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O compromisso da entidade é 

contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil

Confederação 
Nacional do 
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Qualidade
de vida Representação Educação
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1/4 do PIB Representa 
cerca de brasileiro

Gera 25,5 milhões de empregos 
diretos e formais 

Reúne 34 federações patronais 
(27 estaduais e sete nacionais)

Agrupa mais mil sindicatos das categorias econômicas do 
comércio de bens, serviços e turismo



Sesc 
no Brasil
Atua pela melhoria da qualidade de vida e 
promoção da cidadania. Comerciários e 

seus familiares, bem como as populações 
em vulnerabilidade social, contam com 

modernos centros culturais, bibliotecas, 
quadras poliesportivas, teatros e 

restaurantes, entre outros serviços.



Presente 
em mais de 

2 mil 
municípios 

do País

5,8 
milhões 

clientes com 
cartão Sesc 

33 mil
empregados

587 
unidades

fixas

151 
unidades

móveis

1,5 mil
ações 

educativas 

917 mil 
inscrições 
em cursos, 
palestras e 

ações culturais



Senac 
no Brasil
É o principal agente de educação 
profissional voltado para o Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do País. 
Promove atividades de capacitação, 

atualização e aperfeiçoamento 
profissional. Oferece aproximadamente 

800 tipos de cursos.



1.808
municípios 

Presente em

brasileiros

2,17 
milhões 

de atendimentos

491
unidades
escolares 

160,2 mil 
Mais de

adolescentes e 
jovens 

aprendizes

85
unidades
móveis



Federação do 
Comércio de 
Bens, Serviços 
e Turismo do 
Distrito Federal
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) 
é um órgão sindical de grau superior não 

estatal. É a responsável por administrar no 
Distrito Federal o Sesc, o Senac e o Instituto 

Fecomércio. A união de todas essas 
instituições forma o Sistema Fecomércio-DF.



59,9% dos 
trabalhadore

Representa

brasilienses

93% do PIB 
Congrega 

do DF

48 anos 
de atuação

28 
sindicatos 
empresariais

o Sesc, o Senac e o 
Instituto Fecomércio no DF 
e as Câmaras Temáticas 
dos Setores

Administra



Fecomércio DF Sesc DF Senac DF

Presença 
no Distrito
Federal



Câmaras 
Temáticas da 
Fecomércio-DF

Câmara Temática de Tecnologia da Informação e Comunicação
Finalidade de fortalecer o setor de tecnologia da informação de Brasília e torná-lo 

mais competitivo, além de discutir as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. 

Câmara de Turismo e Hospitalidade
Busca facilitar o diálogo de especialistas e empresários com o Estado, 

consolidando o setor turístico local.

Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios
Tem como principal objetivo a elaboração de políticas voltadas para as 

mulheres no âmbito empresarial, melhoria do ambiente de negócios para a 

mulher no DF, incentivo para a abertura de novos empreendimentos, 

integração e troca de experiências, além da qualificação para mulher 

Câmara de Tributação e Finanças Públicas
O grupo tem como principal objetivo examinar, acompanhar, discutir e propor 

projetos que fortaleçam a economia brasiliense, além de promover a justiça fiscal.



Sesc no Distrito Federal

53 anos  
de atuação

417 mil
acessos mensais 

as unidades 

8 milhões
e 757 mil 

atendimentos por ano 1,6 mil 
colaboradores

27 mil
Capacidade 
para atender 

pessoas na 
área de esporte



11 unidades físicas 59 unidade móveis
6

teatros
8

academiasescolas

17 piscinas

3 parques aquáticos

Cartão Sesc
Dá acesso a odontologia, oftalmologia, diversas áreas de 
atendimento médico, programação cultural, programação 
de lazer e recreativa, escolas, eventos esportivos, clubes, 
excursões, bibliotecas, alimentação e muito mais.



Projeto nacional do Sesc, o 

Palco Giratório é promovido em 

parceria com os Departamentos 

Regionais e tem o propósito de 

realizar o intercâmbio das artes 

cênicas pelo País.

Palco Giratório

Sesc Fest Clown

Em 2019, chegou a sua 17º 

edição, atraindo cerca de 40 mil 

pessoas em maio. Um dos 

principais festivais de palhaçaria 

do mundo.

Turismo Social

Visa a atender os comerciários 

sempre proporcionando lazer e 

cultura com preços acessíveis.  

O turismo social do Sesc se 

tornou pioneiro em viagens 

internacionais com a mesma 

eficiência de serviço e preço das 

excursões nacionais.

Carreta da Mulher 

Conhecida como carreta da 

mulher, a unidade móvel realiza 

exames de prevenção do câncer 

de mama, câncer de colo do 

útero (Papanicolau) e promove 

ações educativas direcionadas à 

saúde da mulher.

Odonto Sesc

Todos os meses, o Sesc-DF 

disponibiliza uma data para 

quem deseja iniciar o tratamento 

odontológico na instituição. Esse 

serviço é referência em todo 

Brasil.

Principais projetos



Senac no Distrito Federal

51 anos  
de atuação

RAs
Presentes em 

todas as 

7 mil
alunos em 

sala de aula 1,2 
milhões  
de matrículas, deste a 
sua inauguração no DF 

720
colaboradores

Mais de



Editora
Senac

cursos

300
cursos 

profissionalizantes

7 unidades físicas

4 unidade móveis

6 graduação

21 pós-graduaçõe

Programa do 
Senac de 

Gratuidade (PSG)

2,9 mil alunos 
atendidos em 2019 (até maio)

Em 2018, contabilizou 
7.688 estudantes



Instituto Fecomércio-DF

30 mil 
jovens 

Já inseriu mais de 

no mercado de 
trabalho

integração
Promove

entre empresas 
e escolas

capacitação
Cursos de

para pessoas 
físicas e jurídicas



Novas ideias para Brasília
PROJETOS E AÇÕES EM CURSO NA FECOMÉRCIO



Natal
Monumental
Uma megaestrutura no centro da cidade, 
emoldurado pela arquitetura monumental 
e que irá abrigar uma superprodução 
natalina com espetáculos e atrações 
para adultos e crianças que envolvem 
bailarinos, cantores, músicos, atores e 
iluminação da Torre de TV, além de 
muita gastronomia.

http://www.yourdomainaddress.com


60 anos 
de Brasília

Para comemorar os 60 anos da capital Federal, a 
Fecomércio-DF promoverá nos aeroportos de seis 
capitais do País uma exposição itinerante no primeiro 
semestre de 2020. Ela apresentará uma Brasília além 
da política, feita por todos e para todos.  
 
A Federação também lançará, junto com o Sesc-DF, 
um musical que contará a história da cidade e a 
formação de nossa identidade. Ele permanecerá em 
cartaz durante os finais de semana, servindo de 
opção cultural para turistas e brasilienses.  
O espetáculo depois viajará o Brasil.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE E MUSICAL DE BRASÍLIA



Troca da 
Bandeira
O Serviço Social do Comércio e a Secretaria 
de Turismo do DF transformaram a troca da 
Bandeira em um evento turístico de 
valorização da cidade e do País. O Sesc 
oferece alguns de seus equipamentos e 
projetos (biblioteca itinerante, atividades 
recreativas, tendas), enriquecendo a 
experiência de quem participa e contribuindo 
para firmar a Troca da Bandeira como um 
grande evento do turismo cívico da cidade.

http://www.yourdomainaddress.com


Lançamento 
de Câmaras 
Temáticas
A Fecomércio-DF lançará ainda este 
ano as câmaras empresariais de 
Economia Criativa, Desenvolvimento 
Territorial e Setorial, Relações 
Institucionais e Centros Comerciais e 
Atacadistas.

http://www.yourdomainaddress.com


Marca 
Brasília
O projeto Marca Brasília nasceu com o objetivo 
de valorizar a imagem da cidade, combatendo 
os estereótipos que cercam a capital política do 
País, mas ressaltando seus atributos e cultura 
própria. Um concurso aberto para toda 
sociedade escolheu a melhor marca, que 
privilegia os monumentos, a arquitetura, o céu e 
a diversidade da população da capital federal. 
Dessa forma, a Fecomércio procura fortalecer o 
turismo e a economia criativa, valorizando e 
promovendo uma identidade cultural brasiliense.

http://www.yourdomainaddress.com


OBRIGADO


