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, e o presidente
da Câmara de Inovação e Tecnologia da Informação da entidade,
Christian Tadeu, receberam no dia
29 de outubro a visita do deputado
distrital Eduardo Pedrosa (PTC), na
sede da Federação do Comércio.
Foram debatidos temas de interesse
da área de tecnologia. “Precisamos
trabalhar para colaborar ainda mais
com os setores de comércio e serviços da cidade e nessa nova era tudo
passa pela inovação e tecnologia,

pois ela nos proporciona ferramentas cada vez mais modernas para
o nosso dia a dia”, disse Francisco
Maia, que tomará posse, em 21 de
novembro, como presidente da Câmara de Inovação e Tecnologia da
Informação da Confederação Nacional do Comércio (CNC).
O deputado distrital ressaltou
que em seu mandato lutará pela
defesa do setor produtivo. “Estamos
desenvolvendo vários projetos em
prol do setor produtivo e isso é um
marco para o meu mandato”, disse.

“Vamos estar sempre conversando sobre este assunto e coloco meu
gabinete à disposição para o que pudermos ajudar”, afirmou Pedrosa. O
presidente da Câmara de Tecnologia
da Fecomércio-DF, Christian Tadeu,
ressaltou que 42 empresários fazem parte do grupo, destacando a
representatividade dos componentes. “Nós temos representantes da
Fibra, do Sebrae-DF, da Assespro,
da Amcham, da Asteps, e de diversas
outras instituições dentro da Câmara
de Tecnologia”, reforçou.
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LIVROS DA EDITORA SENAC DO DF
RECEBEM PREMIAÇÃO INTERNACIONAL
Três obras conquistaram premiações em diferentes categorias do
Gourmand World Cookbook Awards 2019
Por Sílvia Melo

N

o ano em que completou uma
década e meia de atuação no
Distrito Federal, a Editora Senac recebeu premiações no mais expressivo concurso de editoração de
gastronomia e vinhos no mundo, o
Gourmand World Cookbook Awards.
Foram premiados os livros O Sushiman, na categoria Melhor Livro de
Cozinha Japonesa, escrito por Ronaldo Catão; Sous Vide: Manual para
Cocção em Baixa Temperatura, na
categoria Melhor Livro de Temas Singulares, de autoria de Bruno Rappel e
Alexandre Vargas; e Festas Saudáveis
e Divertidas, na categoria Entretenimento, de Evelyne Ofugi. O anúncio
dos vencedores foi realizado durante a
Feira Internacional do Livro de Macau
2019, promovida em julho, na China.
Inaugurada em 23 de setembro de
2004, a Editora Senac-DF tem alcançado ao longo do tempo respeito e
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. São 128 obras publicadas, 305
reedições, mais de 615 mil exempla42 Revista Fecomércio DF

res comercializados e a conquista de
premiações nacionais e internacionais. Em 2019, a Editora lançou quatro
títulos e a previsão é de que, até o final
do ano, mais seis obras estarão disponíveis ao público.
“A Editora Senac é uma entidade privada sem fins lucrativos com o objetivo de incentivar e dar suporte à novas
produções literárias no segmento de
livros Científicos, Técnicos e Profissionais – CTP, promovendo o desenvolvimento da educação profissional”, explica o diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron. “As publicações
são variadas e atuais sobre todas as
áreas de conhecimento da instituição”, completa.
O acervo da Editora & Livraria Senac-DF reúne obras de reconhecido valor
para a educação profissional do Brasil. “Os livros são distribuídos para as
grandes livrarias em todo o território
nacional, além de serem comercializados online pelo site da editora. O
portfólio de publicações atende aos

preceitos da educação profissional,
com obras de perfil técnico e comercial, algumas premiadas nacional e
internacionalmente, para fomentar
a difusão do conhecimento, do ensino e da pesquisa inerentes à prática
profissional e ao mundo do trabalho”,
afirma Bete Bhering, editora chefe do
Senac-DF.
As premiações desse ano juntam-se
às já conquistadas em anos anteriores no mesmo concurso, com as
obras O Bistrô de Alice, Café Daniel
Briand – Doces Segredos e Alquimia
dos Alimentos. A Editora & Livraria
Senac-DF tem um site que facilita o
acesso às obras publicadas. Com um
layout moderno, a página conta com
uma loja virtual onde é possível adquirir os livros por meio da ferramenta
PagSeguro, cartão de crédito ou débito e boleto bancário. Os leitores de
Brasília que não quiserem pagar frete
podem adquirir o livro pelo site e optar
por buscá-lo na Livraria Senac, SIA
Trecho 3, lotes 945/955. O horário de
funcionamento vai das 9h às 17h.

ensino

NOVOS CURSOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Senac abre inscrições para quem deseja estar pronto para os desafios
do mercado de trabalho. Aluno pode começar a qualquer hora
Por Sílvia Melo

O

Senac está com inscrições
abertas para 179 cursos a
distância (formação inicial,
aperfeiçoamento ou atualização),
destinados a quem quer ingressar,
se atualizar ou aperfeiçoar conhecimentos e estar pronto para os
desafios do mercado de trabalho.
Como os cursos não precisam formar turmas para iniciar as aulas, o
aluno pode se matricular e estudar a
qualquer hora. A programação completa está disponível no site (www.
ead.senac.br), onde também deverá ser feita a matrícula. São diversas opções em vários segmentos,
como beleza, comércio, comunicação, educação, gastronomia, gestão,
hospitalidade, idiomas, informática,
meio ambiente, moda, saúde, segurança e turismo. Muitas programações são oferecidas por meio da
tecnologia WebTV, com videoaulas
que facilitam e estimulam o aprendizado.
A Educação a Distância é uma alternativa que tem menor custo para
o estudante e os conteúdos são disponibilizados no ambiente virtual. As
dúvidas podem ser tiradas com os
tutores online, em salas de bate-papo, ou por e-mail. Entre as vantagens
para escolher essa modalidade de
estudo estão a economia de tempo e
poder aliar trabalho ao estudo, além
de não precisar de deslocamento diário para o ambiente escolar e flexibilidade para que o aluno possa organizar os estudos dentro do seu ritmo,
no local que julgar mais adequado e
no horário que achar conveniente.

dezembro, para cursos técnicos à
distância, com aprendizado em ambiente digital e realização de encontros presenciais, em média, uma vez
por mês ao longo do curso. A carga
horária presencial será realizada no
decorrer de cada módulo por meio
de saída de campo, estudo de caso,
seminário, pesquisa, palestra ou
avaliação, conforme o cronograma
do polo. O diploma de Técnico de
Ensino Médio tem validade nacional
e é assegurado àqueles que tiverem
concluído o curso técnico do Senac e
o ensino médio. No Distrito Federal,
os encontros presenciais serão realizados nos polos do Senac em Taguatinga e no Plano Piloto (903 Sul e
Setor Comercial Sul), de acordo com
o curso escolhido.

Além dos cursos livres, o Senac está
com matrículas abertas, até 2 de

O polo Jessé Freire (SCS) é responsável por cursos técnicos em Ad-

ministração, Design de Interiores,
Logística e Meio Ambiente. O polo
Plano Piloto (903 Sul) reúne cursos
técnicos em Segurança do Trabalho,
Meio Ambiente e Logística. E o polo
Taguatinga abriga cursos técnicos
em Administração, Meio Ambiente e
Qualidade.
Entre os cursos oferecidos destacam-se Administração de Conflitos;
Tratamento de Imagem Digital para
Fotógrafos; Embelezamento do Olhar
- WebTV; Ferramentas de Marketing
Digital; Redes Sociais como Ferramenta de Marketing; Brigadeiro
Gourmet – WebTV; Preparo de Papinhas para Bebês – WebTV; Preparo e
Decoração de Bolos – WebTV; Compras para o Varejo de Moda; Estilos
Femininos e Imagem Pessoal, entre
tantos outros.
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caso de sucesso

DO HAITI PARA BRASÍLIA NUM
CAMINHO DE SUPERAÇÃO
Eliodor Pierre François encontrou em um curso da Faculdade
Senac a oportunidade de crescimento pessoal e profissional
Por Sílvia Melo

Q

Fotos: Cristiano Costa

uando deixou o Haiti, onde nasceu, Eliodor Pierre François,
de 24 anos, tinha um objetivo
bem definido: estudar para mudar
de vida. Pensando nisso, escolheu o
Brasil para um recomeço. A cultura
era a mais parecida com a sua terra natal. Ao chegar em Brasília, há
quase quatro anos, Eliodor entendia
pouco a língua portuguesa e, mesmo assim, conseguiu emprego em
um supermercado para trabalhar
na limpeza. Quando começou a entender a nova língua, decidiu fazer
um curso superior. Por indicação de
um amigo, fez vestibular na Faculdade Senac-DF e foi aprovado para
Gestão Comercial. Com o estudo e
as dicas das professoras, começou
a crescer no emprego, recebeu proposta de outra empresa e conseguiu

uma nova colocação no mercado de
trabalho ganhando mais.
“Isso é só o começo porque nem
terminei a faculdade ainda, termino em dezembro, e espero crescer
na empresa em que estou atualmente. Hoje, sou representante da
Heineken. Pretendo fazer pós-graduação em Finanças e depois outra
graduação”, planeja Pierre, que não
pensa em voltar ao Haiti, mas quer
montar uma empresa no país de
origem para a sua família. “Quero
investir no meu país. Sempre quis
montar um negócio lá. A faculdade
abriu meus olhos para essa questão
de investir para crescer, me mostrou
que eu posso ser mais”, destaca. “O
Haiti é um país bonito porque tem o
Caribe, mas também tem algumas
partes ruins. Quando falo do Caribe

as pessoas pensam logo na beleza
das praias. Mas a vida lá não é muito
fácil. Estudar no Haiti é complicado e
o ensino não é bom”, afirma.
Pierre é grato por tudo o que
aprendeu na Faculdade Senac. “São
ensinamentos que levarei por toda
a minha vida”, enfatiza, destacando
que um grande obstáculo que também conseguiu vencer foi a timidez.
“Hoje, tenho até um canal em uma
rede social onde falo da minha vida.
Venci minha timidez por causa da
professora Graziela. A Faculdade Senac mudou tudo isso”, comemora o
haitiano. “Sei que quando terminar o
curso vou ter mais chances de crescer porque já vou estar um passo à
frente de muitas pessoas”, conclui.
Com duração de 2 anos, o curso
Gestão Comercial tem por objetivo
capacitar os profissionais para atuarem na área de comércio varejista.
Além de Gestão Comercial, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF oferece
os cursos Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Marketing, Gestão de
Recursos Humanos e Gestão da Tecnologia da Informação. Para fazer um
dos cursos de graduação é necessário participar do vestibular, que pode
ser o tradicional ou agendado. Mais
informações: 3217- 8821 ou 32178833.

@senacdf
/senacdistritofederal
Representante da Heineken, Eliodor Pierre François
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www. df.senac.br/faculdade

aconteceu

MAIS TECNÓLOGOS PARA O MUNDO DO TRABALHO
Por Luciana Corrêa

O diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, fez a leitura do
discurso enviado pelo presidente
do conselho regional do Senac-DF,

Francisco Maia. “A formatura de vocês na Faculdade Senac é um momento de merecida celebração para
quem hoje conquista o diploma e
sonha com um novo voo. Um novo
desafio para ir além e confiante na
decisão tomada. Vale a pena investir na educação profissional. É para
esse brasileiro otimista, trabalhador
e com sonhos de evoluir na vida que
existe o Senac.”
O diretor da Faculdade Senac, Luiz
Afonso Bermúdez, destacou o esforço dos formandos ao concluir os

cursos. “Esse momento marca uma
passagem que nunca mais vocês
irão esquecer, que causa emoção
em todos aqui presentes. Uma emoção quando se adquire conhecimento é a maior riqueza que um cidadão
pode ter. Vocês serão reconhecidos
por saberem fazer. Tecnólogo quer
dizer quem sabe fazer com conhecimento. E é isso que vocês se certificaram hoje e receberam um diploma
e serão respeitados por isso. Vocês
dedicaram muito esforço para isso”,
enfatizou.

ALUNOS DO SENAC-DF PARTICIPAM DO
ENCONTRO GASTRÔ
Por Luciana Corrêa

O

Senac-DF levou alunos e instrutores dos cursos de Garçom e Bartender para prepararem quatro opções de drinks para
os convidados da premiação Encontro Gastrô 2019 – que elege os melhores bares e restaurantes da cidade. O prêmio reuniu formadores de
opinião, empresários, autoridades e
comunicadores no Complexo Brasil
21, no dia 8 de outubro. Para a aluna Leoneuda Carvalho Bezerra foi a
oportunidade de aprender a fazer os
drinks. “A experiência foi ótima, pois

aprendi a fazer essas bebidas. Quero expandir mais meu conhecimento. Eu já estava adorando o curso de
Garçonete e com essa experiência,
abri minha mente e quero fazer o
curso de Bartender”, disse.
O presidente do Senac-DF, Francisco
Maia, acredita que a instituição precisa estar sempre nesses eventos.
“Para o setor de gastronomia, o Senac terá mais instalações no Setor
Comercial Sul. Nesse projeto, as atividades serão ampliadas a curto prazo, pois Brasília é o terceiro polo em

gastronomia do Brasil e o Senac tem
relevância na formação de profissionais nesse setor. Vejo esse evento,
assim como tantos outros, como a
oportunidade de mostrar que temos
uma escola na cidade para mandar
profissionais de excelente qualidade
para hotéis, bares e restaurantes”,
elogiou. O diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, parabenizou o trabalho dos alunos. “Ver a
nossa equipe produzindo drinks de
qualidade, que você raramente encontra, é motivo de orgulho”, elogiou.
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Foto: Cristiano Costa

A

Faculdade de Tecnologia Senac-DF realizou, dia 9 de outubro,
no Clube ASSEB, a colação de
grau dos cursos de graduação de
Gestão Comercial, Gestão em Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Pública,
Marketing e Gestão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Receberam o diploma 68 tecnólogos da unidade da 903 Sul.

transformando vidas

TALENTO NO HANDEBOL
A atleta do Sesc Olímpico Giovana Souza é um dos destaques
da equipe. No ano passado ela chegou a participar de treinos
com a Seleção Brasileira
Por Carolina Oliveira

A

Foto: Cristiano Costa

os 12 anos, Giovana Souza
descobriu o amor pelo handebol após o convite de uma
coleguinha da escola para participar
de uma aula, na unidade do Sesc em
Ceilândia. Foi amor à primeira jogada
e ela nunca mais abandonou o esporte. Hoje, com 16 anos, Giovana é
atleta do Sesc Olímpico e já passou
até pela seleção brasileira. Em 2019,
foi selecionada para passar um período em São Paulo treinando com o
grupo que representa o Brasil.
De volta ao Sesc em Ceilândia,
a estudante que cursa o 2º ano do
Ensino Médio, ainda decide se vai
estudar Medicina ou Fisioterapia.
Independente da escolha, ela quer
manter o handebol na rotina quando
estiver na graduação. “Muitas insti-

tuições oferecem bolsas para atletas
e certamente vou querer continuar
no esporte quando estiver cursando
uma faculdade”, afirma. O técnico da
atleta no Sesc, Cassius Clay Nascimento, conta que ela conseguiu absorver o melhor que o esporte oferece. “Ela chegou aqui e aprendeu tudo
do zero. Eu até me questionava se
algum dia ela se tornaria uma atleta
e hoje é a melhor jogadora do nosso
time”, afirma.
O elogio do treinador não é por
menos. A lista de prêmios pelo desempenho em jogos é grande. Este
ano, ela ganhou o 7º Brasil Internacional Handebol Cup. Também foi vice-campeã brasileira de clubes pela
Seleção de Brasília, em 2017. O time
que Giovana compõe também saiu

vencedor no Campeonato Brasiliense de Handebol, em 2017 e 2018, na
Católica Cup, no JISESC e no Festival
Marista de Handebol, nos anos de
2016, 2017 e 2018.
A estudante conta que tem todo
o apoio dos pais para se manter nos
treinos. “Meus pais são grandes incentivadores e, inclusive, meu irmão
mais novo acaba de entrar para o
handebol do Sesc também. Minha
família toda é envolvida”, conta. A
mãe de Giovana, Fabiane Valéria,
diz que o esporte ajudou a moldar o
caráter da filha. Eu sempre acompanho os treinos e a rotina dela na
escola, mas ela é muito responsável.
Eu nem preciso cobrar nada. Ela já
sabe dos compromissos diários e segue toda a rotina com muita força de
vontade. Ela é muito apaixonada pelo
que faz”, ressalta.
O esporte ensina o atleta a lidar
com as mudanças constantes de
situações dentro de um jogo, além
de incentivar à concentração no momento presente. As aulas de handebal do Sesc são oferecidas apenas
na unidade de Ceilândia, às segundas, quartas e sextas-feiras. Podem
se inscrever crianças a partir de 12
anos. Mais informações: (61) 33799551.

@sescdf
Giovana Souza, atleta do Sesc Olimpico

/sescdf
www.sescdf.com.br
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MUITOS DRIBLES E EMOÇÕES EM QUADRA
Parceria entre o Sesc e a Globo, a Copa Brasília de Futsal coroa a
equipe de Brazlândia e se firma como o maior torneio da modalidade
Por Sacha Bourdette

F

modalidade esportiva. “Foi muito
emocionante. Percebemos também
a capacidade do Sesc de realizar
grandes eventos como esse, que é
o maior da região Centro-Oeste. O
nosso objetivo é estimular a prática
do futsal e apoiar a integração entre
as cidades do DF. Além disso, é uma
oportunidade das torcidas prestigiarem um campeonato de alta qualidade. A cada ano o Sesc e a Globo
aprimoram a competição”, destacou.
O capitão do time de Brazlândia,
o bombeiro civil Ricardo Arcanjo,
falou da sensação da vitória. “Sabíamos que era um desafio e despois
de ganhar estamos muito felizes.
Fiquei muito emocionado de poder
representar a minha cidade e espero poder participar das próximas
edições”, contou. Os times do Guará
e de Ceilândia ficaram com o terceiro e quarto lugar respectivamente.

Foram premiados os três primeiros
colocados com troféus e medalhas.
Além disso, receberam troféus os
times da Fercal, que venceu a Copa
Brasília de Futsal Feminino, e de
Sobradinho, que ganhou a Copinha
Brasília de Futsal.
A equipe fair play, de Sobradinho,
o goleiro menos vazado Rodolfo Lopes e o artilheiro com 10 gols Kennedy Moreira Soares Filho, ambos do
time de Brazlândia, também foram
premiados. Participaram equipes
das administrações regionais do
Distrito Federal que disputaram as
partidas na unidade do Sesc de Ceilândia e no ginásio no Cruzeiro.
@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

Foto: Cristiano Costa

oram 61 jogos, 31 equipes e 310
atletas que fizeram parte da 13ª
edição da Copa Brasília de Futsal. Considera a mais tradicional da
modalidade no DF, a competição tem
como objetivo estimular a prática esportiva e integrar as regiões administrativas brasilienses. A final da disputa deste ano ocorreu em setembro e
a equipe de Brazlândia foi a campeã,
vencendo por 3 a 2 o time de Planaltina. Em torno de 4,7 mil torcedores
estiveram na final, realizada na unidade do Sesc em Ceilândia. A equipe
vencedora virou o placar faltando 10
segundos para o jogo acabar. O torneio é uma parceria entre o Sesc e a
Globo, e contou com transmissão ao
vivo na programação da emissora.
O diretor regional do Sesc-DF,
Marco Tulio Chaparro, afirmou
que o campeonato foi um sucesso e proporcionou a divulgação da
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direito da empresa

DISPENSA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PARA AS ATIVIDADES DE BAIXO RISCO
Aberta a empresa, há a necessidade de ser obtido o alvará de
funcionamento para o início das
atividades econômicas. Este ato
é emitido, em geral, pelas prefeituras, que, após processo de análise, concedem a permissão para
a sociedade começar a atuar, no
local onde se encontra o estabelecimento empresarial. No entanto,
quando tenta obter a licença de
funcionamento, o empreendedor,
muitas das vezes, se depara com o
excesso de exigências burocráticas,
a demora na tramitação do processo, longas filas, a cobrança de
taxas, dentre outros entraves. Ainda há outro problema grave, pois a
licença de funcionamento deve ser
sempre obtida previamente. Ou
seja, sem a mesma, a empresa fica
impedida de funcionar e de auferir
suas receitas, mesmo que já esteja
suportando custos.
A Medida Provisória nº 881, de
30 de abril de 2019, que institui a

declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, tentou reduzir a
intervenção estatal no processo de
abertura e de funcionamento das
empresas. A Exposição de Motivos
da referida MP destaca que o Brasil
figura “em 150º posição no ranking
de Liberdade Econômica da Heritage Foundation/Wall Street Journal,
144º posição no ranking de Liberdade Econômica do Fraser Institute, e 123º posição no ranking de
Liberdade Econômica e Pessoal do
Cato Institute”.
Para melhorar o ambiente de
negócios, a exigência do alvará foi
flexibilizada pela MP nº 881/2019,
que, em 20 de setembro de 2019, foi
convertida na Lei nº 13.874. O texto
final aprovado fixa, em seu artigo
3º, que “são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais
para o desenvolvimento e o crescimento econômico do País, observado o disposto no parágrafo único
do art. 170 da Constituição Federal:
I - desenvolver atividade econômica
de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros
consensuais, sem a necessidade de
quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.”

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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Segundo as novas regras, todas as atividades econômicas de
baixo risco podem ser exercidas
de imediato, sem a necessidade de
previamente ser obtido o alvará de
funcionamento. Portanto, aberta a
empresa, ela pode começar a atuar
logo em seguida. Evita-se, assim,
que o empreendedor despenda
tempo e dinheiro em repetidas e
desnecessárias idas e vindas a setores de fiscalização, a prefeituras
ou a outros órgãos.
A medida tem um grande impacto para o empreendedor que
consegue, assim, se livrar de demorados e ineficientes processos
burocráticos. A legislação prevê
que a empresa ficará sujeita a fiscalização posteriormente ao início
de suas atividades, para verificar o
devido enquadramento no grau de
baixo risco.
A Lei 13.874/2019 representou
um passo importante para destravar o processo de abertura e funcionamento de empresas. O Brasil
alinhou-se a legislações modernas
e foi ao encontro das demandas dos
empreendedores. A simplificação é
considerada como um passo importante para impulsionar a geração de emprego e renda no país.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Setembro/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

locação

“É possível observar um leve crescimento do IGP-M (Índice
Geral de Preços do Mercado) e a taxa Selic atingiu o mais
baixo patamar da história. Esse cenário possibilita o aumento
de comercialização atreladas ao financiamento imobiliário,
pois o houve redução de taxas nos principais Bancos e o
lançamento de novas modalidades de credito.”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

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

Na esfera federal após aprovada,
em definitivo, a reforma da Previdência, os esforços se concentram
sobre as Reformas Tributária e Administrativa. Também se vive a alegria das boas perspectivas quanto
ao leilão do Pré-sal ; do aquecimento do consumo com as liberações
dos saques de recursos do FGTS e
PIS-Pasep; e do crescimento modesto na geração de emprego.

A taxa de inflação nacional em
setembro ficou em -0,04%, e quando anualizada o indicador mostra
2,89%, bem abaixo do centro da
meta, hoje fixado em 4,25%. No DF
o comportamento foi melhor para
a inflação anual com indicador em
2,11%, e também para inflação do
mês que ficou em -0,17%.
Quanto ao endividamento das
famílias do DF, o indicador da dívida impagável continuou estável em
0,1,% no trimestre. Os demais indicadores ficaram assim: cartão de
crédito, crescimento de 0,7 ponto
percentual; inadimplência, redução
de 1,4 ponto percentual; e o endividamento geral, redução de 0,9 ponto
percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Setembro 2019

Setembro
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Agosto

Julho
91,9%
90,9%
91,2%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total
Fonte: CNC

No Governo do Distrito Federal,
as receitas tributárias continuam
em queda e voltou o fantasma do
Tribunal de Contas da União quanto
ao ressarcimento dos R$ 10 bilhões.
As privatizações da CEB, CAESB e
Metrô continuam em ritmo lento e
os programas de alavancagem e
incentivo à produção continuam dependente de aprovação da Câmara
Legislativa.

0,1%
0,1%
0,1%
11,5%
12,3%
12,9%
80,3%
80,6%
81,2%

O Indicador Geral de intenção de consumo das famílias (ICF/DF), apresentou pequena elevação no trimestre,
fechando o mês em 98,7 pontos: 2,1 pontos a mais em
relação a julho. Quanto às classes de renda o comportamento foi diferente: na classe de até 10 SM houve elevação de 4,0 pontos, enquanto na classe superior a 10 SM
houve redução de 2,2 pontos.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Setembro

Agosto

Setembro 2019

Julho

As taxas de juros mantém a trajetória descendente,
verificada desde junho, apresentando pequenas variações.
As taxas mais representativas para o setor produtivo e para
as pessoas, continuam em patamares elevados e registraram os seguintes números em setembro: 1) para a Pessoa
Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 3,0 pontos percentuais, fixando-se em 121,21%; 2) para a Pessoa Física, as taxas do Cheque Especial e do Cartão de Crédito,
também apresentaram pequenas reduções, a primeira em
3,64 pontos percentuais atingindo 275,24% e a segunda
em 1,58 ponto percentual, fechando o mês em 266,06%.
Taxas de Juros Pessoa Jurídica

107,7
107,1
109,9

Mais de
10 SM
94,5
92,1
90,5

Até
10 SM

98,7
96,9
96,6

Geral
SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

O nível de otimismo dos empresários, no trimestre,
apresentou pequena elevação em todos indicadores. O ICEC/
DF, apresentou o seguinte quadro: indicador de investimentos elevação de 3,7 pontos; elevação de 0,4 ponto no indicador de expectativas; elevação de 0,2 ponto no indicador das
condições atuais; e elevação de 1,5 ponto no indicador geral.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Setmebro
Indicadores de
investimento

Agosto

Setembro 2019

Geral

Fonte: CNC

Julho

21,84%
18,02%

Junho

22,13%
18,30%

Maio

22,42%
18,58%

166,9
165,6
166,5
99,5
95,0
99,3

121,21%

122,96%

124,21%

Taxas de Juros Pessoa Física
Setembro

CDC
Automóveis

Setembro 2019

Agosto

Julho
115,56%
116,54%
117,02%

51,85%
52,16%
52,87%
19,99%
20,27%
20,56%
275,24%
277,26%
278,88%

Cheque
especial

266,06%
266,85%
267,64%

Cartão de
crédito

124,6
121,5
123,1

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Empréstimo
pessoal
Bancos

107,2
104,0
103,5

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

Desconto de
duplicatas

Conta garantida

Empréstimo
pessoal
Financeiras

Julho

Setembro 2019

Juros do
comércio

77,95%
78,36%
78,77%

Fonte: ANEFAC
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agenda fiscal

QUE TAL ACERTAR AS CONTAS COM O FISCO?
O mês de outubro está repleto de
notícias que envolvem parcelamento
de débitos e regularização fiscal com
ações objetivas dos governos federal
e estaduais que buscam aumento na
arrecadação e alívio para seus caixas.
A primeira ação nesse sentido foi a
notificação de 330 mil contribuintes
(pessoa física) pela Receita Federal
para regularização de inconsistências
nas declarações de ajuste anual do
Imposto de Renda de 2019, a temida
“malha fina”. Essa “autorregularização” é importante para o contribuinte, que evita problemas cadastrais,
e para o Leão, que reduz custo com

Calendário

ações de cobrança, geralmente exitosas, mas “caras”. Outra novidade
foi a proposta do GDF que preparou
o REFISDF 2020, com previsão de
anistia parcial de multas e juros em
até 95% para fatos geradores ocorridos até 31/12/2018. A novidade é a
redução do valor principal atualizado
em até 50% para débitos com fato
gerador até 31/12/2012, o que permitirá a quitação de dívidas antigas e a
consequente liberação de certidão. E
não paramos por aqui. O Governo Federal editou a Medida Provisória 899
(MP do Contribuinte Legal) que busca
estimular a regularização de débitos

fiscais e de conflitos entre contribuintes e a União, numa espécie de conciliação e negociação, que inclui contencioso fiscal em curso no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF). Bem melhor estruturado
que o PERT, alcançará pessoas física
e jurídica, com parcelamentos de até
100 meses e carência para o início do
pagamento; mas deixou a desejar no
desconto, que pode chegar a 70%.
Então, que tal acertar as contas com
o fisco? Converse com seu contador
e evite problemas.

15 de novembro a 14 de dezembro de 2019
O QUÊ e QUANDO pagar?

20/NOV

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas)
referente à 10/2019.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 10/2019.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 10/2019.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 10/2019.
• SIMPLES NACIONAL referente à 10/2019.
• ISS e ICMS referente à 10/2019 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/NOV

PIS e COFINS referente à 10/2019.

29/NOV

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 10/2019.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 10/2019.
• IRPJ e CSLL referente à 10/2019, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei
11.941/2009 (consolidado).
• Data limite para pagamento da 1ª parcela do 13º Salário

06/DEZ

• Data limite para pagamento dos Salários referente à 11/2019.
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 11/2019.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 11/2019.

13/DEZ

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 11/2019.

Cristiano Costa

O QUÊ e QUANDO entregar?
20/NOV

Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 10/2019,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

22/NOV

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 09/2019.

29/NOV

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 10/2019.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 10/2019..
• Declaração de Movimentação com Criptoativos a SRF/MF referente à 10/2019.

06/DEZ

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 11/2019.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (eSocial) a SRF/MF referente à 11/2019.

13/DEZ

• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 10/2019.
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 11/2019.

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

instituto

modernização

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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por dentro do sistema - sesc
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TURISMO DO SESC PROMOVE UMA
BRASÍLIA CÍVICA
Instituição incentiva atrações turísticas da capital federal e
promove encontro para divulgar a cidade
Por José do Egito

P

resente em todos os estados
brasileiros, o Sesc possui hotéis
e centros de lazer com atividades para adultos e crianças a preços baixos. Uma diária pode custar
menos de R$ 50 por pessoa, dependendo da unidade. E tem para todos
os gostos. No Sesc Porto Cercado,
em Poconé, Mato Grosso, o turista
pode observar animais selvagens,
por exemplo. No Sesc Copacabana,
no Rio de Janeiro, pode assistir a
apresentações teatrais, de dança e
exibições de filmes. E em Brasília, o
visitante pode conhecer a capital de
todos os brasileiros, uma experiência multicultural única. Tudo que a
vivência do civismo, da modernidade,
da diversidade e do cerrado pode oferecer.
Para divulgar melhor a capital federal, o presidente do Sistema Feco-
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mercio-DF, Francisco Maia, convidou
outras regionais do Sesc para um
roteiro turístico, a fim de estimular a
ideia de um turismo cívico e cultural
em Brasília. Um encontro nos dias 5
e 6 de outubro reuniu diretorias de
outras regiões do Sesc para debater a possibilidade da capital entrar
como destino turístico nas excursões
promovidas pela instituição. O objetivo é promover a vivência do civismo
da capital brasileira no cotidiano dos
turistas e de quem vive na capital.
Entre as ações de destaque que servirão como atração no turismo cívico
está a participação na solenidade da
Troca da Bandeira, que ocorre todo
primeiro domingo do mês.
“Nós entendemos que o turismo cívico é uma experiência que podemos
vender bem para as pessoas. Surgiu
essa ideia junto a Secretaria de Turis-

mo para termos roteiros que atraiam
pessoas de outras regiões. Diferente de outros lugares que possuem
praia e outras atrações, queremos
aproveitar o que temos de mais importante, que é o monumento a céu
aberto, conhecer o Catetinho, entrar
no Congresso Nacional. Quem é de
fora não tem esse costume”, explica
Francisco maia.
A viagem dos representantes dos
estados faz parte de um Famtur promovida pelo Sesc do Distrito Federal.
Eles foram convidados a conhecer
o lado mais humano de Brasília e,
assim, comercializar pacotes para a
capital. Durante quatro dias, os especialistas em turismo conheceram
as belezas arquitetônicas, a cultura,
a gastronomia e a origem de Brasília. Para que a turma conhecesse a
fundo a rica história da cidade, fo-

Fotos: Cristiano Costa

ram contratados guias especializados para apresentar com detalhes
e curiosidades os monumentos arquitetônicos, a criação da cidade e o
cenário artístico.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco
Tulio Chaparro, diz que o objetivo do
trabalho é fazer com que os departamentos regionais do Sesc em todo
o Brasil visitem a capital a Federal,
conheçam a cidade para além do noticiário político. “Queremos explorar
isso de modo que outras regiões conheçam nossa cidade e descubram
que aqui não é só política. Temos
uma cidade que pulsa diversas outras atrações e lugares que podem
ser visitados e explorados por quem
é daqui e por quem vem de outra região”, explicou Marco Tulio.
Assim como Washington D.C e Berlim, Brasília se destaca no cenário
mundial como um dos principais
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destinos de turismo cívico do mundo. Com ações voltadas para esse
segmento, a ideia do encontro é
promover a conscientização cidadã,
política, econômica e cultural dos visitantes que o praticam, promovendo
o patriotismo. O Distrito Federal possui inúmeros pontos turísticos voltados para o turismo cívico, como: Museu Histórico de Brasília, Memorial
JK, Catetinho, Palácio da Alvorada,
Praça dos Três Poderes, Palácio do
Planalto, Supremo Tribunal Federal,
Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, Superior Tribunal de Justiça
e Esplanada dos Ministérios.
Por outro lado, a capital também oferece música, teatro e gastronomia de alta
qualidade. “Esses profissionais que
estão aqui têm um alto conhecimento
técnico do setor. Cada um é responsável pelo turismo em suas cidades.
Como nós sabemos que esse é o momento em que estão programando os
pacotes do próximo ano, essa visita
certamente vai incentivar a comercialização de pacotes para Brasília no
futuro”, afirma o técnico da Central de
Turismo do Sesc, Cedric Valente.

O coordenador de turismo social do
Sesc em Alagoas, Apolinario Junior,
foi um dos profissionais que passou
alguns dias conhecendo Brasília e
contou que, ao longo da estadia, foi
possível visitar lugares que ele jamais imaginava que poderiam existir
ou serem visitados. “A ideia é importante porque o cliente pergunta se
estivemos no local. Então, a iniciativa do Sesc fornece material para
vender Brasília em nossos estados.
Parabéns ao Sesc por essa iniciativa e por mostrar para o Brasil que
Brasília vai muito além do que corriqueiramente é divulgado”, defendeu
Apolinario.
Milena Maia, do Sesc do Amazonas,
ficou encantada com a história da
construção de Brasília e já tem previsão de trazer turistas para a capital
em novembro. “Nosso trabalho vai
ser desmistificar Brasília como capital política e celebrar as riquezas
naturais, a cultura, e a arquitetura
ímpar da capital. Eu me emocionei
com a paixão com que os guias nos
contaram toda a história, então vai
ser maravilhoso trazer os turistas do
Amazonas para cá”, conta.
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OS ROBÔS ESTÃO CHEGANDO!

I

saac Asimov foi um escritor americano que se tornou mundialmente famoso por suas obras de
ficção científica, principalmente por
aquelas que envolvem robôs. Entre
suas criações, está a idealização das
três leis da robótica, que dizem:
1. Um robô não pode ferir um ser
humano ou, por inação, permitir que
um ser humano sofra algum mal.
2. Um robô deve obedecer as ordens
que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais
ordens entrem em conflito com a Primeira Lei.
3. Um robô deve proteger sua própria
existência desde que tal proteção não
entre em conflito com a Primeira ou
Segunda Leis.
Como vocês podem ver, essas
leis serviam para garantir a segurança dos seres humanos acima de tudo
e, na medida do possível, a integridade dos robôs. Infelizmente, elas não
falavam nada sobre a concorrência
por empregos.
Em um relatório recente da Bridgewater Associates, que fala sobre
as relações de trabalho nos Estados
Unidos, um dos pontos de destaque
ficou para o crescente aumento da
automação em diversas indústrias e
como isso está se tornando cada vez
mais um diferencial para os negócios, já que o surgimento de máquinas cada vez mais modernas tende
a substituir cada vez mais o trabalho
humano, que é sempre passível de
erros.

Para essa análise, eles usaram
como referência um relatório da
McKinsey que, baseado em informações do departamento de trabalho
americano, analisou diversas funções de trabalhadores ao longo de
diversas indústrias para entender
quanto do tempo deles era gasto em
tarefas repetitivas, em ambientes
previsíveis. Esse tipo de tarefa são as
mais simples de serem automatizadas.
De acordo com o relatório, as
indústrias mais “ameaçadas” pela
automação são: (1) Hotelaria e Fast
Food; (2) Agricultura; (3) Manufatura;
(4) Transporte e Armazenagem; (5)
Varejo; (6) Mineração, entre diversos
outros. Os trabalhadores desses setores dedicam muito tempo em atividades físicas em um ambiente relativamente estável, logo boa parte de
suas atribuições poderiam vir a ser
desempenhadas por máquinas.
Por outro lado, o relatório também trouxe alguns exemplos de
indústrias que são mais difíceis de

termos essa transição, como os setores de educação e saúde. Profissionais dessas áreas exercem uma
carga muito maior de relacionamento interpessoal, e usam muito de sua
expertise para a execução dos trabalhos. Esses são pontos que nossa
tecnologia ainda não consegue replicar. Por último, o documento traz
outras reflexões como o investimento
necessário para a adoção dessas novas máquinas bem como sobre qual
seria a aceitação dos seres humanos
em serem atendidos por robôs.
E se você ficou assustado com
essa perspectiva de futuro, pode ficar
um pouco mais tranquilo. O próprio
relatório diz que ainda são poucos os
empregos que poderiam ser completamente automatizado, e que, mesmo nesses casos, muito provavelmente haveria uma transição natural
dos seres humanos para áreas de
atuação onde suas habilidades únicas ainda são necessárias. Aparentemente não precisamos atualizar
nossos currículos…...ainda.

• 73%: DAS ATI VIDADES DOS SETORES DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO PODERIAM SER AUTOMATIZADAS
• 2020: LANÇAMENTO DE DEATH STRANDING PARA PC
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QUER OSTENTAR MAIS?
ENTÃO TOMA!
Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max são objetos de desejo de muitos consumidores, sejam aqueles que querem ter em mãos todas as funcionalidades do novo
smartphone da Apple, sejam aqueles que querem apenas ostentar com um
dos devices mais caros do mercado. Porém, aparentemente, o fato do aparelho
custar aproximadamente mil dólares nos Estados Unidos não é o suficiente
para alguns consumidores. Para eles, a Caviar, empresa Russa de objetos de
luxo, criou uma versão dos aparelhos usando ouro 24 quilates no revestimento
além de detalhes que incluem uma linha com 25 diamantes incrustados. Se
você se interessou por essa novidade e gostaria de adquirir um, esteja preparado para desembolsar a bagatela de R$124.500,00. O preço pode ser alto,
mas garantimos que nunca mais passará despercebido na balada!
Valor: R$ 1,5 mil em conversão direta, sem contar impostos.

O VERDADEIRO
CINEMA EM CASA
A Xiaomi lançou recentemente seu novo projetor de alta definição, que promete transformar a parede de sua casa em uma tela de 100 polegadas. O
Mi Vogue tem uma tecnologia que oferece um brilho de até 1500 lúmens e
HDR 10, presente em Smart TVs. Além disso, ele oferece resolução FullHD
e suporta imagens em 8K. O diferencial do aparelho é a tecnologia batizada como FAV, que aumenta a gama de cores NTSC, deixando as imagens
muito mais fiéis. Além disso, um algoritmo do produto consegue distinguir
a borda da tela, o que evita distorções e cortes indevidos. Importante lembrar que não há previsão de chegada deste aparelho ao Brasil, então quem
quiser comprá-lo precisará importá-lo da China.
Valor: 3.699 yuans (R$2.150,00 em conversão direta)

SEGURA A ANSIEDADE
Um dos jogos mais aguardados da atualidade
acabou de ganhar uma previsão de lançamento
para PC. Death Stranding, projeto de Hideo Kojima, conta a história de Sam Bridges, que, após
um evento catastrófico, tenta reconectar pessoas e cidades em uma sociedade fragmentada. O
jogo, que conta com um elenco de celebridades
como Norman Reedus (The Walking Dead) e
Mads Milkensen (Doutor Estranho e Hannibal),
Será lançado dia 8 de novembro de 2019 para
PS4 e no primeiro semestre de 2020 para PC.
Maiores detalhes sobre os requisitos mínimos e
os recomendados para rodar o jogo serão divulgados em breve.
Valores: Ainda não divulgado
• R$ 124.500,00: VALOR DE UM IPHONE DE OURO DA CAVIAR.
Revista Fecomércio DF 57

Foto: Cristiano Costa

por dentro sistema - senac

ALUNOS APRENDEM NA PRÁTICA COM
SIMULAÇÃO DE ACIDENTE
Projeto Integrador do Senac simula situação real e reúne mais de 500
pessoas, entre estudantes, funcionários e convidados
Por Silvia Melo

A

explosão da cozinha de uma
casa de show deu início ao desafio dos estudantes do Senac
da unidade da 903 Sul. A 1ª Simulação Realística com Múltiplas Vítimas
em Bloco, que ocorreu em setembro,
fez parte do Projeto Integrador, uma
situação de aprendizagem que reuniu mais de 500 alunos de todos os
cursos da unidade, além de outros
convidados. A ação, realizada nos
turnos matutino e vespertino, teve
como objetivo ilustrar as atribuições
de cada profissional diante de uma
situação real. Entre as tarefas desempenhadas, os estudantes tiveram
que apagar o incêndio, dar suporte
básico e avançado de vida de acordo
com os protocolos internacionais até
a chegada de atendimento especializado, fazer triagem secundária das
vítimas, atendimento e transporte
dos feridos para o serviço hospitalar,
entre outras situações.
O Projeto Integrador reuniu alunos dos cursos do Senac de Bombeiro Civil, Cuidador de Idoso, Especia58 Revista Fecomércio DF

lização Técnica em Instrumentação
Cirúrgica, Oncologia, e Urgência e
Emergência, além dos técnicos em
Enfermagem, Análises Clínicas, Segurança do Trabalho, Hemoterapia,
Podologia, Massoterapia e Estética.
Os estudantes de Maquiagem da
unidade do Senac de Ceilândia foram os responsáveis por tornar os
ferimentos das vítimas mais reais,
e os alunos do curso de Garçom do
Senac Gastronomia preparam uma
mesa de frutas para os convidados.
A atividade contou ainda com apoio
do Corpo de Bombeiros e do Samu. O
início da ação aconteceu no auditório,
com a recepção aos alunos da Escola
Queima Lençol, de Sobradinho, que
foram convidados para assistir à simulação.
“A importância dessa atividade
é o desenvolvimento da ação profissional de todos os cursos e a integração desse momento”, explica
Janaína Pereira da Paz, técnica de
Nível Superior e uma das responsáveis pela organização do Projeto

Integrador. “Nesse momento os alunos percebem que essa é a realidade do mundo do trabalho. Eles conseguem adquirir as competências
e afinar esse conhecimento aqui”,
conclui Janaína.
Para Maria Auxiliadora de Almeida Rodrigues, professora da área
de Imagem Pessoal, a participação
nessa simulação foi uma oportunidade para os estudantes. “Nós estamos com o curso de Maquiador
do Senac em Ceilândia e nele temos
uma disciplina em que trabalhamos
a maquiagem cênica. Então é o momento em que o aluno tem a oportunidade de criar”, destaca a docente
que maquiou, junto com 20 alunos,
mais de 60 pessoas. Em meio a tanta ação e correria, os alunos do curso de Garçom ficaram responsáveis
por disponibilizar ao público uma
mesa composta por frutas. “Muitas
pessoas têm dificuldade de comunicação, de relacionamento, e esse
tipo de atividade facilita nessa questão”, conclui Antônio.

por dentro sistema - senac

UM DIA INTEIRO DEDICADO À MODA DO
DISTRITO FEDERAL
Senac Fashion Day marca a história do segmento em Brasília com a
realização de oficinas, workshops, palestras e desfiles
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Por Luciana Corrêa

C

om 13 horas seguidas de atividades gratuitas voltadas para a
moda, o Senac Fashion Day foi
um marco no Distrito Federal e reuniu, no dia 10 de outubro, desde profissionais renomados até a comunidade interessada em ouvir sobre
a evolução da moda e a ampliação
das capacitações na área. O encontro iniciou às 8h, na unidade Jessé
Freire, no Setor Comercial Sul, com
oficinas, workshops e palestras, e foi
até às 17h35. No período da tarde, a
partir das 14h, as atividades também ocorreram no teatro do Sesc da
504 Sul, com aulas show, rodas de
conversa, produções ao vivo e desfile.
O Projeto Integrador reuniu alunosA organizadora do Senac Fashion
Day e coordenadora dos segmentos
de Moda e Beleza do Senac-DF, Verônica Goulart, comemorou o encontro e enfatizou a união dos profissionais para que a moda aconteça.
“Ninguém faz nada sozinho. Se foi
um sucesso, foi devido a participação de diversos profissionais. Para

nós é emocionante ver reunidos os
nossos alunos, jornalistas, setor produtivo, estilistas e também aqueles
que querem trabalhar com moda”,
comemorou.
O diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron, destacou a
importância da instituição na formação de profissionais. “O Senac hoje é
protagonista na formação de profissionais ligados ao setor, uma vez que
ofertamos 22 cursos na área e num
curto período de tempo, cerca de três
anos, formamos mais de duas mil
pessoas. O setor é o segundo que
mais gera o primeiro emprego entre
os jovens. Digo que quando você faz
um curso no Senac já se apresenta
como uma pessoa capacitada e a visão de que não tem experiência fica
para trás”, reforçou.
A presidente do Sindicato das
Indústrias do Vestuário do DF (Sindivest), Walquiria Pereira Aires, participou da roda de conversa com estilistas e marcas. “Não é um caminho
fácil. Sem conhecimento, apenas o
talento não faz milagres. O Senac

está de parabéns pela qualidade da
sua equipe técnica e pelos cursos
que está colocando no mercado. E
saibam que os estilistas que aqui estão precisam dos profissionais que o
Senac está se propondo a formar.”
O mediador da roda e produtor
de moda no DF, Fernando Lackman,
salientou a importância de uma cadeia produtiva completa. “Sabemos
da necessidade de vários tipos de
profissionais e não adianta entrar na
faculdade de moda, a cada três anos
e meio, e formar 300 estilistas. Têm
diversas outras funções”, disse. O
secretário de Estado da Juventude,
Leo Bijos, destacou as oportunidades
de emprego que a moda pode gerar para os jovens. “Ao observar um
desfile, primeiro olhamos para o modelo que está ali, para a roupa, mas
muitas vezes não temos ideia do que
tem por trás disso tudo. São diversas
áreas que podem dar a oportunidade
do primeiro emprego para o jovem no
DF”, completou.
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SEGMENTO IMOBILIÁRIO
AQUECIDO
Bancos anunciam tarifas menores para financiamento e empresários
do segmento de habitação preveem aquecimento nas vendas
Por Daniel Alcântara
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N

o final de outubro a taxa básica de juros da economia
brasileira (Selic) caiu pela terceira vez no ano. Com o movimento
da taxa em queda, chegando aos
5%, menor patamar registrado na
história do Brasil, os Bancos anunciaram diminuições em suas tarifas,
o que animou o mercado imobiliário do Distrito Federal e de todo o
País. O Banco de Brasília (BRB), por
exemplo, já tinha anunciado uma
redução, com a tarifa de financiamento de 6,99%, uma das menores,
perdendo apenas para a Caixa, que
passou para 6,75%. Banco do Brasil
está com taxa de 7,4%, Itaú 7,45% e
Satander 7,99%.
De acordo com a Confedera-
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ção Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), essas reduções nas taxas de juros poderão
gerar um impacto positivo de R$ 5,2
bilhões no comércio, no período de
um ano. A Confederação avalia ainda que, para cada corte de um ponto
nas taxas de juros do financiamento
imobiliário, a demanda por crédito
para aquisição de imóveis novos ou
usados tende a aumentar 3,1% em
um intervalo de até cinco meses

ofertadas podem diminuir mais.
O presidente do Secovi-DF, Ovídio
Maia, informa que as tarifas observadas consolidarão um crescimento dos negócios que começou a ser
percebido em 2019. Ele exemplifica
que um corte de um ponto percentual nas taxas, por exemplo, em um
imóvel de R$ 300 mil, representa
uma redução no valor da prestação
mensal de R$ 250. Em um ano inteiro representa R$ 3 mil.

O Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi) fala em otimismo e aposta em uma melhora para
toda a cadeia produtiva. A queda na
Selic pode ser ainda maior até o final
do ano. Segundo o Banco Central, a
taxa deve encerrar 2019 a 4,50%
ao ano. Com isso, as demais taxas

O presidente do BRB, Paulo
Henrique Costa, diz que a redução
da taxa vai fomentar a construção
civil e vários outros segmentos da
economia local. A Revista Fecomércio entrevistou Paulo Henrique e
Ovídio Maia para saber mais sobre
essas expectativas. Veja:
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mésticos, material de construção,
decoração e etc. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil,
somente as novas obras lançadas
no DF este ano devem gerar mais
de 100 mil empregos, o que cria um
impacto muito grande para economia.

Presidente do BRB, Paulo Henrique
A taxa de juros oferecida pelo BRB é a
menor da história do País, como isso
vai repercutir na economia da cidade?
O segmento de construção civil
é fundamental para o DF. Foi uma
das cadeias produtivas priorizadas
dentro do planejamento estratégico
do BRB, pois gera muito emprego
em diversas áreas, como pedreiros,
arquitetos e engenheiros. É uma
cadeia muito ampla, que influencia
positivamente lojas de eletrodo-

Quais as expectativas do banco com
essa redução?
O crédito imobiliário é muito importante e um produto estratégico.
Esse movimento de redução de taxa
reflete a busca do BRB em trazer
relacionamento em longo prazo e
criar um relacionamento de amplos
produtos. A previsão é aumentar
o nível de contratação de crédito
de R$ 72 milhões, que o banco fez
durante o ano passado, para R$ 250
milhões somente com essa iniciativa. No passado, o BRB financiou nos
nove primeiros meses do ano três
lançamentos. Este ano, já estamos
com onze. Da mesma forma, a
construção civil nos últimos quatro
anos lançou em média oito novos
empreendimentos por ano. Em

Guará. Veremos uma melhora no
futuro, tendo em vista a facilidade
que o GDF está oferecendo em
agilizar o alvará de construção e
a aprovação de projetos. Estamos
observando um conjunto de fatores favoráveis.

Presidente do Secovi, Ovídio Maia.
Como está a atual conjuntura do
mercado imobiliário de Brasília?
Observamos uma retomada
de obras muito forte, como por
exemplo, as atuais do Setor Noroeste. Já temos também lançamentos prontos em Samambaia,
Ceilândia, Gama, Águas Claras,
Park Sul e na Área Especial do

Como o sindicato reagiu ao anúncio da taxa do BRB?
Incorporadoras, imobiliárias,
construtoras e empresas de lançamento estão otimistas. O BRB,
até então, era muito apático na
linha de crédito, em Brasília. Com
a nova diretoria, o banco está se
transformando no que ele nasceu
para fazer: fomentar a economia
local e movimentar o capital. O
setor está vendo com muito bons
olhos. Esse modelo vai se consolidar e se ampliar. Consequentemente, o BRB se tornará um
dos maiores bancos de linha de

2019, a expectativa é lançar 25.
Todos estão acreditando nesse novo
momento, inclusive a concorrência
que tem feito um movimento de
redução de taxas de juros também.
Quem pode ter acesso a essa taxa?
Como está funcionando?
É especialmente para pessoas
físicas. Para ter acesso, é necessário seguir alguns requisitos: ter
uma conta no banco, ter acesso ao
aplicativo mobile e ter um cartão de
crédito e débito automático cadastrado. O cliente que abre a conta e
fornece toda a documentação pode
participar e consultar seu limite para
operação. Além dessa mudança de
tarifa, procuramos rever os nossos
processos. Por exemplo, quando a
construção é financiada pelo BRB,
ou a construtora tem um convênio
com o banco, o cliente não precisa
fornecer nenhum documento de
cadastro. Nossa meta é acelerar os
processos e fechar essas operações
em até cinco dias úteis. Lembrando
que a taxa só é válida para financiamento de até 80% do valor do imóvel.

crédito para financiamento.
As expectativas para os últimos
meses do ano são boas?
A retomada do setor imobiliário de Brasília está aí. Quem
demorar para colocar seu produto no mercado terá perdido um
grande momento. O setor está
muito otimista, é muito positivo
quando os bancos vão ao mercado
ofertando um capital mais barato.
Quando eles ofertam dinheiro, é
realizado todo um planejamento.
Nenhum banco oferecerá essas
tarifas sem saber que o setor vai
ter um crescimento. Eles têm
pessoas que estudam o mercado
nacional, internacional e local. Por
isso, a competição tem sido acirrada, por exatamente saber que
estamos em um momento positivo
de uma retomada que está na
nossa frente.
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O BRASIL VISITA BRASÍLIA
Inciativa do Sistema Fecomércio-DF, em parceria com a CVC,
permitirá que estudantes visitem a capital federal por um valor
acessível, com passagem área, hotel e guia inclusos
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Por Fabíola Souza

E

stimular que 25 mil estudantes visitem a capital do País no período de
três anos é a proposta do projeto: O Brasil Visita Brasília, lançado no
dia 5 de novembro. Fruto de uma inciativa da Fecomércio-DF, do Sesc
e do Senac, em parceria com a empresa CVC, o programa tem o objetivo de
valorizar o patrimônio cultural como fator de mudança, contribuindo para a
formação da cidadania, do sentido de pertencimento e do senso cívico nos
jovens de ensino fundamental, médio e de graduação.
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O lançamento oficial do projeto
ocorreu no dia 5 de novembro, na
sede da Fecomércio. O presidente
da entidade, Francisco Maia, explica que o programa terá duração de
três anos. Começa em 2020, quando
Brasília completa 60 anos, e termina em 2022, quando é comemorado
o bicentenário da Independência do
Brasil. “O pacote será de sexta-feira
a domingo, no período de baixa temporada em Brasília. Estarão inclusos
os serviços de transporte - aéreo e
terrestre, hospedagem e receptivo”,
afirma. “A Federação do Comércio,
por meio da sua Câmara de Turismo, vem trabalhando há três anos no
sentido de diversificar e promover o
turismo em Brasília”, completa.
A previsão é que o projeto promova
um crescimento de 25% na ocupação
hoteleira da capital federal. “Vamos
estimular o desenvolvimento local e
fortalecer os segmentos de turismo
e hospitalidade fazendo a roda da
economia girar”, diz Francisco Maia.
O presidente da Fecomércio aponta
que o setor de turismo é o responsável por um em cada dez postos de
trabalho. “O turismo movimenta a
economia local, gerando emprego e
renda para a cidade, pois envolve diversos segmentos do comércio e de
serviços, como hotéis, restaurantes,
agências de viagens, serviços e lazer,
entre outros.”
A presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito
Federal (ABIH-DF), Adriana Pinto,
revela que é um desafio promover a
ocupação nos hotéis no período de
sexta a domingo. Com O Brasil Visita Brasília, a tendência é que esse
quadro mude no período em que o
projeto esteja em vigência, diz. “A
ABIH-DF é uma apoiadora do projeto. Quero parabenizar a Fecomércio

Gerente de vendas do Meliá Brasil 21, Percio Mello

pela iniciativa, pois só temos elogios
em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido”, ressalta Adriana.
Alguns hotéis associados a ABIH-DF
já aderiram ao programa. “Qualquer
inovação é assim. Existem alguns
empreendimentos que aderem de
pronto e outros que esperam para
ver na prática como acontece”, explica. “Mas depois que começarem a
enxergar o sucesso, eles com certeza
também vão querer fazer parte”, diz a
presidente da associação.
O gerente de vendas do Meliá Brasil
21, Percio Mello, esclarece que o empreendimento tem vontade de fazer
parte de um projeto desse porte há
muito tempo. “O Meliá se reuniu com
a diretoria da CVC no início do ano e
sugeriu para que fosse desenvolvido
uma ideia de pacotes para Brasília,
com um curto city tour na cidade”,
lembra Mello. “Então o Meliá está de
portas abertas para participar e auxiliar para o sucesso do projeto, com
tarifas mais atrativas”, ressalta o gerente de vendas.

“O Meliá está de
portas abertas
para participar
e auxiliar para o
sucesso do projeto,
com tarifas mais
atrativas.”
Percio Mello
Gerente de vendas
do Meliá Brasil 21
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A empresa Prestheza Turismo será
a responsável por acolher os estudantes na cidade. O diretor fundador Yoshihiro Karashima, conhecido
como Shiro, conta que se dedica há
30 anos a receber os visitantes na cidade. Segundo ele, todos os pacotes
do Brasil Visita Brasília serão centralizados na CVC. “Vamos trabalhar
todo o pacote com tarifas promocionais, tanto no aéreo, quanto na hospedagem, incluindo passeio”, conta
Shiro. “Vamos oferecer hotéis de 3, 4
e 5 estrelas. A ideia é fazer com que
o jovem brasileiro conheça a sua capital”, pontua.
O proprietário da Prestheza Turismo
explica que este tipo de viagem é comum em outros países. “Nos Estados Unidos, por exemplo, é normal
os estudantes irem visitar Washington por meio de excursões, com o
objetivo de conhecerem a capital do
país que residem, sem foco político,
apenas por conhecimento e patriotismo”, declara.

Diretor da Prestheza Turismo, Yoshihiro Karashima.

VALORES
A executiva da Câmara Temática de
Turismo e Hospitalidade da Fecomércio e assessora sênior do Senac, Jackeyline Reis Mapurunga, explica que
houve uma cooperação entre o trade
turístico para compor os valores do
produto, exclusivos para o projeto. “O
custo de um pacote para Brasília varia em média entre R$ 3,9 mil e R$ 4,2
mil, somente com passagem aérea e
hotel, de sexta-feira a domingo”, destaca. “O pacote O Brasil Vista Brasília oferece os serviços de transporte
(aéreo e terrestre), hospedagem, receptivo com guia especializado e experientes que possuem domínio dos
conteúdos relativos aos propósitos do
projeto”, explica a executiva. Segundo
ela, os guias irão tratar a respeito da
história e memória da transferência
e construção da Capital para a Região Centro-Oeste, a cidade moderna
patrimônio mundial, os poderes da
República, os movimentos culturais,
viver Brasília - de modo que o significado e sentido de cidadania e a
brasilidade sejam reforçados com a
experiência vivenciada no local. “Devido a parceria com a CVC, que opera
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em 465 municípios do país, o valor do
pacote será menor”, diz
Jackeyline diz que a estimativa é de
receber 7 mil alunos em 2020, 8 mil
alunos em 2021 e 10 mil alunos em
2022. “O projeto foi concebido e realizado no ano de 2010, de forma experimental, e teve o índice de 100% de
aceitação”, conta.
Para o período de 2020 a 2022, o projeto tem mais uma boa novidade. Por
meio de uma parceria realizada entre
Fecomércio-DF, Sesc e Senac, e alguns dos principais eventos da cidade, Na Praia e o Brasília Capital Moto
Week, disponibilizarão R$ 1 por ingresso vendido para patrocinar a vinda de estudantes de escolas públicas
de todo o país. “Tudo isso só é possível graças a cooperação de todos os
envolvidos, pois o trade turístico conseguiu visualizar a importância desse projeto, tanto para o País, quanto
para o comércio e acima de tudo para
esses estudantes que conhecerão na
prática o que estudam nos livros”,
afirma Jackeyline.
A doutora em educação, com espe-

cialidade no uso das novas tecnologias de informação e comunicação,
Ednalva Fernandes Costa de Morais
é a responsável pela parte pedagógica do projeto. Para ela, a experiência
dentro do programa O Brasil Visita
Brasília será de extrema importância
para os alunos, principalmente para
os estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. “Vivenciar o que
se aprende é algo inspirador. Além
disso, a forma de aprendizagem será
muito mais eficiente e rápida, pois
quando se sente parte do conhecimento, o estudante deixa de ser
mero expectador”, define a docente.
Ainda segundo a doutora em educação, a aplicação do conhecimento
adquirido em sala de aula não será
apenas um aprendizado teórico.
“Essa experiência pode despertar
interesses profissionais futuros. Pois
eles entrarão em contato com diversas profissões que podem definir o
futuro deles, inclusive dentro do empreendedorismo”, conclui.

empresa do mês

REFERÊNCIA NA VENDA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
Há 26 anos no mercado, a Mundial Atacadista e Distribuidora se
consolida no País e planeja novos passos
Foto: Cristiano Costa

Por Jeniffer Rodrigues

Sandra Maria Rodrigues, presidente do grupo mundial atacadista

N

ascida em Bonfinópolis, Minas Gerais, a empresária
Sandra Maria Rodrigues teve
sua primeira experiência no ramo
de vendas com apenas dez anos.
Ela vendia aos vizinhos doces preparados por sua mãe e hortaliças retiradas do quintal de casa, além de
auxiliar o pai no armazém. Durante
o ensino médio, trabalhou em uma
loja de roupas e após esse período
começou a revender joias. O negócio como revendedora ia muito bem.
Em uma de suas idas a Unaí para renovar o mostruário, uma marca lhe
chamou a atenção. “Ao passar pela
principal avenida de Governador
Valadares uma loja chamada Relojoaria Mundial me encantou. Pensei
comigo, algum dia ainda vou ter o
meu próprio negócio e o nome será

Mundial”, profetizou a empresária.
Nascia assim a ideia de um projeto
de sucesso.
Aos 20 anos, Sandra Maria veio viver
em Brasília. No dia do seu casamento foi convidada para trabalhar na
área de vendas internas de uma empresa do setor atacadista, onde permaneceu durante 4 anos. Junto com
um colega de trabalho fundou em
1993 a Mundial Atacadista & Distribuidora, em Ceilândia, especializada
em material de construção. “De empregada para empresária em um setor extremamente masculino, decidi
desbravar. Em um pequeno galpão
de 100 metros quadrados, alugado,
sem capital de giro, sem credibilidade, vendendo para depois comprar e
entregar, nós crescemos”, relembra.

Após 5 anos, Sandra optou por abrir
uma segunda loja, destinada a itens
mais pesados. Sete anos após a
inauguração da empresa, analisou
com o sócio a expansão do negócio,
e a sociedade acabou desfeita. “Com
a saída do sócio fiz a integralização
das duas empresas, porque uma
complementava a outra, isso facilitaria o trabalho junto ao mercado”,
explica. Depois, surgiu a oportunidade de trabalhar também com o
segmento de tintas. Já no final de
2010, a Mundial mudou para a nova
sede, onde havia implantado a gestão compartilhada entre os sócios,
membros da família.
Para Sandra as decisões foram acertadas. A empresa chegou a ganhar
prêmios. Ela também ganhou o Prêmio Anamaco da Personalidade do
Comércio. Como forma de doação,
a empresária contribui para o Mesa
Brasil Sesc, ajudando no combate
à fome e desperdício de alimentos.
“Tudo isso é muito gratificante, é um
reconhecimento do trabalho construído. A responsabilidade do negócio é enorme, mais de 600 famílias
dependem da empresa. Ser empreendedor no Brasil é muito difícil. A
confiança de um futuro promissor é
que me mantém determinada a desenvolver novos projetos, um deles
sendo implantado em 2019, na área
de importação, mais uma nova empresa para fazer parte Grupo Mundial”, concluiu a empresária.

Mundial Atacadista
www.mundialatacadista.com.br
BR-060 Km 9 Ch 18A/18B, Samambaia
(61) 2108-3800
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Trânsito na W3 Sul
será interditado aos
sábados. Avenida
vai abrir para lazer e
comércio

Leilão das cadeiras das
escolas públicas.

Carros elétricos

pesquisa relâmpago

Ane Caroline Sousa
Estudante de fisioterapia

Hely Walter Couto
Empresário

Laércio Franco Alves
Diretor de escola pública

Larissa Souto
Jornalista

Roberto Sandes
Gerente Comercial

BOM

REGULAR

REGULAR

RUIM

BOM

Representará melhores
benefícios para os usuários.

Os gastos com gasolina
serão evitados, porém por
ser algo muito recente
acredito que precisaremos
aguardar e analisar como
irá funcionar.

Os valores dos carros
elétricos são bastante
elevados, entretanto será
uma alternativa positiva
para a diminuição da
poluição.

Em Brasília quase não
vemos carros elétricos,
assim como no restante
do Brasil. Existem poucos
incentivos, os carros são
caros e poucos lugares para
recarregar.

A mobilidade urbana
está ligada a economia
e praticidade, nada é
melhor que carregar o
carro na mesma tomada
do smartphone com baixo
custo.

REGULAR

BOM

BOM

REGULAR

RUIM

Não sei em que será empregado
o dinheiro. Será que é mais
barato comprar outras do que
reformar as que já estão nas
escolas? Se for para comprar
melhores, acolchoadas, tudo
bem. Se for para comprar as
mesmas não sei se compensa.

Contando que os fins
lucrativos com o leilão sejam
aplicados na promoção do
bem social, considero uma
iniciativa válida.

Se o dinheiro arrecadado
através do leilão for
revertido em cadeiras
novas para os alunos será
ótimo, pois contribuirá na
tranquilidade e conforto
deles.

Foi bom realizar a liberação
desses materiais que
estavam sem utilidade. Mas
não sei qual será o destino
do dinheiro obtido através
do leilão.

RUIM

RUIM

BOM

BOM

REGULAR

Os trabalhadores terão
mais dificuldade para
se locomover. Acho que
Brasília já conta com
grandes pontos de lazer

Acredito que o importante
a se fazer é a revitalização
da W3 Sul, pois o comércio
está abandonado e não tem
lazer.

Acredito que seja
interessante investir mais
no lazer dessa região.

Acredito que assim a via
voltará a ser valorizada,
o comércio terá sucesso.
Se a iniciativa der certo,
quem sabe eles reformam e
revitalização toda a via.

Uma boa iniciativa do
governo no que diz respeito
ao comércio e ao lazer
local, porém me preocupa
a questão do trânsito na
região.

A forma correta seria
consertar as cadeiras
e carteiras, evitando o
desperdício do dinheiro
público.

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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BRB
&
Fecomércio
Ofertas e vantagens únicas
para sua empresa.

O BRB, em parceria com a Fecomércio-DF, oferece inúmeros
benefícios às empresas associadas. Com redução na taxa de
juros do cartão, 180 dias de carência para pagar,* maquineta
sem aluguel nos três primeiros meses e várias outras
vantagens, seu negócio vai mais longe.
COBRANÇA:
Tarifas a partir de R$ 1,40*

SEGURO EMPRESARIAL:
Pagamento em até 10x sem juros
Assistência 24h
CDB:
Taxas de até 95% do CDI
CRÉDITO:
PROGIRO: taxas a partir de 0,92% a.m.
PROGIRO 13º: taxas a partir de 0,78%*
BRB INVESTIMENTO:
Taxas a partir de 0,92% a.m.
PACOTE DE SERVIÇOS:
Pacote PJ PLUS FECOMÉRCIO ou EMPRESA
FECOMÉRCIO
Carência de 30 dias e isenção indefinida
com a manutenção da folha de pagamento.
MAQUININHA:
A partir de 12x R$ 4,90
Suporte técnico 24h
8 tipos diferentes de máquinas para
aluguel ou venda
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*Com folha de pagamento no BRB. Taxas sujeitas a alteração.

FOLHA DE PAGAMENTO:
Tarifas a partir de R$ 0,90*

