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ECONOMIA EM MOVIMENTO
Grandes Empresas como: Magazine Luiza,
Bali Park, Starbucks e Big chegam no DF e
prometem gerar novos empregos na região
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Empregador do Comércio:
graças à parceria da Qualicorp
com a FECOMÉRCIO-DF e mais de
500 entidades de classe, você pode
escolher um plano de saúde ideal
para as suas necessidades.

Planos de saúde
a partir de

R$

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
Revista Fecomércio DF
para cada entidade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2019.
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Fecomércio se reúne com governador e apresenta
resultado das parcerias entre o Sistema Comércio e o GDF

O

presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, se reuniu com
o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nesta
quarta-feira (18), no Palácio do Buriti. O objetivo foi apresentar um relatório com os resultados do projeto
Natal Sempre Monumental, organizado pela Federação do Comércio
com parceiros, que contou com a
presença de um público participativo durante os meses de dezembro
de 2019 e janeiro de 2020, na Torre
de TV. O Natal Sempre Monumental
reuniu mais de 200 mil pessoas durante quase um mês e gerou R$ 15
milhões em negócios relacionados
ao turismo. O espaço montado pelo
Sesc-DF, ao lado da Torre de TV,

durante as atrações de Natal, atraiu
cerca de 40 mil pessoas.
Durante a reunião também foi
apresentado um relatório de outra
parceria do Sistema Fecomércio-DF
(Sesc, Senac, Instituto Fecomércio
e Fecomércio) com o governo,
dentro de um protocolo de intenções
firmado no início de 2019. O SenacDF, por exemplo, ofereceu 6,618 mil
atendimentos entre cursos e eventos
para população brasiliense nessa
parceria com o GDF. E o Sesc atendeu
120 mil pessoas nas realizações
do DF Cidadão – ação comunitária
realizada pelo Sesc-DF e pela
Globo – e aniversários de Regiões
Administrativas.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, também apresentou
ao governador um projeto de
revitalização da W3, onde o Sesc-DF
reformará por completo a unidade
da 504 Sul, com a criação de um
café cultural na unidade, com várias
apresentações em uma varanda

cultural. O projeto também visa a
realizar um corredor cultural até a
508 Sul, revitalizando um trecho da
avenida W3, com várias atividades
culturais. Também foi apresentado
para o governador um projeto para
movimentar o Parque da Cidade, com
espaços teatrais e realizações de
shows.
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Presidente do Sistema Fecomércio-DF é homenageado por
campanha de doações para as vítimas das chuvas em MG
O presidente do Sistema Fecomércio-DF (Federação, Sesc, Senac e Instituto
Fecomércio), Francisco Maia, recebeu uma homenagem, nesta terça-feira
(18), da Fecomércio de Minas Gerais (MG) por ter realizado por meio do
programa Mesa Brasil Sesc no DF uma ação de mobilização com o objetivo
de ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado mineiro.
Graças ao auxílio da população brasiliense, foram arrecadadas 9 toneladas de
alimentos e quase 50 mil peças de vestuário e utensílios.
Francisco Maia recebeu o Diploma de Mérito Altruísta pela ajuda humanitária
em benefício dos cidadãos mineiros, das mãos do vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente dos conselhos regionais do
Sesc e do Senac de Minas Gerais, Francisco Valdeci Cavalcante. O governador
do DF, Ibaneis Rocha; a Polícia Militar do Estado de MG e a Defesa Civil mineira também receberam a honraria durante cerimônia que ocorreu na sede do
Sesc de Belo Horizonte.

@fecomerciodf
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editorial

Sangue novo em Brasília

H

á sessenta anos, em um 21
de abril, nascia uma Brasília.
Às 6 e quinze da manhã, veio
à luz Brasília Maria Costa Góis.
Onze dias antes, outra Brasília
entrou para a história. A bezerra
Brasília foi o primeiro animal clonado no Brasil e o evento foi homenageado com o nome da nova
capital do país. Todos esses fatos
são pequenos adereços da grande
festa nacional.
No dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek cumpriu sua
palavra e deu ao Brasil uma nova
capital. As comemorações dos
sessenta anos vestem de novo a
cidade que saiu do pó vermelho e
se transformou em obra de arte
ao céu aberto. Iniciativa privada e
governo se preparam para transformar a qualidade de vida de
Brasília. Nesta edição fizemos um
passeio pelas maravilhosas novidades que as pessoas desta cidade
e os turistas que vem conhecer a
capital do Brasil vão experimentar
durante este ano.
A rede varejista vai ter uma
surpresa. A rede nacional de varejo Magazine Luiza (Magalu) vai
chegar ao Distrito Federal ainda no
primeiro semestre do ano. Estão
previstas 15 novas lojas. Entretenimento e vida. O Bali Park vai ser
o novo parque aquático próximo a

Francisco Maia

Presidente do Sistema
Fecomércio-DF:
Fecomércio, Sesc, Senac
e Instituto Fecomércio

Brasília. O local está sendo construído na cidade de Luziânia, no
Estado de Goiás, a apenas 50 minutos do DF. A primeira etapa das
obras será concluída em janeiro de
2021 e a segunda em dezembro de
2022.
Cafeteria Internacional. Quem
já não viu a marca da Starbucks
em outros países e cidades? Pois
é, mas agora o famoso copo de
café vai poder ser visto em Brasília
ainda no primeiro semestre deste
ano. Alto padrão hospitalar. A Rede
D’Or São Luiz de hospitais, considerada uma das maiores do Brasil
em medicina privada, inaugurou
em 11 de junho de 2019 a unidade
DF Star, na 915 Sul. Com investimento de R$ 450 milhões, em uma
área de 30 mil metros quadrados,
o DF Star gerou cerca de mil empregos diretos.
Capacitação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no
Distrito Federal (Senac-DF) oferece mais de 300 cursos nos níveis
básico, técnico e tecnológico. A
cada trimestre, novos cursos são
incorporados.
“Brasília é um mercado muito potente, possivelmente um dos
cinco maiores do Brasil”, garante
o diretor da empresa de planejamento estratégico, Neocom, Alexandre Ayres. Felizmente, Brasília
aos 60 anos parece uma jovem,
que rápido aprendeu a ser independente.
Boa leitura!
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BRUNO
SARTÓRIO
Por José do Egito

Nascido em Brasília, Bruno Sartório,
38 anos, é o CEO da R2 Produções, empresa
responsável por realizar grandes eventos na
cidade, como: Carnaval no Parque, Surreal
e Na Praia. Nesta entrevista para Revista
Fecomércio, ele fala sobre os desafios de
empreender na área de entretenimento,
Lei do Silêncio, evolução do Carnaval no DF
e interlocução com o governo. O produtor
revela ainda que a empresa está procurando
um novo espaço físico para abrigar o festival
Na Praia, um dos mais populares da capital
federal. Sartório também defende que em
cinco anos é possível fazer de Brasília a
capital do entretenimento.
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1- Qual a relevância do setor de
eventos e entretenimento hoje para
a capital federal?
O entretenimento trabalha com produção de conteúdo, ligado a cadeia
do comércio e turismo. Se olharmos
por um parâmetro nacional, Brasília tem muito a crescer, pois esses
segmentos ainda não se conversam.
Eles ainda agem de forma isolada. O
sucesso desse segmento depende
da união, que é uma estratégia de
crescimento. Atualmente, em matéria de qualidade de eventos comerciais, ou seja, com vendas de ingresso, acredito que Brasília tenha um
dos maiores níveis de entrega com
qualidade de serviço. Nossa empresa, por exemplo, trabalha muito
no foco da qualidade, ainda mais
por termos no DF um público fixo e
muito exigente. Procuramos sempre
tratar eles como clientes, consumidores, e não apenas como compradores de ingresso.
2- Como você avalia a evolução do
Carnaval de Brasília e o que falta
para ele se consolidar como um dos
principais do Brasil?
O Carnaval vem sofrendo um fenômeno. De cinco anos para cá, o
Carnaval de rua vem tomando uma
força enorme em todo o Brasil. Por
exemplo: o maior Carnaval do Brasil hoje em dia é o de São Paulo, que
mobiliza mais números de pessoas,
segundo dado recente da Ambev.
Antigamente, era uma festa que não
tinha muita referência e agora se
transformou completamente. Esse
movimento foi espontâneo e gerou
outras oportunidades, como o Carnaval privado, de eventos. Enxergando essa lacuna, em 2017, fizemos o
nosso primeiro Carnaval no Parque.
Notamos que não éramos vistos pelo
público como aquele movimento de
rua, mas sim outra opção de qualidade. Quero dizer é que o Carnaval de rua não vai deixar de existir,
ele vai, na verdade, complementar
as outras festas. É outra fase que
estamos vivendo, onde os eventos

crescem com outras características.
Hoje, Brasília tem shows de artistas
que tocam nos maiores Carnavais do
Brasil. Tirar um artista de Salvador,
que faz sucesso lá, e trazer ele para
o DF mostra essa força do Carnaval
da cidade. Esse ano, temos artistas
fortes no Carnaval no Parque que
são sucesso em Salvador: Saulo Fernandes, Bell Marques e a Banda Eva.
Isso mostra que a festa em Brasília
está evoluindo e mudando, até mesmo nos Carnavais privados. Agora,
a ideia é nacionalizar a nossa festa.
O Carnaval no Parque é muito forte
na nossa região, e já estamos percebendo uma abrangência nacional.
Tem gente vindo da Bahia e do Rio de
Janeiro pra curtir o Carnaval aqui.
Estamos criando outras estruturas
para atender essas pessoas, como
o camarote, para viabilizar uma demanda diferente do público de fora.
3- Em 2020, o Carnaval no Parque
aconteceu ao lado do ginásio Nilson Nelson. Independente do local,
porque vocês escolheram manter o
nome do evento?
O Carnaval no Parque sempre foi
uma referência ao Parque da Cidade.
Hoje, nós falamos que montamos
uma cidade do Carnaval, um parque
de Carnaval. Na mudança de local
chegou-se a cogitar a alteração do
nome. Porém, pela força que já tinha
adquirido e até pelo próprio conceito
de se criar um parque de Carnaval,
que é o que fizemos esse ano, entendemos que faria mais sentido manter o mesmo nome. A expectativa
para 2020, inclusive, é ultrapassar a
marca de 100 mil pessoas no evento.
4- O que não pode faltar numa boa
festa?
A questão conceitual, cenográfica.
Tudo que as pessoas conseguem
ver é muito importante. Ser original.
Mas se formos olhar para diferença
de um bom evento para um ruim, ou
mediano, é basicamente a qualidade
do serviço prestado. É necessário
também ter boas atrações, ter uma

infraestrutura muito boa, principalmente de banheiros, por incrível que
pareça ter bons banheiros é um diferencial muito importante no evento. A partir do momento que você
consegue criar um movimento onde
tudo isso funcione é possível criar
um evento de qualidade. Ouvimos
muito os nossos clientes, tudo é pensado para eles. O mais importante é
ouvir o público. O próprio Carnaval
no Parque surgiu de uma pesquisa.
Quando fizemos esse estudo, em
2016, sobre o que motivaria a pessoa
a não sair de Brasília no Carnaval, as
repostas foram colocadas em práticas no evento.

“O entretenimento
trabalha com
produção de
conteúdo, ligado a
cadeia do comércio
e turismo. Se
olharmos por um
parâmetro nacional,
Brasília tem muito
a crescer, pois esses
segmentos ainda
não se conversam.
Eles ainda agem de
forma isolada. ”
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5- Ano passado, vocês tiveram que
lidar com a interdição parcial do
festival Na Praia e lutaram na Justiça pela realização do evento. Como
você avalia essa situação?
A questão judicial é inerente a percepção das pessoas. Hoje, a área
onde ocorre o Na Praia foi desenvolvida para um polo de entretenimento, tem uma concha acústica
ali. Eu nasci nessa cidade e frequento aquela área, que é voltada para
shows. Com a evolução de Brasília, as moradias foram crescendo
em volta dali. A cada dia buscamos
melhorar a entrega para não gerar
um sentimento negativo. O Na Praia
impacta mais de 300 mil pessoas
positivamente que compram seus
ingressos e participam do evento.
Mas existe poucos que não curtem
e estamos fazemos o máximo para
agradá-los também. Fazemos um
investimento incontável para diminuir qualquer impacto para os moradores da localidade, além de uma
curadoria de obra na Vila Planalto e
trabalhos sociais.
6- Onde será realizado o Na Praia
este ano e como pretendem lidar
com possíveis reclamações de moradores de áreas próximas?
É importante falar que a cada ano
estamos minimizando os impactos. O que é noticiado é referente
há outros anos. Se não me engano
essa ação judicial foi movida em
2017 que resultou no fechamento
parcial e momentâneo do Na Praia
10 Revista Fecomércio DF

em 2019. O único impacto que poderíamos sofrer era o sonoro, e hoje
estamos com as nossas barreiras
sonoras instaladas e com um monitoramento realizado durante 24h.
Também existe muito ruído externo
que não é proveniente do evento,
como os barcos que possuem sons
ultra potentes e os próprios carros
no estacionamento. São coisas que
fogem um pouco do nosso controle,
já que não somos o Poder Público,
por isso que fora do evento não conseguimos interferir. Mesmo assim,
trabalhamos com conscientização,
por exemplo, dos ambulantes no
lado de fora. Fazemos de tudo para
minimizar os danos. Até então vamos manter o Na Praia no mesmo
local. Estamos procurando o nosso
espaço futuramente. O evento hoje
ocorre em área pública, por meio de
uma concessão, e pagamos um alto
valor para ocupar o espaço. O governo não cede, ele permite que possamos ficar no local, mas é pago. Só
que o evento cresceu tanto que é
interessante ter um terreno próprio
sim, para a evolução do nosso negócio. Estamos trabalhando para isso.
7- A Lei do Silêncio é boa ou ruim
para cidade? O que precisa ser revisto?
A Lei do Silêncio não tem que ser boa
ou ruim para a cidade. Ela tem que ser
boa ou ruim para o cidadão. Quando vivemos em comunidade é preciso prezar pelo bom senso e percepção. A lei
é muito importante. Todo mundo pre-

cisa dormir, todo mundo tem família. A
questão é que ela é uma lei antiga, as
formas de aferição não são condizentes com a realidade de uma cidade que
pretende fomentar o comércio, entretenimento e turismo. Eu penso que é
mais a regulamentação da lei do que a
própria lei em si. Ela precisa existir, seria leviano de qualquer pessoa pensar
que não. Ela só tem que ser modernizada e pensada no tipo de impacto de
cada evento. É uma questão mais técnica, não somos contra. Somos a favor
da modernização da lei.
8- Algumas festas hoje no Brasil estão focadas em oferecer serviços de
alta qualidade. Nestes casos, o valor dos ingressos pode ultrapassar
a faixa dos mil reais. Qual sua visão
sobre essa tendência? Na outra
ponta, é possível entregar produções de muita qualidade por preços
acessíveis e baratear o custo dos
espetáculos em Brasília?
Tudo é questão de viabilidade. A partir do momento que um evento custa
um valor alto, todo o serviço atrelado
é muito caro. Não é possível fazer
mágica com o entretenimento. Se
eu entrego um evento mais caro é
porque os custos com aquilo foram
elevados. Então, você consegue fazer um evento por segmentação de
público. Uma pessoa quando paga
um valor X no evento ela quer aquele
serviço. Não tem dois eventos iguais
onde um custa R$ 100 e o outro R$
1 mil. A composição do preço de ingresso é baseada no custo do evento. O custo do artista é outro fator

diferencial. Quando você percebe
uma tendência de festa com ingressos mais caros, na verdade é uma
segmentação, não é uma tendência
nacional. A tendência é de eventos
maiores e mais baratos..
9- Pouca gente sabe, mas o quilo de
alimento que é arrecado como meia
entrada em grande parte dos eventos da R2 é doado para o Mesa Brasil
Sesc, maior programa de combate à
fome e ao desperdício de alimentos
do DF. Esse é o outro lado da produção de eventos? O que a R2 faz pela
sustentabilidade como um todo?
Eu acho que tudo está atrelado. Quando eu falo do impacto do Na Praia na
cidade, a gente vê um retorno surpreendente. Foi quando percebemos a
chance de mobilizar pessoas, seja doando um alimento, seja com as cortesias sociais, ou R$ 1 no valor do ingresso que é revertido em várias ações que
ajudam outras pessoas. Nossas ações
fazem com que haja engajamento da
sociedade em defender o nosso projeto. Ano passado ganhamos um reconhecimento do Mesa Brasil do Sesc-DF como maior doador individual do
programa. Felizmente temos o Mesa
Brasil, porque o mais difícil de arrecadar alimento é armazenar e distribuir
de forma correta, como o programa
faz. A partir do momento que existe um
projeto voltado para isso é possível que
o alimento chegue para quem precisa
de fato. Hoje, recebemos muitos pedidos de amigos e conhecidos para que
a gente ajude com os alimentos a instituição X. Quando vamos pesquisar a

instituição, o Mesa Brasil já fornece alimento para eles. Estamos com alguns
projetos em andamento, como engajar
artistas do Brasil para esse assunto e
para o Mesa Brasil, com isso, acredito
que vamos poder arrecadar alimentos
para acabar com a fome em todo o
País. São possibilidades que estão sendo estudadas. É um recado para todo
o segmento empresarial de Brasília.
O assistencialismo é importante, mas
ele tem que ser coletivo, colaborativo,
cooperativo. Algo colaborativo não tem
como parar.
10-De que forma o Estado pode incentivar mais a indústria do entretenimento e fortalecer a economia
criativa sem, ao mesmo tempo, privilegiar determinados grupos?
Nós temos um perfil muito liberal.
Entendemos que quanto menos o
Estado interferir é melhor. O que
precisa ter uma regulamentação,
de fato, é a segurança jurídica para
os empresários poderem trabalhar.
Precisamos da ajuda do Legislativo
e do Executivo para trabalhar com
tranquilidade. Em algumas instâncias o fomento do Estado é importante, mas ele não precisa aportar
o capital. Basta deixar a gente trabalhar. As coisas estão melhorando,
isso é muito importante. O mercado
de entretenimento ficou sempre entre evento e comércio. Hoje, a própria
Fecomércio-DF vem fazendo um trabalho muito interessante de conexão
dos players de entretenimento com
comércio e turismo, fazendo uma
interlocução muito importante junto

ao Poder Público, demonstrando a
força e a importância do segmento.
Estamos vivendo um momento muito bom para colher em quatro ou cinco anos. Brasília vai ser a capital do
entretenimento no Brasil.
11- Por fim, que novidades o público
pode esperar para o futuro nesse
segmento e que tipo de bandeira de
Brasília vocês levam para o mundo?
A bandeira que a gente leva para o
mundo é da sustentabilidade. Hoje,
nós temos alguns prémios internacionais, como o próprio lixo zero. Onde
somos certificados junto ao Instituto
Lixo Zero Brasil, como o maior evento
lixo zero do planeta. É muito interessante mostrarmos para o mundo que
é possível sim ter um evento de grande impacto e que ele seja sempre positivo. Essa é a grande referência que
podemos ter. Em relação ao nosso
cenário local, Brasília está preparada,
mas o grande foco é começar a fazer
com que o Brasil visite mais a cidade.
Para isso, vamos produzir mais conteúdo que possa atrair essas pessoas. A
própria Parceria Público Privada (PPP)
do Estádio Nacional Mané Garrincha,
localizado no centro da capital do País,
vai ajudar bastante. Já temos notícia de
um calendário muito robusto de eventos internacionais. Nós, enquanto R2
estamos preparando conteúdos inéditos para esse ano. E para 2021 nossa
grande curva vai ser a festa Surreal.
Que na verdade pensamos em ter uma
atenção nacional, e por isso vamos
transformar a festa em um grande festival de experiências.
Revista Fecomércio DF 11
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SHOPPINGS INVESTEM EM ATIVIDADES
DIFERENCIADAS PARA ATRAIR CLIENTES
Para permanecerem relevantes, centros comerciais apostam em
eventos itinerantes e fixos que envolvem diversos temas
Por Carolina Oliveira

I

nvestir em criatividade e inovação é a aposta dos centros comerciais da cidade para chamar o público e continuar relevante diante dos novos hábitos
de consumo. As propostas envolvem desde atividades para crianças, horta
comunitária, até exposição de cervejas artesanais. Segundo os representantes dos shoppings, a ideia é ocupar os espaços para atrair consumidores. Ao
chamar a atenção de um consumidor para um evento gratuito no shopping,
ele, eventualmente, acaba usando a praça da alimentação e entrando em lojas
para fazer compras.
Olhar as tendências do momento para atrair o grande público é um bom começo. Um exemplo disso é a cerveja artesanal, que tem ganhado muitos admiradores nos últimos anos. Atento a essa tendência, o shopping Pátio Brasil
passou a oferecer um espaço para o Beba do Quadrado, um evento já conhecido na capital que divulga a produção de cervejas artesanais do DF todo mês.
No evento, cuja entrada é gratuita, o público tem a oportunidade de beber di-
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retamente daqueles que produzem
os melhores rótulos da capital, além
de marcas nacionais e importadas,
como a Cervejaria Ayres, a Kombeerdf, A Tal da Bebida, a Cervejaria
Dogma, a Cervejaria EverBrew, a
Bodebrown e a Cervejaria Colorado.
Já no JK Shopping, além de projetos fixos, que acontecem semanalmente, existem vários itinerantes
dos mais diversos temas como:
moda, esporte, saúde e educação.
De acordo com o Superintendente
da unidade, Marcos Atayde, são, em
média 150 eventos por ano. Todos
envolvem apresentações musicais,
exposições, teatro e uma série de
atrações para todas as idades. “Um
grande incentivo aos projetos que
expressam todo o movimento artístico e a diversidade da população”,
explica. Ele conta ainda que esses
eventos trazem mais público para
o shopping. “O envolvimento cultural e emocional com as pessoas faz
toda diferença, os frequentadores se
apropriaram do espaço para aproveitar a extensa programação gratuita
que é oferecida todos os meses no
mall”, comenta.

Uma das atividades é o “JK na laje”,
que tem uma programação musical
intensa e gratuita com shows de diversos ritmos, além de aulões de fit
dance, kangoo jump, apresentações
de baile charme e paredão de som
automotivo. E para completar, piscininhas e duchas estão disponíveis
para a galera se refrescar à vontade,
e também espreguiçadeiras e cadeiras de praia.
Uma iniciativa mais voltada para a
sustentabilidade é o Nossa Horta,
uma ação para fortalecer os laços
de solidariedade com a comunidade
local. A Nossa Horta é uma horta urbana e comunitária, onde são cultivadas verduras, legumes, hortaliças
e ervas medicinais. A colheita acontece quinzenalmente e seus produtos são distribuídos, gratuitamente,
entre o público em geral, clientes, lojistas, colaboradores e para uma escola pública da região, como um reforço para a merenda dos alunos. A
plantação é 100% orgânica e o adubo
vem do processo de compostagem
dos resíduos orgânicos recolhidos da
praça de alimentação do shopping.

O envolvimento
cultural e emocional
com as pessoas
faz toda diferença,
os frequentadores
se apropriaram
do espaço para
aproveitar a extensa
programação
gratuita que é
oferecida todos os
meses
Marcos Atayde,
Superintendente do
JK Shopping

JK Shopping: projeto Nossa Horta distribui verduras e legumes gratuitamente

Revista Fecomércio DF 13

Foto: Lainha Loiola

comércio

Shoppings apostam em programação para as crianças

O carnaval também foi um tema
muito usado pelos shoppings para
ganhar público durante o mês de
fevereiro. O Conjunto Nacional, por
exemplo, preparou dois dias de festas pré-carnavalescas. O BloKids,
dedicado às crianças, teve atividades lúdicas para o público infantil.
O evento foi gratuito e contou com
a presença do Palhaço Aipim, que
conduziu o evento com muito alto
astral e envolveu os pequenos em
várias brincadeiras. “O carnaval
sempre rondou o imaginário brasileiro, por isso proporcionamos aos
nossos clientes uma experiência lúdica e festiva no conforto do espaço
do Conjunto Nacional, que foi totalmente decorado no clima da folia”,
explica Cláudia Durães, gerente de
Marketing do Conjunto Nacional.
Atividades com as crianças sempre
movimentam as praças dos shoppings especialmente nas férias e
nos finais de semana. Nas férias, o
Boulevard Shopping Brasília ofereceu para as crianças, gratuitamente,
a “Escola de Gênios”. Em uma estrutura de 82m² inspirada na série
homônima do canal por assinatura
Gloob. A atração recebeu crianças
de 4 a 10 anos para brincar em gru14 Revista Fecomércio DF

pos e solucionar desafios de ciências
e tecnologia. Outra atividade que fez
muito sucesso foi a Neurolab, onde
os participantes puderam observar
um neurônio com o auxílio de um microscópio. A atividade oferecida pelo
Boulevard Shopping também contou
com uma “Pista dos Sentidos”, cujo
objetivo era ensinar o funcionamento
do sistema nervoso. Depois de cumprir todos os desafios, as crianças
eram consideradas aptas a estudar
na Escola de Gênios.
Em parceria com o Sesc-DF, o Alameda Shopping também ofereceu
programação especial com o Sesc
Folia. Foram dois dias de baile infantil com desfile de fantasias, pintura
de rosto, oficina de máscaras carnavalescas e desenhos para crianças
de todas as idades.
E que tal sair para consumir um
pouco de arte? Alguns shoppings
da cidade têm investido em espaços voltados para exposições artísticas. O Pátio Brasil, por exemplo,
possui uma galeria que conta com
exposições temporárias e vendas
de pinturas sobre tela, aquarelas,
gravuras, desenhos, fotografias, reproduções em Fine Art, esculturas,
objetos, instalações e outras mani-

festações artísticas. O Pátio Galeria é
também um espaço para palestras,
debates sobre arte e cultura, cursos,
workshops, ateliês compartilhados e
co-art, além de performances, rodas
de poesia, pequenas apresentações
musicais e de dança.
O Boulevard Shopping Brasília também oferece exposições. Desde janeiro, o shopping recebe a exposição
“Uma Viagem No Tempo Através da
Pintura”, dos artistas plásticos Celso
Castro, Carvalho de Castro, Ludmila
Araújo, Paulo Peter, Sousa Branco,
Jacira Moreira e Israel Sodré. Com
entrada gratuita, a mostra fica no 2°
piso do mall, exposta de segunda a
sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 19h. As 52 obras
de artes — que estão à venda — carregam estilos entre o acadêmico, realismo, impressionismo, cubismo e
contemporâneo que retratam paisagens e flores, com técnicas de óleo e
acrílico sobre tela, de artistas catalogados e com medalhas em salões
nacionais e internacionais.
O teatro tem sido uma grande aposta
dos shoppings também. Para animar o fim de semana dos brasilienses, o Iguatemi Brasília propõe uma
programação especial para as crianças. O shopping realiza sessões teatrais todos os domingos, às 15 horas,
no Teatro da Livraria Cultura. São,
em média, 50 minutos de pura descontração. As companhias de teatro
convidadas trazem histórias dinâmicas, interativas e engraçadas. Além
disso, utilizam diferentes recursos e
elementos de encenação para contar
as histórias. O teatro tem capacidade
para receber até 200 convidados, e a
entrada é gratuita. Outros shoppings
como o DF Plaza, o Terraço também
oferecem atividades lúdicas para as
crianças aos finais de semana.
Nas férias é o momento em que os
pais precisam buscar atividades no
tempo livre das crianças. Por isso,
os shoppings cada vez mais têm
criado atividades que chamem a família para seus pátios. Até o dia 1 de
março, o Taguatinga Shopping, por
exemplo, oferece aos visitantes uma
imersão no Castelo dos Sonhos. Uma

eventos de moda e exposições lúdicas oferecidos pelo Parkshopping
sempre possuem como característica principal o caráter educativo.
Além disso, muitas dessas atividades
surpreendem justamente por trazer
inovações tecnológicas incríveis. Entre as mais recentes, destaque para
o Fhits Fashion Talks, o Happy Pop’s
by The Sweet Art Museum e a Park
Virtual”.

PET FRIENDLY
Quer ganhar um ponto com o consumidor? Receba o pet dele no seu
estabelecimento. E grande parte dos
comerciantes já devem ter percebido
que abrir esses espaços para os pets
tem sido quase que obrigatório para
ganhar público. Estabelecimentos
como Conjunto Nacional, Taguatinga
Shopping, DF Plaza, Parkshopping e
JK Shopping estão preparados para
receber os bichinhos.
O carnaval do Conjunto Nacional,
por exemplo, teve o BloCão, que foi
a folia dos peludinhos e seus tutores,
com a realização de um desfile e diversas brincadeiras. A festa teve um
Quiz Animal, no qual o mestre de cerimônias fez perguntas e falou curiosidades sobre o mundo dos bichos.

Também teve petiscos e brindes durante toda a programação.
O conceito Pet Friendly tem a ver
com uma mudança no estilo de vida
dos brasileiros. Somos o segundo
maior mercado global de produtos
desta área, com 6,4% de participação. Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apontam que mais de 44% dos domicílios
possuem pelo menos um cachorro.
O Taguatinga Shopping se posicionou afirmando que amadurecimento
do setor estimulou mudanças no estabelecimento. “Depois de uma modernização, passamos a receber os
fiéis companheiros de seus clientes
para passeios super divertidos. Buscando oferecer a melhor experiência de compra possível, o shopping
passou a oferecer empréstimo de
carrinhos pets gratuitamente, além
de bebedouros em locais específicos
e saquinhos higienizadores (cata-caca), disponíveis no Balcão de Informações, no terceiro piso, ou com
os seguranças pelo shopping. Até na
decoração de Natal os companheiros
ganharam espaço: a Aldeia do Noel
conta, também, com um trono pet,
para uma foto completa da família”,
afirma nota enviada pelo Shopping.
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atração inédita e interativa, inspirada
num castelo que traz divertidas atividades e a presença de super-heróis para agitar a programação da
criançada. O castelo recebe a criançada com muita diversão e desafios
em um circuito de brincadeiras que
passa por grandes tubos e escorregadores, e em grandes aventuras na
escada de cordas, nos jogos da floresta, na torre de subida e no painel
de super-herói, entre outros.
Em meio a um mar de bolinhas
verdes, o castelo traz a temática de
super-heróis como Batman, Mulher
Maravilha, Super Homem e Homem
Aranha. Nos finais de semana, os
personagens aparecerão de hora em
hora na sexta, sábado e domingo. O
Castelo dos Sonhos possui mais de
15 atividades disponíveis, ao valor de
R$ 20 por 20 minutos de experiência.
O horário de funcionamento da atração é de segunda a sábado, das 10h
às 22h, e nos domingos e feriados,
das 12h às 22h.
A gerente de Marketing do Taguatinga Shopping, Maíra Garcia, explica
que oferecer atividades que vão além
do comércio é mais que necessário
em tempos de grande concorrência
na cidade. “Hoje o shopping não é
apenas um centro de compras. Ele
é um centro de convivência, conveniência e entretenimento. Quanto mais
a pessoa se sentir atraída, mais ela
volta, fideliza e motiva a compra. Isso
mexe, de fato, no resultado do negocio de um shopping. O entretenimento é um valor agregado. Isso ajuda o
cliente a escolher o shopping. Gerar
experiência inovadora para nosso
cliente”, explica.
No ParkShopping, as férias foram
um sucesso com a presença do “Incrível Jardim dos Insetos Gigantes”,
que recebeu a visita de milhares de
pessoas. De acordo com o shopping,
esse tipo de atividade chega a levar a
um aumento de 30% a 40% de público. Ainda de acordo com representantes do ParkShopping, é importante investir em programação cultural
em datas especiais como no aniversário de Brasília, no dia das crianças, no Halloween, no Natal, etc. “Os

Espaço para pets é uma nova tendência nos centros comerciais da cidade
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CÂMARAS TEMÁTICAS DA
FECOMÉRCIO-DF EM AÇÃO
Os cinco grupos empresariais da Federação traçam plano
de trabalho para o ano de 2020
Por Sílvia Melo

Presidente da Fecomércio-DF e da Câmara de Turismo, Francisco Maia, destaca a
importância dos grupos empresariais para economia do Distrito Federal

A

s câmaras temáticas da Fecomércio-DF têm uma grande
importância no fomento da
economia local e na geração de emprego. Elas foram criadas para garantir um ambiente aberto e imparcial, com o objetivo de debater temas
de interesse a diversos segmentos
do comércio. Em 2019, foram lançadas as câmaras de Tributação
e Finanças Públicas; de Mulheres
Empreendedoras; e de Economia
Criativa. Além disso, foi relançada a
Câmara de Inovação e Tecnologia da
Informação. A Câmara de Turismo
e Hospitalidade completa em 2020
quatro anos de atuação com grandes projetos.
Para 2020, o presidente da Fecomércio-DF e presidente da Câmara
de Turismo, Francisco Maia, destacou a intenção de fazer ainda mais
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para alavancar a representatividade
desses grupos. “Esses grupos se
propõem a ser uma tribuna, trazendo debates de grandes temas da
cidade. Em 2020 vamos nos dedicar
ainda mais ao trabalho das câmaras”, informa Maia. “Na de turismo,
por exemplo, pretendemos divulgar
a nossa cidade e realizar um trabalho em prol do segmento que é uma
grande solução em diversas questões da cidade.”

CÂMARA DE TURISMO E
HOSPITALIDADE
A Câmara de Turismo pretende dar
continuidade a grandes projetos e
lançar novos, para o aniversário de 60
anos da cidade, como o Espetáculo
Veja Você Brasília, em parceria com
o Sesc-DF: o músico Oswaldo Montenegro foi contratado para dirigir um

espetáculo musical em homenagem
a cidade. Continuando as comemorações do aniversário a câmara realizará, durante abril, o Mês Brasília:
ações vinculadas ao setor produtivo e
ao turismo para criar um calendário
de atividades durante o mês todos os
anos.
O grupo realizará também em 2020 a
3º edição do seminário Destino Turístico Inteligente, com o objetivo de gerar conhecimento sobre o tema e trabalhar para posicionar Brasília como
um destino inteligente. Em 2019, a 2º
edição debateu temas como: Inovação e criatividade no turismo; Megatendências que impactam o turismo;
Nova Zelândia: um destino turístico
consolidado por inovações; O sucesso do turismo em Portugal, entre outros.
O projeto Brasil Visita Brasília também terá destaque em 2020. Lançado no início de novembro de 2019, a
iniciativa é uma parceria entre o Sistema Fecomércio-DF, Sesc, Senac e
a CVC. O intuito do programa é fazer
com que os jovens brasileiros conheçam a capital federal, estimulando
o turismo brasiliense. Pelo acordo
assinado, a CVC comercializará um
pacote, saindo de São Paulo, com aéreo, para Brasília por R$ 990. Ainda
em 2020, a ideia é fazer a segunda
edição do Natal Sempre Monumental. Em 2019, foram 30 dias de muita
alegria, que fizeram renascer o Natal
em Brasília.

CÂMARA DE TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS PÚBLICAS

Presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras, Beatriz Guimarães

CÂMARA DA MULHER
No calendário de ações para 2020
constam reuniões, assinaturas de
parcerias e termos de cooperação
técnica, participação em seminários
nacionais e internacionais, além de
missões empresariais. “2020 é o
ano que a gente espera consolidar
os trabalhos da câmara, beneficiando a mulher empresária e a mulher
que tem interesse em empreender.
Vamos consolidar também parcerias
estratégicas”, explica Beatriz Guimarães, presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras
de Negócios.
Um dos destaques para o ano é a
assinatura do Termo de Cooperação
Técnica com a Secretaria de Estado
da Mulher do DF, que beneficiará as
mulheres vítimas de violência ou em
situação de vulnerabilidade atendidas pelo espaço Sou Mais Mulher. “O
Sesc-DF irá apoiar essas mulheres
na área de cultura e saúde, o Senac-DF disponibilizará cursos profissionalizantes. A Fecomércio dará apoio
com o banco de oportunidades para
as mulheres que fizerem os cursos,
para que a nossa base sindical possa
buscar pessoas qualificadas dentro
desse banco”, destaca Beatriz.
Outra ação que será realizada pela
Câmara é uma reunião com a ONU
Mulher, onde será assinada uma
parceria para realizar uma campanha de sensibilização para que
60 empresas de Brasília assinem a

adesão ao Selo Empresa Amiga da
Mulher. “A empresa que aderir se
compromete a fazer uma política de
beneficiar a mulher”, explica Beatriz.
Também está prevista uma parceria
com a Comissão da Mulher OAB-DF,
onde serão ofertadas palestras ou
minicursos sobre a advogada empreendedora. Entre os seminários que a
câmara irá desenvolver ou participar,
estão: Empreendedorismo Feminino
com o Sesc-DF e a Embaixada de Israel, previsto para maio; o Seminário
Internacional da Federação de Mulheres Empresárias dos Países de
Língua Portuguesa, em agosto, e um
seminário com a Câmara Legislativa
sobre Legislação de Empreendedorismo no DF, em novembro.

A Câmara de Tributação e Finanças
Públicas foi criada em 2019 com o
objetivo de propor projetos e ações
que incentivem e fortaleçam a economia do DF. “Temos atuado para facilitar o diálogo, o debate, a discussão e
a convivência dos sindicatos da base
da Federação com o poder público,
em face à complexidade do sistema
tributário nacional. Além é claro, de
buscar Justiça fiscal e competitividade”, afirma Charles Dickens, presidente da Câmara, destacando que
estão entre as ações prioritárias previstas para 2020 a revisão do código
tributário do DF, em conjunto com a
Câmara Legislativa do DF, e o debate
para a elaboração do código de defesa do contribuinte.
A Câmara realizará em meados do
mês de março um seminário para
fazer uma discussão técnica e falar
de assuntos importantes, como a
Reforma Tributária. Além de trazer
uma maior segurança jurídica para
os empresários. Entre os assuntos
que serão debatidos estão: ICMS;
política fiscal de incentivo tributário;
incentivo fiscal entre outros. A câmara anunciou ainda uma parceria com
a Associação Brasileira de Advocacia
Tributária (ABAT) para a formatação
de cursos rápidos sobre assuntos
tributários, voltados para os empresários.

Presidente da Câmara de Tributação, Charles Dickens
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Presidente da Câmara de Inovação e Tecnologia, Christian Tadeu

CÂMARA DE INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

CÂMARA DE ECONOMIA
CRIATIVA

Lançada em agosto de 2019 com a
finalidade de fortalecer o setor de
tecnologia da informação de Brasília
e torná-lo mais competitivo, a Câmara de Inovação e Tecnologia da Informação definiu os planos de trabalho
para 2020 focado em cinco eixos:
Estruturantes, Capacitação e Educação, Parques Tecnológicos, Mercado
e Projetos.
“O primeiro tem o papel de estruturar a câmara com profissionais e a
obtenção de recursos para alavancar
os projetos definidos ao longo do ano
de 2020. Com o déficit na área de TI e
visando a demanda do mercado, pretendemos promover a capacitação e
educação de novos profissionais para
o mercado de trabalho”, informa.
“Temos o objetivo de de alavancar o
mercado e aproximar o empresário
conservador das novas tecnologias
existentes”, explica o presidente da
câmara, Christian Tadeu. Ele destaca
ainda que o eixo sobre que trata de
projetos ficará responsável pela criação de uma área de ações para tratar
de todas as demandas oriundas do
mercado. A Câmara de TI também
será atuante no trabalho para atrair
investidores para o Parque Tecnológico de Brasília.

Com o objetivo de impulsionar a economia criativa em Brasília e torná-la
cada vez mais forte, a Fecomércio-DF lançou na noite desta no dia 12
de novembro a Câmara de Economia
Criativa. O sócio da Capital Week Entretenimento, empresa que realiza
o Capital Moto Week, Pedro Affonso
Franco, está à frente do grupo, como
presidente. Segundo ele, o grupo trabalhará durante o ano para estimular
todos os segmentos que compõem a
economia criativa: artesanato, publicidade, produção de eventos, audio-

visual, entre outros. “Brasília deixou
de ser uma cidade meramente administrativa e virou uma cidade que
pulsa criatividade. O nosso objetivo
será desenvolver o setor e dar as
ferramentas para que ele continue
crescendo cada vez mais e com mais
estrutura”, disse.
Pedro informa que o objetivo é desenvolver o setor e dar as ferramentas para que continue crescendo
cada vez mais e com mais estrutura.
Em 2020, o grupo já está realizando
diversas reuniões com a Secretaria
de cultura do DF para tornar a Lei de
Incentivo à Cultura (LIC) mais interessante e acessível a todos. “Temos
conversado para tornar esse recurso
mais inclusivo, que atenda os gargalos da cultura da cidade e mostrar
que Brasília é uma cidade de cultura, com vários produtos culturais
e de excelente qualidade”, disse. O
grupo também trabalhará durante o
ano para movimentar a avenida W3,
com ocupação criativa dos espaços
públicos. “Vamos trabalhar e debater
uma forma de transformar a W3 Sul,
focando na economia criativa e ocupação, trazendo recreação. Temos
tido reuniões com o GDF para buscar
entender como melhor fazer esse
movimento”, conclui.

Presidente da Câmara de Economia Criativa, Pedro Affonso
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for talecasuaempresa.com.br

A sua empresa pode fortalecer
o trabalho do seu sindicato.
Participe das reuniões, eventos e
convenções coletivas e encontre
soluções compatíveis com a
realidade do seu negócio.
Compartilhe ideias e contribua
para a melhoria da sua categoria
econômica.

Fortaleça quem fortalece a
sua empresa. Contribua para
o seu sindicato.
Acesse
www.fortalecasuaempresa.com.br
e saiba mais.

Apoio:

A suA empresa
não está sozinha.
o sindicato
trabAlhA
com você.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

SANDUÍCHE BOM
E BARATO
SABOR AUTÊNTICO
Com especiarias importadas da Índia, o Indian House chama atenção pela fidelidade do cardápio a culinária indiana, sem adaptação ao paladar brasileiro
- apenas a pimenta, que pode ser a gosto do cliente. Os chefes que comandam
os fogões do estabelecimento também são indianos, com mais de 10 anos de
experiência, o que resulta em um sabor extremamente autêntico e delicioso.
São vários tipos de curry, corres, castanhas e o aroma memorável. O restaurante é o único em Brasília que conta com um forno indiano, o Tandoor. Resultado: pães incríveis que te transportam diretamente para a cultura do País.
Além dos pães, a casa tem o delicioso Butter Chicken, frango em molho de tomate levemente temperado. Outro prato que vale a pena experimentar são as
variações do Biryan, pratos feito com arroz basmati e especiarias indianas. O
cliente pode escolher com cordeiro, frango ou vegetariano. O estabelecimento
fica localizado na 109 Norte, Bloco A, Loja 70. Aberto de terça a domingo, das
12h à 0h.

NOVIDADES NO UAI COMIDA
BRASILEIRA
O Uai Comida Brasileira, localizado no hall do Brasil 21 Cultural, bloco A, está
de volta! Agora com uma nova roupagem para os clientes: um buffet por quilo.
À frente da operação estão os chefs Myriam Carvalho e Victor André. Entre os
destaques da casa está a deliciosa Vaca Atolada, às segundas-feiras e a boa
e velha Rabada com Agrião, sempre às quintas. As sobremesas também são
deliciosas, meu destaque vai para o Pudim de leite. O quilo sai a R$65 – tanto o
buffet de comida quanto o de sobremesa. O estacionamento é gratuito por três
horas. Vale a pena conferir
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A moda do hambúrguer smash chegou a Brasília: o Tá Doido Burger
inaugurou sua loja em fevereiro, no
Setor Comercial Sul, Quadra 5. O
empreendimento conta com uma
proposta descolada e saborosa. Lá,
o hambúrguer é feito artesanalmente, com o valor de todo o cardápio a
R$10. São quatro opções para os
clientes, entre eles o Kbuloso, feito com com blend de carne smash
(100g), generosas fatias de cheddar,
cebola caramelizada e, para finalizar, uma saborosa maionese especial. A iguaria vai no pão australiano.

DICA DA COLUNA
O Mané das Codornas, localizado na
Qe 17 do Guará II, é uma das casas
mais tradicionais de todo o DF e referência para moradores do Guará.
Com um ambiente descontraído e
familiar, o bar e restaurante tem uma
farofa de ovos maravilhosa. Sem contar com o prato que batiza o estabelecimento: a codorna, uma das melhores da cidade, sem dúvida. Outro
prato que atraí a clientela é o pescoço
de peru, nota 10! Uma delícia.

ENTREVISTA COM
DAIANE BARROS

Natural do Gama-DF, Daiane Barros, 37 anos, iniciou a carreira como
administradora de empresa. Atualmente, trabalha no processo de
gestão de qualidade, de pessoas e novos produtos e receitas no grupo Geléia. A história na empresa começou com algumas consultorias,
onde era realizado treinamento na área de atendimento até migrar,
gradualmente, para a parte de qualidade, onde são elaboradas as receitas do empreendimento.
O Geleia já caiu no gosto do brasiliense, como é a preparação dos
pratos?
A inspiração vem do dia a dia, de forma simples e natural. Observamos o que os clientes falam. Além disso, sempre buscamos surpreender pelo sabor em cada mordida, sem perder a essência do hambúrguer: Comida democrática, gostosa que se come com as mãos. É
essa busca por sabores que faz a gente querer sempre inovar e criar
pra atingir novos sabores e sensações.
O mercado de hambúrguer do DF está cada vez mais competitivo,
como você enxerga o atual momento desse segmento na cidade?

Gestora de qualidade do grupo Geléia

Estamos na era da experiência. Além de criar e manter um sabor surpreendente, precisamos proporcionar um momento único para nossos clientes. A competição faz parte, e é de suma importância para o
mercado: sem concorrência nós não nos testamos, não avançamos.
Acredito que a melhor resposta consiste em perceber, entender e
mostrar para os consumidores quais nossos diferenciais, e como esses diferenciais podem atrair, conquistar e manter nossos clientes
satisfeitos e principalmente engajados conosco.
Na sua opinião, o que é uma comida boa?
Comida boa é aquela feita na hora, nada congelado, servida com amor,
que tem tempero simples e acessível, e o principal, que nos dá vontade
pedir mais.

DICA DE LEITURA

SALGADOS

MESA BRASIL

O livro: O sushiman: técnicas e receitas
busca estudar os segredos, sutilezas e
sofisticações da culinária japonesa. A
publicação conta com um formato técnico com fotos que ilustram o passo a
passo do preparo de todos os tipos de
sushi tradicionais e suas variações. O
autor, Ronaldo Catão, busca atender
tanto iniciantes, como veteranos nesta arte. O livro é publicado pela Editora
Senac-DF e custa R$ 96.

O Senac-DF oferece um curso completo de salgadeiro. As aulas começam no dia 16 de março nas unidades do Setor Comercial Sul e de
Taguatinga. O investimento é de R$
1,5 mil, que podem ser parcelados
em até 12 vezes no cartão ou em 3
vezes no boleto. Para participar, é
necessário ter no mínimo 16 anos.
Mais informações podem ser obtidas
pelo número: 3313-8877.

O projeto Mesa Brasil do Sesc do
Distrito Federal arrecadou durante
o ano de 2019 mais de uma tonelada de alimentos – um aumento de
30% em relação a 2018. O programa
também registrou um aumento no
número de doadores do projeto: de
70 para 105. Para conhecer mais sobre as ações e sobre o projeto Mesa
Brasil, acesse o site: www.sescdf.
com.br
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somos sistema fecomércio-DF
Em dezembro, a Torre de TV se tornou um ponto de confraternização para celebrar o
Natal Sempre Monumental, evento realizado pela Fecomércio. Atraídas pela beleza das
luzes, cores e sintonia das músicas, as pessoas tiraram fotos, conversaram e apreciaram as
atrações. Parte desse público também foi à feira da Torre, lanchar, comprar artesanato e
conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade. Comerciantes do local afirmaram
que durante as festividades as vendas aumentaram.

Tapioca e seresta

Foto:Cristiano Costa

Por José do Egito

Lucia Maria da Barraca da Tapioca

A comerciante da tradicional Barraca da Tapioca, Lucia Maria, contou
que a feira nunca tinha recebido tantas pessoas durante um evento.
Segundo ela, o movimento foi maior do que nos últimos e trouxe público para o espaço. “O evento foi maravilhoso. A seresta que o Sesc-DF fez aqui na praça da feira foi linda. Isso fez com que as pessoas
também se alimentassem nas nossas lojas. Ficou tudo pertinho”,
disse. Em 2019, a Fecomércio-DF estreou o Natal Sempre Monumental, programação criada por meio de parceria entre o GDF. Até 6 de
janeiro, a Torre de TV ganhou iluminação e telas de Leds. Diversas
atrações ao redor do espaço atraíram quem passou pelo centro da
cidade. Segundo dona Lucia, o momento foi importante nas vendas da
feira e, de quebra, foi possível pagar todas as contas atrasadas. “Nós
comerciantes da feira vivemos de períodos como esse, onde podemos
lucrar mais. No ano passo, com o evento no Natal, o lucro foi muito
positivo. O que eu estava devendo eu consegui pagar só com o dinheiro no período do final do ano”, disse Lucia.

Lembranças de Brasília
Por José do Egito

Foto: Cristiano Costa

Se a ideia é um passeio grátis em Brasília, a Feira na Torre esta é uma
boa sugestão. Quem garante isso é a artesã Ivanilde Tavares. Há mais
de 30 anos ela trabalha na feira e contou que o espaço viveu momentos especiais durante o Natal Sempre Monumental. “O público triplicou.
Foram apresentações muito bonitas. Eu mesmo quando fechava meu
box ia assistir também”, disse Ivanilde. Ela explica que a feira trás a
definição de artesanato com peças feitas a partir de trabalhos manuais,
sem recorrer a máquinas nem a processos automatizados, mas que
pode ser descrito também como “peças únicas feitas com todo carinho
e atenção”. Toda essa riqueza humana esteve ao alcance do público que
passou pelo evento e quis conhecer a feira da Torre. “Deu pra perceber
que a parte de alimentação ficou mais cheia. Mesmo assim muita gente procurou por artesanato. É importante ter opções durante o dia pra
gente conseguir alcançar mais tempo esse público”, explicou a artesã.
Ivanilde valorizou a iniciativa da Fecomércio-DF e do Sesc-DF e pediu
pela continuidade do evento. Para ela, o movimento aumenta porque é
possível passear, comprar presentes, comer, conhecer um pouco da
cultura local ou só admirar a torre em um só lugar. “No Natal esse passeio se torna especial. Que a iniciativa permaneça”, declarou Ivanilde.
Artesã, Ivanilde Tavares
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Cinco perguntas
para Jocélio
Aleixo
Por José do Egito
Jocélio Aleixo da Silva é artesão há 32 anos e atual presidente da Associação da Feira de Artesanato da Torre de
TV. Segundo ele, as lojas receberam o maior movimento de público dos últimos anos durante o Natal Sempre
Monumental, realizado pela Fecomércio-DF.
O que o senhor e os feirantes acharam do Natal
Sempre Monumental?
Foram dias e noites incríveis, muita gente passou por
aqui. Há tempos que a nossa feira estava sem atração
alguma durante a principal época do ano.
O que chamou mais atenção no evento?
Foto: Cristiano Costa

A abertura com a queima de fogos do evento foi linda. A
organização está de parabéns. Ficou marcado desde o
sucesso na abertura que seria um evento incrível, e foi.
Como foi a movimentação na feira?
Lilian Cândida proprietária do Torre Burguer

Pit-stop no Torre
Burger
Por José do Egito
O Torre Burger foi outro box da Feira da Torre que registrou um dos maiores movimentos durante o Natal
Sempre Monumental. Segundo a proprietária Lilian
Cândida, o local se tornou uma espécie de pit-stop
para quem procurou uma boa opção de happy hour ou
buscou um lugar para comer. “Foi um público bem receptivo. O movimento causado pelo evento nos ajudou
com as vendas”, disse Lilian. O Pavilhão do Sesc-DF
também integrou parte da programação do evento e foi
uma das opções que mais caiu nas graças do público,
disse Lilian. “O espaço recreativo que o Sesc criou foi
bem bacana. As famílias compareceram em peso, deu
pra perceber”, contou. Consolidado como um espaço
de valorização do artesanato brasiliense e de tantas
outras linguagens artísticas, entre elas poesia, dança,
teatro e música, a Feirinha da Torre também recebe
toda terça-feira do mês, às 20h, no Torre Burger, o encontro de motociclistas. Segundo Lilian, diversas iniciativas podem ser adotadas para que o espaço seja mais
frequentado, a exemplo do Natal Sempre Monumental.
“Brasília precisa todo mês de um evento de peso como
o que fizeram no Natal. A Fecomércio-DF está de parabéns. Fez bem para Brasília, para a Torre e para nós,
feirantes”, defendeu.

Tivemos um aumento de 30% de público.
Você acha que o público aprovou a iniciativa?
O retorno foi positivo. As pessoas ficaram encantadas.
É o tipo de evento que precisa ter continuidade. Nossa cidade carece de momentos assim.
Quais medidas podem ser
adotadas para melhorar ainda
mais o público na feira nos dias do
evento?
Eu acredito que o planejamento já é
muito bom. Apenas queremos aumentar o horário das atrações
durante o dia para que o artesão também consiga expor
trabalho. Muitos moram longe e não podem ficar para a
parte da noite.
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assistência

Foto: Cristiano Costa

SINDICATOS PATRONAIS DO
COMÉRCIO SE REINVENTAM E
PERMANECEM RELEVANTES
Entidades oferecem um leque de serviços para apoiar as empresas
Por Daniel Alcântara

O

empresário brasiliense Erivan
Araújo, proprietário da Rede
de Farmácias Dogatati, pagava
uma taxa indevida para o Conselho
Regional de Farmácia que onerava o
seu negócio. Ele conta que só conseguiu esclarecer a situação com o
apoio do sindicato do seu segmento.
“O Sincofarma ganhou uma decisão
na Justiça que extinguiu uma taxa
indevida cobrada pelo Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF-DF),
desonerando os empresários, o que
foi de extrema ajuda para o fluxo de
caixa dos lojistas”, ressalta. De forma semelhante, muitos empresários do segmento de papelarias do
Distrito Federal, por exemplo, estavam à beira da falência após a crise
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econômica atingir o Brasil depois
de 2014. Eles só conseguiram um
fôlego extra quando o Sindicato das
Papelarias deu início a uma série de
negociações com o governo local e
conseguiu reativar o programa Cartão Material Escolar, que por meio
de um cartão magnético permite
que pais de alunos da rede pública
de ensino recebam uma espécie de
bolsa do governo para a compra de
produtos em papelarias.
Esses são apenas alguns dos exemplos da nova era que vivem os sindicatos patronais no Brasil. Com a
reforma trabalhista sancionada no
fim de 2017 e o fim da contribuição
sindical compulsória, as entidades

representativas dos empresários
passaram a focar a sua linha de atuação cada vez mais na prestação de
novos serviços para os filiados, com
o objetivo de criarem uma fonte de
receita e permanecerem relevantes
em seu meio. A estratégia não apenas deu certo, como demonstra cada
vez mais a importância de um sindicato forte. Em Brasília, a Fecomércio-DF tem orientado e incentivado
os sindicatos da sua base a investirem cada vez mais em uma atuação
diferenciada, focada no apoio que
pode ser dado para o cliente, que é o
empresário filiado.
Em função disso, com apoio da
Confederação Nacional do Comér-

cio (CNC), foi criada a contribuição
assistencial, que nada mais é do
que um apoio aos serviços prestados pela entidade sindical. Com o
pagamento voluntário da taxa, que
varia de segmento para segmento, o
empresário tem direito as vantagens
que vão desde cursos de capacitação
profissional, orientação de gestão,
assessoria econômica, jurídica e
parlamentar, até acesso a serviços
essenciais para o funcionamento do
empreendimento, como a certificação digital, por exemplo. Além disso, o filiado também é beneficiado
pela constante luta em benefício da
categoria representada. Tudo isso
passou a ser oferecido pelo sindicato
empresarial nos dias de hoje.
“Em 2019, o projeto Cartão Material Escolar, apoiado pelo sindicato,
evitou que inúmeras papelarias fechassem as portas. Essas empresas
corriam risco de falir, mas graças
ao material escolar elas ganharam
um novo fôlego para continuar no

mercado”, defende o presidente do
Sindipel-DF, José Aparecido. O proprietário de farmácias Erivan Araújo
comenta que neste momento difícil
que a economia está passando é importante ter um sindicato que defenda os lucros e interesses da classe.
“Acredito que essa taxa assistencial
é primordial para manter a estrutura
do sindicato para que eles possam
continuar defendendo o comércio,
além de ofertar diversos serviços
para as empresas”, reforça Erivan.
O presidente do Sincofarma-DF,
Francisco Messias, enfatiza que a
contribuição fortalece a saúde financeira do sindicato, proporcionando
a realização do trabalho de apoio.
“Estamos com uma demanda gigantesca em prol do empresariado: são
ações jurídicas, defesa na vigilância
sanitária, ações contra cobranças
indevidas. Além é claro de oferecer a
convenção coletiva, benefícios como
convênios e planos e descontos em
cursos”, informa Messias.

Cartão Material foi um dos projetos apoiados pelo sindicatos patronais do DF

Além da representatividade em prol
do segmento, os empresários que
pagam a contribuição assistencial
podem usufruir de outros benefícios.
Um deles é ter acesso a Comissão
de Conciliação Prévia Intersindical
(CCPI) com o sindicato laboral, caso
precise. A comissão tem como objetivo promover acordos entre empregador e empregado após rescisões
contratuais. Esses acordos são realizados na presença de um representante do sindicato patronal e de um
representante do sindicato laboral
de maneira rápida, desafogando a
Justiça do Trabalho, onde os processos costumam levar muito tempo e
custam caro. A decisão da comissão
é definitiva e o acordo não pode ser
contestado nem na Justiça do Trabalho.
Pagando a contribuição assistencial
em dia os empresários também podem aderir ao Regime Especial de
Piso Salarial (Repis), uma oportunidade de desenvolver os negócios
com um custo mais baixo: a proposta é reduzir as despesas na contratação de novos funcionários por
meio do programa. Seguro de vida e
de veículo com condições especiais
de valores e carência e certificação
digital também estão entre as vantagens oferecidas aos empresários
que pagam a taxa. São todas essas
vantagens que fazem das entidades
sindicais patronais cada vez mais relevantes.
Mais informações sobre a contribuição assistencial podem ser obtidas pelo telefone 3038-7569 ou pelo
e-mail: atendimentosindical@fecomerciodf.com.br
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sindicatos

VENDAS DE MÁSCARAS AUMENTAM 300% NO DF
POR CONTA DO CORONAVÍRUS, DIZ SINCOFARMA
Por Daniel Alcântara

A

venda de máscaras cirúrgicas
descartáveis em Brasília teve
aumento de 300% por conta do coronavírus. O presidente do
Sindicato do Comércio de Produtos
Farmacêuticos do DF (Sincofarma-DF), Francisco Messias, explica que
a população está assustada com as
notícias sobre a doença. Com isso,
os estoques de máscaras das farmácias do DF já estão chegando ao
fim. O problema, entretanto, é que
não há reposição no momento, pois
a fornecedora do material é da China, epicentro da doença, diz Messias.

“Depois do anúncio da chegada
dos brasileiros da China, as máscaras estão acabando. A demanda, realmente, está muito grande. O início
das aulas também contribuiu para
às vendas, uma vez que os pais buscaram proteção para os seus filhos”,
informa o presidente do Sincofarma.
“Na minha farmácia, por exemplo, eu
tinha 100 caixas de máscaras, agora
estou apenas com três. Tem muita
gente comprando para fazer doação
também. O alarde está enorme”, informa Francisco Messias.

Além das máscaras, produtos
como álcool em gel também registram aumento. O Sincofarma diz
ainda que o produto pode faltar nos
hospitais da cidade, uma vez que
o fornecedor do GDF também é da
China. “Não tem produto vindo de lá,
nem de avião está chegando”, informa Messias. Nesta terça-feira (11),
a Organização Mundial da Saúde
(OMS), informou que 1.017 pessoas
morreram em decorrência do coronavírus. Já foram confirmados mais
de 43 mil casos da doença em todo o
mundo.

CÂMARA DOS DEPUTADOS LANÇA FRENTE
PARLAMENTAR EM DEFESA DA EDUCAÇÃO NO
TRÂNSITO. SINDAUTO APOIA
Por Daniel Alcântara

F

oi lançada no dia 11 de fevereiro, na Câmara dos Deputados, a
Frente Parlamentar em Defesa
da Educação no Trânsito e Formação
de Condutores. Composto por 198
parlamentares, o grupo será coordenador pelo deputado Abou Anni (PSL-SP). O presidente do Sindicato dos
Centros de Formação de Condutores
de Veículos Automotores do Distrito
Federal (Sindauto-DF), Francisco Joaquim Loiola, esteve presente na cerimônia de lançamento.
OSegundo Loiola, essa frente defenderá os interesses da categoria, além
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de criar uma maior interação com o
governo. “Queremos focar em projetos como o que torna a formação em
autoescola optativa para os candidatos. Nosso pleito é não acabar com
a formação e sim ampliar e ter uma
educação melhor, focando na educação no trânsito e do condutor”, disse
Loiola.
Atualmente, o setor de autoescolas de
todo o Brasil gera mais de 150 mil empregos. De acordo com Francisco Loiola, se as propostas contra o segmento
forem aprovadas as empresas fecharão e os empregos serão perdidos.

INFORMALIDADE BATE RECORDE NO DF E
SINDHOBAR COBRA FISCALIZAÇÃO DO ESTADO
Por Daniel Alcântara

O

trabalho informal é a principal
forma de ocupação em 11 estados do País, atingindo a taxa
de 41,1% em todo Brasil, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas.
No Distrito Federal, o índice ficou
em 29,6%, a maior taxa desde 2016,
quando chegou a 26%. É o que informa pesquisa divulgada no dia 14 de
fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Entre
as unidades da federação, as maiores taxas de informalidade em 2019
foram registradas no Pará (62,4%) e
Maranhão (60,5%)
O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília
(Sindhobar-DF) reconhece o atual

cenário de dificuldade econômica do
País. Entretanto, o sindicato destaca
que o trabalho informal, principalmente no comércio, atrapalha muito
o empresário que está em dia com os
seus impostos. Segundo o presidente da entidade, Jael Antonio da Silva,
o crescimento de informalidade no
segmento de alimentação fora do lar,
assim como em outros segmentos
da economia, é exponencial.
Jael informa que no DF é comum
encontrar pessoas que montam uma
barraca, colocam um isopor e uma
churrasqueira e começam a vender
comida, sem nenhuma fiscalização.
“São barracas em todos os lugares. É uma concorrência irregular e

desleal, já que não pagam impostos.
Além disso, gera uma insegurança
alimentar enorme para a população”,
diz. “Ninguém sabe a procedência
daquele alimento. Será que as carnes vêm de matadouro clandestino?
Como é feito a armazenagem daquele alimento? O Estado precisa tomar
uma providência urgente”, enfatiza.
O presidente do Sindhobar diz ainda
que para começar a trabalhar com
alimentação é preciso seguir regras:
procurar o Sebrae para se informar e
se regularizar para dar legitimidade
ao seu negócio de forma legal.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRODUÇÃO
DE IMAGENS SE REÚNE COM PRESIDENTE DA
FECOMÉRCIO-DF
Por Daniel Alcântara

A

nova Diretoria do Sindicato
das Empresas de Produção
de Imagens, Fotografias, Filmagens e Profissionais Autônomos
do DF (Sinfoc-DF), eleita no dia 4 de
fevereiro, se reuniu com o presidente da Fecomércio, Francisco Maia,
na sede da entidade, no dia 10 de fevreiro. O objetivo do encontro foi o de
alinhar projetos e apresentar a nova
diretoria para a Federação. “Viemos
também pedir apoio da Fecomércio
para a realização de projetos futuros
que visam ao fortalecimento da categoria. Após passar um ano inativo

por questões jurídicas envolvendo a
antiga diretoria, o sindicato acabou
perdendo prestígio. Queremos e vamos mudar essa realidade”, disse o
presidente do Sinfoc, Lázaro Donizetti dos Santos. Francisco Maia disse que a Federação está de portas
abertas e ofereceu toda a estrutura
da casa para ajudar no que for pos-

sível. O vice-presidente do Sinfoc,
Eriberto Vasconcelos Bastos, também ressaltou a intenção de fortalecer a entidade. “A nossa ideia, junto
com a Fecomércio, é fazer uma ressurreição do Sinfoc. Queremos trazer o empresário para o nosso lado”,
disse.
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A rede nacional de varejo, Magazine Luiza pretende abrir 15 unidades em vários pontos do DF

NOVOS INVESTIMENTOS
Distrito Federal e Região recebem novos empreendimentos que
prometem movimentar a economia e gerar empregos na cidade
Por Sacha Bourdette

A

capital Federal vai receber no
ano em que completa 60 anos,
novidades e mudanças no
mercado. Rede de hospital, complexo de entretenimento, rede varejista,
hipermercado de cara nova e cafeteria são alguns dos negócios que
chegam para movimentar a cidade.
Foram e estão sendo investidos bilhões de reais para a implantação,
reforma e construção dos empreendimentos. As empresas prometem
gerar novas vagas de emprego na
cidade. A Revista Fecomércio-DF
traz os detalhes dos investimentos
e projetos futuros desses negócios.

28 Revista Fecomércio DF

REDE VAREJISTA
A rede nacional de varejo, Magazine
Luiza (Magalu), vai chegar ao Distrito
Federal ainda no primeiro semestre do ano, estão previstas 15 novas
lojas: as primeiras devem ser em
Taguatinga, Planaltina e Samambaia. Cada abertura de loja requer
R$ 1 milhão de investimento local.
A expansão faz parte da estratégia
da Magazine Luiza. A empresa comemorou no final de agosto do ano
passado sua milésima loja.
Segundo o vice-presidente da Magalu, Fabrício Garcia, novas vagas
de emprego serão geradas. “Vamos

gerar empregos com nossa chegada, com certeza. Cada loja que
abrimos, são 20 empregos diretos
que criamos”, diz. O vice-presidente da gigante varejista aposta que a
capital do País será outro ponto de
sucesso para a marca. “Acreditamos
no potencial de Brasília, pois é um
dos principais mercados do Brasil.
Analisamos bem o quadro e chegamos para ser um competidor forte
em Brasília. Investiremos bastante
localmente. Cada loja recebe investimento de cerca de R$ 1 milhão para
sua abertura. O que faz, também,
gerar empregos indiretos”, afirmou.

ENTRETENIMENTO AO LADO
O Bali Park vai ser o novo parque
aquático próximo a Brasília. O local
está sendo construído na cidade
de Luziânia, no Estado de Goiás, a
apenas 50 minutos do DF. A primeira
etapa das obras será concluída em
janeiro de 2021 e a segunda etapa
em dezembro de 2022. A área total do
local terá 110 mil metros quadrados e
contará com parque aquático, piscina
de ondas, um rio, dois espaços
kids, dois conjuntos de tobogãs,
equipamento radical para duas
pessoas com boia, restaurantes, bar
molhado, praia, lojas e muito mais.
No parque, o público poderá também
praticar esportes aquáticos com
aluguel de lanchas, jet-skis, kayaks e
standup padels e escola de mergulho.
Além disso, turismo de aventura
poderá ser aproveitado por meio de
trilhas, paintball, tirolesa, passeios
e aluguel de mountainbikes. No
empreendimento imobiliário serão
1,6 mil apartamentos voltados para
hotelaria. O investimento projetado
para o parque aquático foi de R$ 65
milhões.
Segundo o sócio e diretor de
desenvolvimento do Bali Park, Tony
Hudson Bezerra Alves, os motivos
para investir foi a falta de opções
de entretenimento na região. “Foi
a carência de produto de lazer
de qualidade próximo a Brasília.
Acreditamos sim no potencial da

Starbucks abrirá cinco lojas no Aeroporto Internacional de Brasília

região para continuar investindo. A
receptividade da comunidade e dos
agentes públicos da região tem sido
fantástica. Todos acreditam que o
Bali Park será um divisor de águas
para a geração de emprego, renda
e turismo na região”, contou. O
público estimado após a conclusão
da primeira etapa do parque é de 10
mil por dia e ao fim da segunda será
de 16 mil pessoas.
O sócio e diretor de desenvolvimento
do Bali Park cita que investidores
de fora do Brasil estão interessados
no empreendimento. “Estamos
100% focados no cumprimento dos
prazos de entrega de nosso parque,
porém já estamos negociando
o desenvolvimento de novos
equipamentos para o Bali Park com
grupos estrangeiros que já estiveram
no local e que querem desenvolver
brinquedos únicos para o projeto”,
finalizou.

CAFETERIA INTERNACIONAL
Quem já não viu a marca da Starbucks em outros países e cidades? Pois
é, mas agora o famoso copo de café
vai poder ser visto em Brasília ainda
no primeiro semestre deste ano. Serão abertas cinco lojas no Aeroporto
Internacional de Brasília. A diretora
geral da Starbucks Brasil, Claudia
Malaguerra, explica mais. “As cinco
novas lojas no Aeroporto Internacional de Brasília estarão localizadas
nas salas de embarque: na praça de
alimentação do Píer Norte, uma loja
próxima ao portão 17 e outra na área
internacional do terminal. As outras
cafeterias serão construídas em
área de acesso público, sendo uma
delas com dois andares que atenderá os usuários tanto no piso de check
in, quanto na saída do desembarque
doméstico. Além disso, haverá também uma loja na Praça Pick-Up, um
complexo que está sendo construído

Projeto e obras do Bali Park, localizado em Luziânia: investimento esperado é de R$ 65 milhões
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para facilitar o embarque de passageiros que utilizam aplicativos, vans,
ônibus de turismo e carros alugados”.
De acordo com a diretora geral da
empresa todas as lojas contarão
com um design moderno, inovador
e mesclando a tradicional identidade
da marca a elementos que reflitam a
cultura local de modo que, além do
cardápio e do atendimento amigável,
os consumidores possam se sentir
acolhidos. “Para nós, o mais importante é criar verdadeiros momentos
de conexão entre os brasilienses e
a marca, oferecendo uma experiência única que alia bom atendimento ao amplo cardápio que atende a
diversas preferências e momentos
de consumo”, afirma Claudia Malaguerra.
Claudia explica que será importante
participar da economia local. “Estamos genuinamente felizes por poder

fazer parte da economia de Brasília,
gerando empregos na cidade e compartilhando nossa paixão pelo café
com os consumidores, além de também auxiliar no desenvolvimento de
profissões, como é o caso da formação de barista”, esclarece. “Desde a
sua construção, Brasília sempre foi
um importante centro econômico
para o País. O que podemos ver é
que a capital do Brasil possui indicadores positivos para qualquer tipo
de empresa e que vem crescendo
muito nos últimos tempos, recebendo e atraindo muitos investimentos e
novidades. Além disso, nós acreditamos muito em todos os brasilienses,
que nos mais diversos meios sempre se mostraram muito receptivos e
ansiosos pela chegada da marca na
cidade, sendo este um dos principais
pontos que nos incentivou e mostrou
muita abertura para estas novas lojas da cidade”, destaca.

DE CARA NOVA
A multinacional norte-americana
Walmart agora é BIG. As lojas de
Águas Claras e SIA Sul foram reinauguradas sob a bandeira BIG no
dia 18 de dezembro de 2019. Até julho de 2020, todas as lojas Walmart
serão transformadas e passarão a
adotar o nome BIG. O diretor executivo do hipermercado do Grupo BIG,
Jorge Herzog, fala sobre a mudança.
“Iniciamos o trabalho de definição
das novas marcas em julho de 2018,
após a compra de 80% da operação
do Walmart Brasil pelo fundo Advent
Internacional. Entre os termos do
acordo estava prevista a troca das
bandeiras, com prazo de até três
anos para que as lojas deixassem
de utilizar a marca Walmart no País.
Decidimos antecipar essa mudança”, revelou.
O investimento foi de R$ 1,2 bilhão
em 18 meses em todo o Brasil, de

Até julho de 2020, todas as lojas Walmart serão transformadas e passarão a adotar o nome BIG
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Diretor executivo do hipermercado do Grupo BIG, Jorge Herzog

julho de 2019 a dezembro de 2020.
“Para a escolha da nova bandeira do
hipermercado fizemos uma ampla
análise e escolhemos uma marca
que resgata o vínculo emocional com
os nossos consumidores. Assim,
definimos para a nossa rede de hipermercados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o nome BIG, que reforça o
nosso respeito por uma das principais marcas do varejo brasileiro. No
Nordeste, os hipermercados passam a ser BIG Bompreço”, informa.
“A reestruturação da companhia vai
muito além da nova bandeira e nosso
maior desafio é garantir que o consumidor perceba mudanças efetivas
na operação: lojas reformadas, com
novo layout, novos serviços e um incremento de 30% no sortimento de
produtos”, adiantou Herzog.
O Grupo BIG está presente em 185
municípios de 18 Estados e Distrito
Federal, com 535 lojas. Ao todo, são
mais de 50 mil colaboradores atuando na empresa. “Com a reestruturação das nossas lojas, para garantir
um atendimento diferenciado, aumentamos em mais de 10% o número de funcionários por loja. Além das
reformas dos nossos hipermercados
BIG, no ano passado Brasília recebeu a terceira loja do Sam’s Club,
investimentos que comprovam que
acreditamos no potencial da região”,
disse o diretor executivo do hipermercado do Grupo BIG.

ALTO PADRÃO HOSPITALAR
A Rede D’Or São Luiz de hospitais,
considerada uma das maiores do
Brasil em medicina privada, inaugurou em 11 de junho de 2019 a unidade DF Star, na 915 Sul. Com investimento de R$ 450 milhões, em uma
área de 30 mil metros quadrados, o
DF Star gerou cerca de mil empregos diretos. O hospital possui 112
leitos construídos, sendo 40 leitos
de UTI. O diretor executivo regional
da rede, Jefferson Klock, explica o
que é oferecido. “Os hospitais da
marca Star se destacam por serem
referência em atendimentos de alta
complexidade e oferecerem o que
há de mais moderno em termos de
equipamentos médicos. O DF Star
atende a todas as principais especialidades, com exceção de pediatria e
obstetrícia”, citou.

Segundo o diretor, Jefferson Klock,
foi realizado um grande investimento
na estrutura. “O hospital conta com
um centro de oncologia completo.
Nele, foi feito um grande investimento na área de radioterapia, sendo
hoje o principal centro de excelência da América Latina. O serviço de
emergência possui um atendimento
exclusivo ao paciente, com um modelo diferente do que usualmente
encontramos nos hospitais, garantindo individualidade, em box de
atendimento exclusivo, com banheiro”, informa. O centro de diagnóstico do hospital conta ainda com dois
equipamentos de ressonância magnética de última geração, tomografia, centro de diagnóstico da mulher,
equipamento de medicina nuclear e
um dos centros de endoscopia mais
avançados do País.
O diretor executivo regional da rede
fala porque escolherem o Distrito
Federal para investir. “O Centro-Oeste tem se mostrado como um potencial núcleo de concentração de
atendimentos, não só do Distrito Federal, mas também como um hub de
saúde para a região do Norte, além
de possuir a segunda maior malha
viária, abrindo a possibilidade de se
transformar em um polo de saúde
com abrangência nacional. Brasília
possui várias escolas de Medicina,
uma importante cobertura de planos
de saúde, uma população que busca serviço de qualidade e uma renda
per capita elevada”, destacou.

DF Star investiu R$ 450 milhões na cidade
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Centro cirúrgico de última geração da Rede D’OR

Os pacientes que precisam realizar
cirurgia também podem encontrar
equipamentos modernos. “O centro cirúrgico do hospital é de última
geração, com todas as salas inteligentes, possibilitando ao médico
consultar planejamento cirúrgico
do paciente, imagens e prontuários,
além de integração dos equipamentos do centro cirúrgico em uma
única tela”, revela Klock. O hospital
também conta com um sistema robótico de cirurgia, para realização
de procedimentos de alta complexidade, e uma sala híbrida, onde são
realizados procedimentos cardíacos
minimamente invasivos e procedimentos vasculares de alta complexidade. “Vale lembrar que o conceito
de hotelaria que está embarcado no
DF Star foi baseado num hotel seis
estrelas, contando com um chefe
francês no comando serviço de alimentação do hospital”, afirmou Jefferson Klock.
De acordo com o diretor executivo, a
rede possui projetos futuros para investir. “Estamos trabalhando na modernização dos nossos hospitais em
Brasília, principalmente no que tange à estrutura física. Este será nosso
principal foco na praça. Também estamos buscando levar o conceito do
serviço Star, com adaptações, para
o Hospital Santa Luzia, o Hospital do
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Coração do Brasil e Hospital Santa
Helena”, concluiu Jefferson Klock.

VISÃO DO MERCADO
O diretor da empresa de planejamento estratégico, Neocom e especialista em varejo, Alexandre Ayres,
faz uma análise das empresas que
estão chegando. “A Rede D’OR é
uma rede bem estruturada e um
dos maiores operadores de saúde do
Brasil. Eles têm essa característica
de comprar redes locais e implantar

a marca nacional. Isso é um excelente indicador do reconhecimento do
potencial desse mercado de Brasília que não tenho dúvida de que na
parte de saúde deve ser um dos mais
potentes do Brasil. A Rede D’OR e a
Magazine Luiza estão trazendo um
grande impacto no sentido de emprego”, citou.
Entretanto, segundo o especialista
certas empresas estão chegando
com um certo atraso. “A Starbucks
que já opera há quase uma década
no Brasil está chegando só agora
aqui em Brasília. Sem dúvida é uma
abertura bastante atrasada visto o
potencial de mercado que Brasília
oferece. É uma pena eles não estarem priorizando o mercado da cidade como um todo, mas bom para nós
que teremos uma cafeteria a mais”,
apontou.
“Brasília é um mercado muito potente, possivelmente um dos cinco
maiores do Brasil para qualquer
uma dessas atividades seja eletrodoméstico, seja cafeteria, alimentação
ou saúde. É um mercado populoso
e de uma renda muito alta. Portanto, efetivamente esse mercado deve

Diretor executivo regional da rede D`OR, Jefferson Klock

Diretor de planejamento estratégico da Neocom e especialista em varejo, Alexandre Ayres

ser priorizado por essas redes. O fato
de estarem chegando é uma notícia
boa, vamos comemorar”, completou
Ayres.
Na visão do especialista em varejo,
Alexandre Ayres, o Distrito Federal
carece de opções de lazer e o novo
parque é uma boa notícia. “Temos
aqui em Brasília uma deficiência
grande de opções de entretenimento. Com relação ao parque acredito
que tenha mercado e é um investimento que poderia ter ocorrido há
mais tempo, pois carecemos desse
tipo de lugar e acredito que vai ter
sucesso”, assegurou.
O especialista ainda explica sobre
a mudança da marca Walmart. “A
empresa encontrou uma série de
dificuldades de operação no Brasil.
Então, umas das conclusões para
faturar mais foi adotar as marcas
locais e por isso uma série de conversões da marca. Isso representa
uma mudança de estratégia de ter
um sócio local que está interessado
no resultado independentemente da
marca”, finalizou.

CAPACITAÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial no Distrito Federal (Senac-DF) oferece mais de 300 cursos
nos níveis básico, técnico e tecnológico. A cada trimestre, novos cursos
são incorporados. As áreas de atuação são: artes, comércio, comunicação, gestão, idiomas, imagem
pessoal, informática, saúde, turismo
e hospitalidade. Atualmente, com
mais de 1,5 mil alunos, a Faculdade
de Tecnologia Senac-DF oferece seis
cursos de graduação, além de 20
cursos de pós-graduação.
O diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Perón, fala da importância da instituição para a capacitação de mão de obra no comércio,
ainda mais com a chegada de novas
marcas na cidade. “Imagine você, a
importância do setor de comércio,
bens, serviços e turismo na composição econômica de uma cidade,
de um estado ou mesmo da nação.
O Senac nasceu com o propósito de
formar ,qualificar e requalificar, pessoas para todos estes segmentos,

“Brasília é
um mercado
muito potente,
possivelmente
um dos cinco
maiores do Brasil
para qualquer
uma dessas
atividades seja
eletrodoméstico,
seja cafeteria,
alimentação ou
saúde. ”
Alexandre Ayres,
Especialista em
varejo

isto envolve, gastronomia, hotelaria,
moda, beleza, serviços de saúde,
tecnologia, é um mundo de atividade
que envolve pessoas e valores, financeiros e sociais”, ressaltou.
O diretor do Senac-DF destaca que
os cursos auxiliam a vida do empresário da cidade e dos novos empreendimentos. “Estamos desenvolvendo cada vez mais um relacionamento
instituição-empresa para que as
demandas do mercado possam estar alinhadas com os cursos que o
Senac oferece. A exemplo disto, temos constituído inúmeros cursos in
company, que facilita a aplicação do
conhecimento e diminui os custos
para todos”, adiantou.
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agenda fiscal

E O QUE ESPERAR PARA 2020?
É fato que circunstâncias externas afetam a economia de um país e que 2019,
não foi diferente com o Brasil, pois queda dos juros, a retomada do crescimento e o dólar a R$ 3,50, não aconteceram
como planejado, e, ainda que a Bolsa de
Valores tenha crescido, o desemprego
permaneceu alto e o dólar superou R$
4,00. Reagimos com a reforma da previdência, com a queda dos juros, com
a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, com o aumento do índice
de confiança e a redução do nível de
desemprego, mas não foi o suficiente. O

Calendário

governo federal, sem caixa para investir,
injetou na economia recursos importantes, como 13º salário para o Bolsa Família, liberação do saque do FGTS, PIS/
Pasep, e, leilões para exploração de petróleo. Mas...e o que esperar para 2020?
Sem dúvida, precisamos de mais...
Novas concessões na área de infraestrutura (portos, aeroportos, ferrovias,
rodovias e óleo e gás) que podem trazer
recursos internacionais, até porque prefeituras e estados estão sem caixa para
manter diversos instrumentos públicos,
como pontes, rodovias e prédios, obras

e manutenções importantes e geradoras de emprego; Reforma Tributária
(redução da quantidade de tributos, de
obrigações acessórias, do risco de multas e do tempo para apuração desses
tributos); novas políticas ambientais;
novas políticas de incentivo à produção
industrial de maior valor agregado; e reformas políticas, como a PEC do pacto
federativo, a PEC Emergencial, e a PEC
dos Fundos Públicos. E que 2020 seja
melhor para todos.

1º a 28/02/2020
O QUÊ e QUANDO pagar?
06/FEV

Data limite para pagamento dos Salários referente à 01/2020.

07/FEV

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 01/2020.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 01/2020.

14/FEV

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 01/2020.

20/FEV

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas
desoneradas) referente à 01/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 01/2020.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 01/2020.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 01/2020.
• SIMPLES NACIONAL referente à 01/2020.
• ISS e ICMS referente à 01/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/FEV

PIS e COFINS referente à 01/2020.

28/FEV

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 01/2020.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 4º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. • Contribuição
Previdenciária (empregado doméstico) referente à 12/2019.
• IRPF do Carnê Leão referente à 01/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 01/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei
11.941/2009 (consolidado).
• Contribuição Sindical Patronal Anual 2020.

O QUÊ e QUANDO entregar?
7/FEV

Cristiano Costa

14/FEV

• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social)
a SRF/MF referente à 01/2020 (Nota: acompanhe cronograma de obrigatoriedade do envio).
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente
à 01/2020 (Nota: Grupos 1, 2 e 3 do e-Social estão dispensados).
• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 12/2019.
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 01/2020.

20/FEV

• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 12/2019,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

21/FEV

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 11/2019

28/FEV

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 12/2019.
•Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 12/2019.
• Declaração de Movimentação com Criptoativos a SRF/MF referente à 12/2019.
•Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) a SRF/MF referente ao ano calendário 2019.

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

instituto

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

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

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

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL IN COMPANY
Cursos e treinamentos elaborados sob medida para
as necessidades da sua empresa, ministrados pelos
melhores especialistas do mercado.
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QUEDAS NAS TAXAS PARA FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO AQUECEM O MERCADO NO DF
Em fevereiro, o Comitê de Política Monetária, do Banco Central, cortou
a taxa básica de juros da economia de 4,50% para 4,25% ao ano

Fotos: Divulgação

Por Carolina Oliveira

Mercado imobiliário do DF espera aumento nas vendas e nas construções durante 2020.

O

sonho da casa própria faz parte
da cultura brasileira, mas para
que ele seja atingido é importante que a economia esteja caminhando bem. Por isso, as novidades
sobre a redução de 0,25 pontos percentuais da Taxa Selic têm animado
o mercado imobiliário e já resultou na
redução das taxas de financiamento
de alguns bancos. No início de fevereiro, o Comitê de Política Monetária
(Copom), do Banco Central, cortou a
taxa básica de juros da economia de
4,50% para 4,25% ao ano — o menor
patamar da história. Essa redução,
segundo especialistas, se deu a partir
da queda da inflação, a baixa dos preços das commodities e da desaceleração do ritmo de atividade econômica.
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Antes das várias quedas aplicadas
no ano passado, a Selic chegou ao
seu mínimo histórico de 6,5% ao
ano, em março de 2019, e foi mantida nesse patamar pelo Copom até
julho do mesmo ano. De lá para cá,
o comitê reduziu os juros básicos
diversas vezes, até a taxa chegar
aos atuais 4,25% ao ano. O reflexo
no mercado imobiliário foi quase
que imediato. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança,
os financiamentos imobiliários com
recursos das cadernetas do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 8,66 bilhões
em dezembro, melhor resultado
mensal desde maio de 2015. Sobre
o mês anterior, houve alta de 11,3%.

Comparado a dezembro de 2018, a
entidade registrou crescimento de
43,1%.
Com a redução dos juros básicos por
parte do Banco Central, a tendência
é diminuir os custos do crédito e incentivar a produção e o consumo na
ponta. No entanto, as taxas de juros
do crédito não caem na mesma proporção da Selic. Segundo o BC, isso
acontece porque a Selic é apenas
uma parte do custo do crédito. De
qualquer forma, como consequência das ações do Copom, instituições
financeiras como Banco do Brasil,
Itaú e Bradesco anunciaram agora
em fevereiro a redução da taxa de
juros de algumas linhas. O presidente do Sindicato da Habitação do

Presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia.

Distrito Federal, Ovídio Maia, explica
que essas reduções aumenta o número de beneficiados. “A cada ponto
percentual que os bancos reduzem,
eles trazem para o mercado mais 2,5
milhões de famílias, que passam a
poder pagar os valores das prestações”, explica.
De acordo com Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), em novembro de 2019, logo
após as primeiras quedas da Selic,
foram lançadas as vendas de 11.340
unidades, o que corresponde a um
aumento de 49,6% em relação ao
mesmo mês de 2018. “Os dados de
aumento de lançamentos demonstram que o setor está mais confiante
para investir. Essa tendência positiva
é destacada pela queda dos juros. A
taxa Selic caiu para 4,5%, atingindo a
sua menor marca da história, o que
reflete também nos juros futuros –
que medem a confiança do mercado – e possibilita a oferta ao crédito
imobiliário” afirma o presidente da
Abrainc, Luiz Antonio França.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) também vê o momento
com boas expectativas e espera um
aumento de 30% na construção de
novos empreendimentos somente
no DF. “O ano de 2019 foi o ano da
consolidação da recuperação do
nosso setor. Observamos muito mais
confiança dos empreendedores e

para 2020, esperamos um incremento maior nas vendas”, afirma
Adalberto Valadão Júnior, vice-presidente administrativo-financeiro da
entidade.

“

“

A cada ponto percentual que os bancos
reduzem, eles trazem para o mercado
mais 2,5 milhões de famílias, que passam
a poder pagar os valores das prestações

o fato de que esse aquecimento do
mercado fará com que os imóveis
sejam valorizados e o metro quadrado certamente irá aumentar. Por
isso, é importante a empresa ter
caultela”, afirma.

ÚLTIMA REDUÇÃO DO ANO
De acordo com Ata divulgada pelo
Comitê de Política Monetária, a previsão é de que haja cautela em futuras revisões da taxa Selic. Por isso,
os economistas dos bancos já deram
a entender, no documento publicado
no dia 11 de fevereiro, que ela permanecerá em 4,25% até o fim do
ano, voltando a subir em janeiro de
2021 (possivelmente para 4,5%). Por
isso, o presidente do Sindicato da
Habitação do Distrito Federal, Ovídio
Maia, afirma que esse é o momento
de procurar financiamento. “Não há
previsão para reduzir ainda mais a
taxa Selic, então esse é o momento
propício para comprar a casa própria”.
Diretor em grupo empresarial com
atuação nos seguimentos de construção e incorporação, atacadista de
materiais para construção, locação
e vendas, Elton Santos está otimista, mas também optou pela cautela.
“Estávamos em decréscimo nos últimos anos, foram poucas as ofertas
de imóveis, mas a expectativa para
2020 é lançar dois empreendimentos
no valor de quase R$ 200 milhões.
No entanto, é preciso se atentar para

“O SONHO NÃO PODE VIRAR
PESADELO”
O presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, Ovídio Maia,
pondera. Mesmo em momentos de
otimismo no mercado financeiro, é
preciso tomar alguns cuidados. “Não
vá pela emoção! É importante comprar o que se pode pagar, então é
preciso olhar o valor das prestações
e se sua renda líquida é o suficiente
para esse tipo de compra. Às vezes
a pessoa também busca um apartamento maior, mas não consegue
pagar. Então o ideal é comprar um
menor e fazer um upgrade daqui alguns anos. O sonho não pode virar
pesadelo”, diz.

COMO O COPOM ATUA
Os integrantes do Copom reúnem-se
a cada 45 dias. No primeiro dia do
encontro são feitas apresentações
técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e
mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os
membros do Copom, formado pela
diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.
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tecnologia

Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

renato.neves.carvalho@gmail.com

A TECNOLOGIA E O CARNAVAL

C

hegou fevereiro e, com ele, mais
um Carnaval! A época mais
aguardada do ano pela grande
maioria dos brasileiros, seja pelo número incontável de festas que ocorrem
em praticamente todas as cidades do
País, seja pela perspectiva de poder
ficar quase 5 dias inteiros em casa,
possui números realmente surpreendentes. Em 2019, estima-se que a
receita gerada pelo turismo durante o
feriado tenha batido a marca dos R$
6,78 bilhões. A receita das atividades
turísticas cresceu 2% devido ao carnaval, e tivemos um aumento de 23,4%
dos empregos temporários somente
em janeiro e fevereiro em relação aos
mesmos meses de 2018. Além disso,
dados da Riotur mostram que o fluxo
de turistas no Rio de Janeiro chegou a
1,62 milhão de visitantes, crescimento
de 8% em relação a 2018. A expectativa
é que em 2020 esses números sejam
ainda maiores.
Com essa quantidade de turistas,
festas, viagens, bloquinhos de rua e
foliões, o Carnaval é um período do
ano no qual a tecnologia pode ser uma
grande aliada e parceira. Na coluna
desse mês iremos conversar um pouco
sobre iniciativas que serão usadas
para tornar as festividades ainda mais
divertidas e seguras.
O carnaval de Florianópolis cresce
a cada ano, e isso traz preocupações
em relação à segurança. Para
ajudar no monitoramento das vias
públicas a cidade irá contar com
mais de 140 câmeras de segurança.

Dessas, 20 possuem a tecnologia de
reconhecimento facial. Essa tecnologia
é um sistema de câmeras inteligentes
que detectam quem é a pessoa da
imagem captada a partir de pontos
do rosto do indivíduo. É como uma
impressão digital, mas baseada em
pontos específicos da face.
Já em Salvador, onde estima-se
que 3 milhões de baianos e turistas
tomem as ruas da cidade, o uso de
tecnologia será intenso. A começar
pelo aplicativo que irá ajudar os foliões
a encontrar a localização exata de cada
um dos trios elétricos, permitindo que
aproveitem ao máximo a festa. Além
disso, o aplicativo traz informações
sobre pontos de alimentação,
transporte e postos de saúde. Quem
for curtir o carnaval da cidade
também contará com a tecnologia na
segurança da festa. Serão dez drones
sobrevoando todo o circuito da festa,
além de 300 câmeras nos percursos
principais. Essas câmeras são ligadas
a uma central da polícia, que poderá
inclusive identificar foragidos através

do reconhecimento facial.
Em Belo Horizonte, onde são
esperados mais de 5 milhões de
foliões, a tecnologia também será uma
grande aliada. Na capital mineira, um
programa de georreferenciamento
irá ajudar a organizar os desfiles dos
mais de 450 bloquinhos de rua. Cada
um dos blocos deve se registrar no
programa da prefeitura, informando
nome, contato, público estimado e
trajeto. Se o percurso do bloco passar
por algum ponto não permitido, o
programa automaticamente recusa
o cadastro. O georreferenciamento
é um aliado importante da cidade,
permitindo que a Polícia Militar e
a Guarda Nacional possam traçar
estratégias de segurança e a BHTrans
possa entender a melhor forma de
lidar com o trânsito no período.
Desejo a todos um excelente
carnaval, seja para aqueles que
irão curtir as festas e emendar um
bloquinho no outro, seja para aqueles
que irão curtir um belo descanso em
casa com a família.

• R$ 6,78 BILHÕES: RECEITA GERADA PELO CARNAVAL DE 2019
• 1,4 BILHÃO DE LITROS: QUANTIDADE ESTIMADA DE CERVEJA CONSUMIDA NO CARNAVAL EM 2019
38 Revista Fecomércio DF

QUASE UM OLHO DE
THUNDERA
Quem cresceu nos anos 80 e 90, com certeza se lembra do clássico desenho
animado Thundercats. Um dos pontos mais icônicos da série era quando Lion-O, o líder da galera, sacava sua espada e invocava o olho de thundera, que
permitia a ele ter uma visão além do alcance. Infelizmente, no mundo real, não
podemos ter esse poder, mas podemos chegar perto. A Samsung anunciou,
durante o evento Unpacked, os smartphones Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra.
Esses são os primeiros celulares da marca a trazerem o recurso batizado de
Space Zoom, com a capacidade de aproximação de imagem em até 100 vezes na versão top de linha. Apesar de não ser uma tecnologia completamente
inédita em smartphones, o diferencial da Samsung em comparação aos concorrentes, como o Huawei P30 Pro, é a combinação do Zoom óptico e do zoom
digital com um sensor de alta definição. Para se ter uma ideia, a versão Ultra
deve chegar ao mercado com um sensor de 108 MP. A empresa admite que há
perda de qualidade conforme o zoom aumenta, porém estamos curiosos para
saber qual será o desempenho desse novo device.
Valor: USD 999 a USD 1.399

PARA OS AUDIÓFILOS DE
PLANTÃO
Amantes da música tem uma novidade interessante para ficar de olho. O projeto Panda
acabou de atingir sua meta de financiamento no IndieGoGo. O Panda é um fone bluetooth que promete som de alta fidelidade para quem não quer perder nenhuma nuance
de suas músicas favoritas. O fone é o primeiro modelo sem fio a oferecer o amplificador de áudio AAA da THX, que reduz distorções consumindo pouca energia. Entre as
inovações do aparelho, vale a pena citar a codificação de áudio LDAC, da Sony e o chip
especializado em som QCC5125 da Qualcomm. O fone possui sensibilidade de 100dB
e resposta de frequência com intervalo de 10 Hz a 50 kHz. Por enquanto o produto não
está disponível para entrega no Brasil.
Valor: USD 349

RUMORES SOBRE PLAYSTATION 5
Sucessor do PS4, o PlayStation 5 é o próximo console da Sony.
Ainda não temos muitas informações oficiais sobre o novo video
game. Porém, algumas suposições mais sólidas já podem ser feitas. Talvez a mais certa delas é que o PS5 deve ser lançado ainda em 2020. Além disso, algo que está deixando os fãs da marca
muito animados são os rumores que o console será retrocompatível com jogos de plataformas anteriores, tanto nas suas versões
digitais como físicas. Já em relação às especificações técnicas,
ainda não temos nada confirmado, porém sites como Wired e Digital Foundry fizeram uma análise do que seria uma configuração
possível. Segundo esses veículos, o processador seria semelhante
à linha Ryzen da AMD com oito núcleos. Já a placa de vídeo, possivelmente deverá ser semelhante aos modelos Radeon Navi da
AMD. Estamos ansiosos para o lançamento
Valor ainda não divulgado

• 130: NÚMERO DE EPISÓDIOS DE THUNDERCATS
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cursos Senac

MAIS OPORTUNIDADES DE CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Senac oferece 77 cursos técnicos e livres em diversas áreas nos três
primeiros meses de 2020
Por Sílvia Melo
Foto: Cristiano Costa

Roberta Vieira e Ellen Cristina, alunas do curso de cozinheiro do Senac-DF

O

Senac-DF está com matrículas
abertas para diversos cursos
de qualificação profissional.
Em sua nova programação, que segue até março. A instituição disponibiliza 77 oportunidades em diversas
áreas, em cursos de formação inicial
e continuada e técnicos, voltados
para a área do comércio de bens,
serviços e turismo. Com uma qualificação de excelência, o aluno pode
conquistar uma vaga no mundo do
trabalho, ter um certificado de curso profissionalizante, alcançar uma
melhor colocação em seu emprego
ou até mesmo se tornar um empreendedor de sucesso. Entre as novidades desse trimestre estão os cursos
de inglês e espanhol.
Procurando sempre atender à
demanda dos alunos e também do
mercado de trabalho, que exige cada
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vez mais profissionais capacitados,
a instituição renova seu portfólio e
lança uma nova programação a cada
três meses. Na atual, os cursos disponíveis: técnicos, livres e de aperfeiçoamento, são em diversas áreas
como saúde, gestão, negócios, turismo, hospitalidade, informação, comunicação, produção cultural e design, entre outras. A matrícula deve
ser feita presencialmente na unidade
onde as aulas são realizadas: Plano Piloto (903 Sul e Setor Comercial
Sul), Taguatinga, Ceilândia, Gama e
Sobradinho. Para quem quiser fazer
um curso técnico, a carga horária varia de 800h a 1.200h e tem duração
de no mínimo um ano. A instituição
disponibiliza os cursos Técnico em
Informática, em Nutrição e Dietética,
Administração, Contabilidade, Secretariado e em Segurança do Trabalho.

Já os cursos livres na modalidade de Educação Profissional
possuem carga horária que variam
de 20h a 500h e são destinados a
proporcionar aos interessados os
conhecimentos que lhes permitam
profissionalizar-se, qualificar-se e
se manter atualizado para o mercado de trabalho. Entre esses cursos
estão: Automaquiagem, Barbeiro,
Cabeleireiro, Extensão de Cílios Fio
a Fio, Administração em Serviços
Hospitalares, Cuidador de Idoso,
Assistente Administrativo, Imposto
de Renda Pessoa Física, Liderança, Confeiteiro, Cozinheiro, Garçom,
Padeiro, Salgadeiro, Organizador de
Eventos, Administrador de Banco de
Dados, Excel, Sketchup - Desenho
de Ambientes e Objetos em 3D, Consultoria de Estilo – Personal Stylist,
Costureiro, Vitrinismo, Webdesig-

ner, Bombeiro Civil, entre outros.

ALUNOS
Teresinha Maria de Jesus está
se reencontrando em uma profissão que no passado era um hobby.
Fez o curso de Costureiro, Aperfeiçoamento em Corte e Costura e
iniciou, em fevereiro deste ano, na
unidade Jessé Freire, o curso Aperfeiçoamento em Ajustes e Reformas
do Vestuário. Professora aposentada, ela pretende montar um ateliê
para complementar sua aposentadoria. “Aposentei em setembro e
não queria ficar à toa. Então resolvi
fazer algo que gostava no passado,
que era costurar, e decidi buscar
esse curso para me profissionalizar.
Pretendo montar um ateliê de reformas. Já tenho as máquinas e agora
estou esperando esse curso para ver
como vai ser”, afirma. “Gosto muito
dos cursos do Senac porque os professores são excelentes e a qualidade dos cursos é muito boa. Esse é o
diferencial: a qualidade”, completa a
professora.
Também aluna do curso Aperfeiçoamento em Ajustes e Reformas do Vestuário, Fernanda Pinto já
fez no Senac os cursos de Oratória,
Consultoria de Imagem, Consultoria
de Estilo e Automaquiagem. Administradora de empresas, pós-graduada em Auditoria Pública e em
Administração Pública, busca qua-

Aluna do curso Aperfeiçoamento em Ajustes e Reformas do Vestuário, Fernanda Pinto

lificação profissional porque pensa
em sair do País e acredita que a profissão que exerceu a vida toda e se
aposentou, não terá serventia no exterior. “Faço curso no Senac porque
lá fora eu tenho quase certeza que
a administração vai me servir para
nada ou muito pouco. Cursos nessa
área de costura, gastronomia, são
cursos com um leque maior que dão
mais oportunidades”, afirma. “Adoro
os cursos do Senac, os professores
são muito competentes”, destaca.
Roberta Vieira Teixeira resolveu
investir em outra profissão e faz na
unidade de Tecnologia do Turismo e
Hospitalidade (TTH) o curso de Cozinheiro. “Essa área é uma paixão
antiga que hoje, com 38 anos, resolvi

assumir. Minha área de formação é
totalmente diferente. Sou formada
em Relações Internacionais e tenho
pós-graduação em Projetos e Gestão de Empresas, sempre trabalhei
nessa área. Foi uma opção minha
fazer uma guinada de carreira e
quem sabe abrir um negócio próprio. Penso em um café”, afirma a
estudante. “Escolhi o Senac porque
é uma instituição que tem reconhecimento e nacional”, completa.
Ellen Cristina de França Dias fez
o curso Auxiliar de Cozinha e agora faz o de Cozinheiro. A jovem faz
faculdade de Administração e procurou o Senac para se qualificar na
profissão que pretende exercer. “O
diferencial dos cursos do Senac para
uma faculdade são as aulas práticas, as aulas em campo, os projetos
que a gente faz tanto aqui dentro
quanto lá fora, nas instituições e
nos restaurantes do Senac também.
Aqui tem muita diversidade”, afirma.
“Faço Administração, mas meu foco
é gastronomia. Depois de formada
no curso de Cozinheiro pretendo trabalhar em restaurantes pequenos,
mais familiares, para pegar experiência, e depois pretendo abrir meu
próprio negócio”, conclui.

@senacdf
/senacdistritofederal
Teresinha Maria de Jesus começou a fazer cursos no Senac em fevereiro deste ano

www. df.senac.br/faculdade
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(Da esqueda para direita) Ágatha Pires, Ester Batista e Laura dos Reis, alunas do módulo de educação
e cultura do Sesc-DF, aprovadas na UnB

PASSEI NA UNB
Alunas do Sesc são aprovadas no PAS e
conquistam vaga na Universidade de Brasília
Por José do Egito

O

primeiro semestre de 2020
apresentou grandes resultados para estudantes das escolas EDUSESC. O desempenho de
três alunas no PAS (Programa de
Avaliação Seriada da Universidade
de Brasília) chamou atenção: Laura
Souza dos Reis, 18 anos, passou em
primeiro lugar no curso de Fonoaudiologia; Ágatha Pires, 17, obteve
primeiro lugar pelo sistema de cotas para negros no curso de enfermagem e Ester Batista, 18 anos, foi
aprovada na sétima colocação, também para o curso de fonoaudiologia.
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As três estudantes aprovadas pelo
PAS estudam no Módulo de Educação e Cultura (MEC) do Sesc-DF,
localizado em Taguatinga Norte. A
diretora da escola, Ana Maria, explica que o resultado das alunas é foco
de um trabalho feito visando uma
formação global do aluno. “A entrada para a universidade é a parte final
de um processo. Nós oferecemos o
enfoque para o resultado, mas tem o
trabalho humano que é uma formação global. O aluno tem a preparação para o projeto de vida dele onde é
elencado todos os pontos que deseja
alcançar”, explica a diretora.

Fotos: Cristiano Costa

voltado para o desenvolvimento moral, acadêmico e cultural de jovens
de todo o Brasil. Oriundos de mais
de 16 estados da Federação, 600 estudantes de ensino médio se reúnem
em Brasília, durante 5 dias, para debates e interações acerca dos mais
diversos temas inseridos na agenda
internacional.

LAURA DOS REIS
Feliz pela aprovação na UnB, a estudante Laura passou em primeiro lugar para o curso de fonoaudiologia.
“Os alunos que querem de verdade
e estudam conseguem passar”, diz
. Moradora de Samambaia, Laura
estuda há sete anos no Sesc e conta que a experiência na instituição
foi um marco na vida e nos estudos.
“Participar da instituição e de tudo
que envolve o Sesc me deixa muito
feliz, muito orgulhosa. O Sesc é uma
escola que dá oportunidade de protagonismo para o aluno. Eu pude
ajudar a incluir na rotina de atividades do Ensino Médio as Simulações
das Nações Unidas (SiNUS), que foi
uma coisa que mudou minha vida”,
disse Laura. A SiNUS é um evento

Um dos aspectos positivos do EDUSESC apontados por Laura se trata da relação humana estabelecida com os alunos. “Isso é legal no
Sesc. É uma escola que valoriza o
nosso lado humano. Não valoriza
só o vestibular e o processo de seleção. Tem muitos projetos artísticos,
musicais, teatrais. Isso é uma coisa
que desperta o nosso senso crítico e
humano. Foi muito importante para
a minha formação”, conta.

ESTER BATISTA
Contemplada na sétima colocação
para o curso de fonoaudiologia, Ester
Batista também é aluna do Sesc e
estuda na instituição há 5 anos. Moradora de Samambaia, a jovem de 18
anos disse que três características
colaboraram para o seu rendimento:
determinação, esforço e equilíbrio.
Ela destaca que a escola do Sesc
trouxe o aprendizado adequado, com
foco na saúde dos estudantes, tanto
física quanto mental. A importante
relação estabelecida pelos profissionais, monitores e professores da
EDUSESC, também é outro fator que
ajuda no desempenho dos alunos
na visão de Ester. “É um ambiente
saudável de estudo. O Sesc me possibilitou muito aprendizado, pois a
escola possui um foco muito grande na saúde dos estudantes e esse,
com certeza, foi um grande ponto
a ser considerado em toda minha
trajetória. Além desses aspectos, a
escola proporciona aos alunos experiências fora da sala de aula, como
os projetos: conhecendo o cerrado
e de olho no céu, no qual promove
o aprendizado de algo novo fora da
sala de aula. O colégio está em cons-

tante evolução e sempre buscando o
melhor para os estudantes”, conta.
Com o passar dos anos, Ester conta
que as experiências vividas na escola trouxeram momentos diferentes e
que ajudaram no processo de mudança de vida e no seu amadurecimento. “Defino como um tempo de
descobertas e aprendizado”.

ÁGATHA PIRES
Quem também obteve aprovação
para a UnB, desta vez para o curso
de enfermagem, foi a estudante Ágatha Pires. Moradora da Ceilândia, a
jovem obteve primeiro lugar pelo
sistema de cotas para negros. Feliz
com a conquista, a estudante conta
que os três anos de ensino médio
no Sesc agregaram para a sua formação. “No primeiro ano contei só
com o ensino do Sesc. Nos outros
dois anos além da escola fiz cursinho preparatório. Foi um período
cansativo, passar o dia na escola e
no cursinho, refazer provas antigas
do PAS, me preocupar se eu passaria ou não, mas valeu muito a pena”,
conta. Ágatha diz que o corpo docente da escola fez total diferença
no seu desempenho, por se tratar
de profissionais qualificados e preocupados em realizar os sonhos dos
alunos. “Durante esses sete anos
que estive no Sesc tive experiências
de estudo muito boas, como o projeto De Olho No Céu, que não tem
em outras escolas e é bem criativo,
agrega no aprendizado, na interação
entre os alunos e na diversão. Além
desse projeto, há muitos outros e são
incríveis. O ensino do Sesc é criativo,
acrescenta no aprendizado escolar e
desenvolve o lado social do aluno”,
afirma a estudante.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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fevereiro geek

UNIVERSO GEEK
Sesc promove dois fins de semana com programação dedicada ao
público nerd com o evento Fevereiro Geek
Por Sacha Bourdette

Foto: Hélio Montferre

A

unidade do Sesc da 504 Sul foi
palco de um grande encontro
para o público nerd durante o
evento Fevereiro Geek. Troca e venda
de produtos, desfile cosplay, oficinas
de criação de personagens e de realidade virtual, apresentações sobre
RPG, feira de ilustradores e bate-papo com quadrinistas estiveram
na programação, além de outras
ações. A atividade ocorreu entre 7 e
9 de fevereiro e nos dias 15 e 16 do
mesmo mês.
Segundo o técnico de cultura da
unidade do Sesc Estação 504 Sul,
Leonardo Braga, a edição deste ano
contou com novidades e uma programação extensa. “Tivemos uma boa
resposta do público em 2019. Neste
ano, apesar de manter o foco nos
temas quadrinhos, animação e jogos, buscamos uma maior interação
com o público por meio de oficinas. O
evento que realizamos é um grande
ponto de confluência para a cultura
nerd de Brasília, tanto para aqueles
que curtem o analógico quanto o di-
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gital”, disse. “Acredito que as nossas
feiras são um encontro para reforçar
a importância desse segmento. Muitos dos serviços gratuitos foram contemplados pelo Programa de Incentivo à Programações Culturais (PIPC),
do Sesc-DF”, detalhou.
A ilustradora e quadrinista, Renata Rinaldi, participou da feira. Ela
conta o que achou da experiência.
“Trouxe os meus trabalhos autorais,
ilustrações aplicadas em vários suportes, desde pôsteres, pins, botons,
adesivos e mangás, que venho produzindo desde 2013. É a segunda vez
que eu venho para a feira do Sesc. Eu
gosto porque sempre fazem algumas
atividades paralelas de inclusão com
oficinas gratuitas e eles querem incorporar ao máximo a comunidade
dentro das atividades propostas. Vale
muito a pena”, contou.
Para o desenvolvedor de jogos e
gerente de projetos, Anthony Viana,
o Fevereiro Geek apresentou a possibilidade de mostrar o seu trabalho.

“Estou mostrando o nosso jogo que é
o Kriophobia que é um game de survival horror, bem estilo clássicos de
Resident Evil e Silent Hill. Estamos
em processo de produção há quase
oito meses e na feira estamos colocando uma prévia dele”, informou.
“O público se interessou e é muito
importante para gente apresentar o
jogo e mostrar que em Brasília tem
uma indústria que desenvolve jogos.
É a primeira vez que participo desse
evento e estou achando bem interessante”, disse.

@sescdf
/sescdistritofederal
www.sescdf.com.br

doação

TODOS POR MINAS GERAIS
Sesc arrecada 9 toneladas de alimento e quase 50 mil peças de
vestuário para as vítimas das chuvas no estado mineiro
Por Sacha Bourdette
Fotos: Cristiano Costa

D

e 31 de janeiro a 9 de fevereiro,
o Sesc-DF realizou por meio
do programa Mesa Brasil uma
ação de mobilização para ajudar as
vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais.
Foram arrecadadas 9 toneladas de
alimentos e quase 50 mil peças de
vestuário e utensílios. Após o processo de triagem, tudo foi levado para
quem precisa em Minas Gerais.
O presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia, agradeceu a
todos que contribuíram com a campanha. “O esforço do Sesc no DF e
da população de Brasília se somou à
mobilização nacional do comércio. A
CNC e as federações de vários estados do Brasil, principalmente da região Sudeste, estão prestando auxílio
humanitário e sensibilizando a sociedade diante dessa tragédia. A Federação do Comércio do DF se solidarizou com todas as famílias atingidas.

Tenho certeza de que cada gesto de
quem participou da campanha fez a
diferença. No final, estamos todos
juntos por Minas Gerais”, declarou.
Todas as 11 unidades do Sesc no
Distrito Federal foram ponto de coleta para doações. Supermercados
e o Festival Viva também fizeram as
suas contribuições com alimentos.
Para a coordenadora do Mesa Brasil
Sesc no DF, Lucimar Santos, o resultado foi positivo. “Ficamos muito satisfeitos com as doações. A colaboração de cada pessoa foi importante e
também contamos com a ajuda dos
atacadistas e produtores de eventos
para que o nosso resultado fosse um
sucesso”, afirmou.
Durante os dez dias foram doados
alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, produtos de higiene
e brinquedos. Tudo foi levado para a
sede do programa Mesa Brasil Sesc
de Belo Horizonte (MG), onde foram

distribuídos aos municípios atingidos. Segundo o último levantamento da Defesa Civil do Estado, são 59
mortes, 26 mil pessoas desalojadas
e mais de 7 mil desabrigadas.

SOBRE O MESA BRASIL SESC
Implementado em 2003 no Sesc-DF,
o Mesa Brasil Sesc é um programa
nacional de segurança alimentar e
nutricional de combate à fome e ao
desperdício de alimentos. Pioneiro
no Distrito Federal, o programa tem
como finalidade garantir o direito
humano à alimentação. Para isso,
busca doações onde sobram e as
entregam onde falta, cooperando,
dessa forma, para a redução da desigualdade social no país, em uma
perspectiva de inclusão social. Atualmente, são mais de 60 mil pessoas
beneficiadas em 251 entidades sociais atendidas no DF.
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transformando vidas

QUALIDADE DE VIDA
Aos 67 anos, Emanuel Marinho malha na academia do Sesc da 504
Sul há 5 anos. Desde então já correu diversas Maratonas
Por Carolina Oliveira

F

reu 32 meias maratonas, três maratonas e chegou até à corrida de São
Silvestre, em São Paulo.
“Depois que comecei a malhar,
além do envelhecimento saudável,
eu passei a me alimentar melhor,
dormir melhor e acabei me apaixonado por correr”, conta. Marinho
explica que o estímulo que recebeu
dos profissionais do Sesc também
ajudou bastante. “Os professores
são excelentes. Já fiz diversas atividades como natação, hidroginástica e gosto muito do Sesc porque
lá fiz amigos e é um referencial no
esporte”, afirma. Hoje, além das

Foto: Cristiano Costa

azer atividades físicas e manter uma alimentação saudável
como forma de manter a qualidade de vida é um ótimo caminho
em todas as idades. Aos 67 anos,
Emanuel Marinho de Sena é o exemplo a ser seguido no esporte. Aluno
da academia do Sesc da 504 sul há
cinco anos, ele se rendeu à prática
de esporte por prezar pela qualidade
de vida. Na própria unidade conheceu outras atividades e se encantou
pelas corridas de rua a partir dos
eventos esportivos promovidos pelo
Sesc-DF. Desde então, Marinho,
como gosta de ser chamado, já cor-

atividades no Sesc da 504 Sul, marinho ainda treina corrida no Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal duas vezes por semana para se
manter ativo.
Somente no ano passado, ele
correu quatro meias maratonas e a
maratona Brasília, além de todas as
corridas promovidas pelo Sesc. Na
última, o Circuito Sesc de Corridas,
ele ficou em 2º lugar na categoria
Maiores de 60 anos. “A importância
de fazer essa mudança é a qualidade de vida. Isso é muito importante
para quem tem mais de 60 anos. A
gente precisa se cuidar bem e esse
cuidado traz vários benefícios. Eu
tenho uma vida disciplinada, com
foco. Meu maior objetivo é manter a
saúde para estar com minhas filhas
e netas”, conta.

CORRIDAS DO SESC
Para 2020 o Sesc-DF promete
oferecer novas edições de corridas
para o grande público. De acordo
com a diretora de Programas Socias
do Sesc DF, Nina Fontes, a ideia é
promover o esporte para toda a comunidade. “É um espaço democrático, onde o Sesc oferece todo apoio
logístico tanto para quem está começando quanto para o veterano no esporte. Neste ano, vamos aumentar o
número de corridas, pois queremos
que as famílias de Brasília comecem
a gostar cada vez mais da atividade”,
conta.

@sescdf
/sescdf
Emanuel Marinho ja correu 32 meias maratonas e chegou até a
Corrida de São Silvestre, em São Paulo (SP)
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doses econômicas

Parceria:

OS ANOS JK
Os anos JK trazem boas lembranças para aqueles que neles viveram,
nutriram suas esperanças para o futuro do País, experimentaram o doce
interregno democrático em que floresceram as artes, a cultura e as ciências
e, sobretudo, construíram o bem estar
para as suas famílias.
Uma geração de economistas,
dentre os quais sobressaíram Celso
Furtado (advogado de profissão, mas
economista de coração e mente), Ignácio Rangel e Roberto Campos, que
pôde exercitar com liberdade os ensinamentos da teoria econômica, em
prol de um projeto de desenvolvimento
nacional que contemplava a modernização da estrutura produtiva pelo
impulso na rápida industrialização, a
realização de investimentos públicos
destinados a romper gargalos da infraestrutura de energia, transporte e comunicações, além de criar um aparato
institucional de planejamento econômico, política monetária e creditícia e
de comércio exterior, condições essas
essenciais para a dinamização das forças produtivas.
Tão admirável quanto o ambicioso
Plano de Metas voltado para os setores de energia, transportes, indústrias
de base, alimentação e educação que

propunha “50 anos de progresso em 5
anos de realizações” foi a implementação de transformações radicais na
base econômica brasileira, rumo a
industrialização, contemplando interesses diversos, num inusitado clima
democrático e de paz social.
Sem dúvida a condução desse processo contou com o poder carismático
de JK, representado pela sua liderança
popular e sua personalidade amistosa
e destituída de preconceitos político-ideológicos, que o capacitavam para
dialogar com diferentes atores políticos e sociais e conciliar interesses divergentes.
A clareza e a determinação de um
projeto nacional foi o elemento aglutinador e agregador de uma sociedade
tão diversificada e carregada de conflitos como a brasileira.
A esperança no futuro e a confiança na sua concretização pelo compromisso do aparato estatal foram capazes de despertar no empresariado
nacional e estrangeiro a percepção de
um ambiente favorável ao investimento e à produção e na classe trabalhadora a perspectiva de emprego, renda
e melhoria nas condições de vida pela
ampliação da oferta de alimentos e desenvolvimento da educação.

Gilson Duarte
Economista, Conselheiro do Corecon-DF
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direito da empresa

A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELAS
DÍVIDAS TRABALHISTAS
Ao constituírem uma sociedade
limitada, os sócios desejam proteger o seu patrimônio pessoal das
dívidas contraídas pela empresa.
Assim, eles esperam que os seus
imóveis ou outros bens particulares não acabem sendo penhorados
para o pagamento dos fornecedores. A “blindagem patrimonial” está
prevista no artigo 49-A, Código Civil, o qual fixa expressamente que a
pessoa jurídica da empresa não se
confunde com os seus sócios. Mas,
esta importante regra tem sofrido
expressivas limitações no campo
trabalhista.
A sociedade empresária, em regra, possui empregados e, consequentemente, são devidos os pagamentos de várias obrigações, como
horas extras, insalubridade, adicionais e gratificações. No entanto,
nem sempre o caixa da empresa
tem disponibilidade suficiente para
pagar salários, fundo de garantia,
verbas rescisórias ou outras parcelas remuneratórias.

A jurisprudência da Justiça do Trabalho, com base na natureza alimentar dos créditos trabalhistas, sedimentou que, caso não
ocorra o pagamento dos empregados, o sócio pode sim ser chamado
a pagar a conta. Este entendimento
tem sido aplicado de forma muito ampla, gerando consequências
graves. Assistimos à responsabilização patrimonial de todos os sócios, incluindo majoritários e minoritários, administradores e não
administradores. De acordo com o
artigo 1.030, Código Civil, a responsabilidade recai até mesmo sobre o
ex-sócio, ou seja, sobre aquele que
já se retirou empresa. Para agravar
o quadro, destacamos que há inclusive a possibilidade do sócio ingressante responder pelas dívidas anteriores a sua admissão, com base no
artigo 1.025 do Código Civil.

ciedade limitada e os sócios atuais.

Com o objetivo de assegurar
uma maior proteção ao patrimônio
dos sócios, foram introduzidas duas
importantes alterações legislativas.
A primeira veio com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) que
introduziu o artigo 10-A, na CLT. A
nova regra fixa que o ex-sócio apenas poderá ser responsabilizado
pelo período em que efetivamente
participou da empresa. A sua responsabilidade é subsidiária, devendo, primeiro serem cobrados a so-

		
Portanto, hoje, o
sócio deve estar bem ciente da possibilidade de vir a ser responsabilizado pelo pagamento das dívidas
trabalhistas. Seu patrimônio pessoal pode, assim, ser objeto de penhora para a quitação de salários,
indenizações e outras parcelas
remuneratórias devidas pela empresa. Em síntese, nas sociedades
empresárias, quando o assunto for
o pagamento aos empregados, vale
a regra “todo o cuidado é pouco.”

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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A segunda alteração sobreveio
com a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, em 2016.
Segundo as regras introduzidas,
para o sócio ser atingido, o credor
deverá interpor ao juiz, o Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica, solicitando que os
integrantes do quadro societário
respondam pelas dívidas. Só então,
o magistrado decidirá se o incidente é procedente e responsabilizará
o sócio pela dívida. Da decisão cabe
recurso.
Mesmo com estes avanços, a situação do sócio ainda se
encontra muito fragilizada no processo trabalhista. O juiz pode deferir uma tutela de urgência e ordenar de pronto a penhora provisória
de bens particulares dos integrantes do quadro societário.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Agosto/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

“Percebe-se destaque na retabilidade das lojas de São
Sebastião e nas salas comerciais de Sobradinho. Já no índice
de rentabilidade residencial, a maior variação observada foi na
região do Gama, na categoria de Casa com 2 quartos.”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
Revista Fecomércio DF 49
www.imovelsecovi.com.br

economia

Indicadores
do comércio
Por Eduardo Alves de Almeida Neto
Economista, especialista em Política e Administração
Tributária, ex-subsecretário da Receita e ex-secretário
de Fazenda do Distrito Federal.

N

o âmbito nacional, após o
acerto comercial entre EUA X
China, os analistas estudam o
impacto do “coronavírus” na economia chinesa e o impacto nas economias exportadoras de commodities.
A desaceleração no crescimento do
déficit público pós-reforma da previdência, a redução na taxa de juros
Selic para 4,25%, e a agenda das
reformas no Congresso Nacional
criam ambiente interno favorável e
o lastro necessário para a retomada dos investimentos, provocando o
redirecionamento dos ativos financeiros com a redução nas diferentes
taxas de juros praticadas.
No DF, a capacidade de investimentos do setor público continuará
comprometida em razão da frustração
de receita, restos a pagar e as seguidas
frustrações nas operações de crédito,
principal origem dos recursos para investimentos. Assim, restará incentivar e
atrair investimentos privados mediante
incentivos fiscais, programas de desenvolvimento econômico e a execução de
pequenas obras de infraestrutura.
A taxa de inflação nacional em janeiro de 2020 ficou em 0,21%, a menor
taxa para um mês de janeiro, após ligeira
aceleração no mês de dezembro (1,15%),
quando o acumulado do ano pontuou
4,31% ultrapassando o centro da meta
de inflação de 4,25%. Com o índice de
janeiro a taxa de inflação nacional, em 12
meses, recua para 4,19%.
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A taxa de inflação no DF em janeiro de 2020, a variação foi de -0,12%
(deflação) em relação a dezembro de
2019, quando havia registrado 1,62%:
a terceira menor inflação entre as 16
regiões pesquisadas pelo IBGE. A taxa
acumulada nos últimos 12 meses será
retomada em dezembro de 2020, em
razão de importantes modificações na
estrutura dos índices de preço divulgados pelo IBGE para o DF.

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgada
em janeiro em relação ao endividamento das famílias do DF, indica que
a dívida impagável se encontra estabilizada nos últimos três meses, enquanto os demais indicadores sofreram acréscimos: cartão de crédito 2,9
pontos percentual, inadimplência 1,2
ponto percentual e o endividamento
geral, apresentou crescimento de 1,5
ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Janeiro 2020

Novembro

Dezembro

Janeiro
94,2%
88,5%
91,3%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total

0,1%
0,0%
0,1%
12,5%
11,5%
11,3%
81,1%
79,7%
79,6%
Fonte: CNC

O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias
(ICF/DF), apresentou pequena elevação no período novembro
2019 a janeiro 2020, fechando o período em 102,9 pontos com
crescimento de 0,8. Quanto às classes de renda o comportamento na classe de até 10 SM houve crescimento de 1,6 ponto, enquanto na classe superior a 10 SM ocorreu uma queda
de 0,8 ponto.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Novembro

Dezembro

Janeiro 2020

Janeiro
115,5
115,4
116,3

Mais de
10 SM
97,1
96,4
95,5

Até
10 SM

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC
O nível de otimismo dos empresários, nos três meses
analisados, apresentou pequena elevação exceto o indicador
das expectativas que sofreu oscilação negativa de 1,8 ponto
quando comparado a dezembro de 2019. Os demais indicadores, comparando com os meses novembro e dezembro,
apresentaram o seguinte quadro: indicador de investimentos
elevação de 3,6 pontos; elevação de 0,1 ponto no indicador das
condições atuais; e elevação de 0,7 pontos no indicador geral.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Novembro
Indicadores de
investimento

Dezembro

Janeiro 2020

114,5
110,9
107,7

Geral

Fonte: CNC

Janeiro

19,14%
16,21%

Dezembro

19,84%
16,49%

Novembro

20,41%
16,77%

113,6
113,5
105,2

118,49%

118,99%

119,48%

Taxas de Juros Pessoa Física
Novembro

Dezembro

CDC
Automóveis

Janeiro 2020

Janeiro
111,95%
112,43%
113,39%

49,02%
49,36%
49,71%
18,72%
19,00%
19,28%
134,48%
272,02%
273,63%

Cheque
especial

261,36%
265,28%
266,85%

Cartão de
crédito

132,6
131,9
127,3

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Empréstimo
pessoal
Bancos

169,5
171,3
169,0

Janeiro 2020

Desconto de
duplicatas

Empréstimo
pessoal
Financeiras

Janeiro

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

Taxas de Juros Pessoa Jurídica
Conta garantida

102,9
102,4
102,1

Geral

As taxas de juros, continuam mantendo a trajetória descendente iniciada em junho/2019 movimento que se intensifica em janeiro 2020 com destaque para a taxa de juros do
cheque especial que teve redução de 50,56% passando de
272,02% ao ano em dezembro para 134,48 ao ano em janeiro, em razão da limitação da taxa de juros para 8% ao mês ou
151,82% ao ano. As taxas mais representativas para o setor
produtivo e para as pessoas, registraram os seguintes números em janeiro: 1) para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 0,50 ponto percentual, fixando-se em
118,49%; 2) Para a Pessoa Física, a taxa do Cartão de Crédito,
apresentou redução de 3,92 pontos percentuais, oscilando de
265,28% em dezembro para 261,36 em janeiro de 2020. em
1,19 ponto percentual, fechando o mês em 267,64%.

Juros do
comércio

75,52%
75,93%
76,33%

Fonte: ANEFAC
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caso de sucesso

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO
Renata Biserra foi aluna do Senac e se tornou instrutora da instituição
Por Sílvia Melo

R

enata Araújo Rodrigues Biserra foi aluna do Senac em 2014,
quando aceitou o desafio de
representar a instituição na Olimpíada do Conhecimento 2014 - o maior
torneio de educação profissional das
Américas. Lá, ela foi medalhista de
ouro na ocupação técnico em enfermagem, tendo conquistado duas
medalhas na competição: uma por
conta do excelente desempenho na
categoria que disputou, e a outra por
ter obtido o melhor índice técnico da
delegação do Distrito Federal. A jovem, hoje com 25 anos, além de enfermeira em uma UTI neonatal e pediátrica de um hospital particular do
DF, é também instrutora do Senac
no curso Técnico em Enfermagem.
Agora, o novo desafio aceito por ela
foi o de passar seus conhecimentos
para os novos competidores que representarão o Senac-DF no Projeto

Nacional Competições Senac de
Educação Profissional de 2020.
Renata disse estar muito feliz
com o convite de ser avaliadora do
projeto. “É um momento muito especial para mim. Depois de 4 anos,
retornar à instituição de uma forma
tão intensa assim, tão gostosa de
ser vivida, é gratificante. Eu me sinto pronta para esse projeto porque é
algo que eu vivi na pele, e hoje passo
a viver de novo, mas agora do outro
lado, enquanto professora. Estou
muito motivada”, disse. “É como se
eu tivesse esperado por esse momento há muito tempo e de repente
aconteceu assim dessa forma muito
natural”, afirma Renata.
Renata explica que no primeiro
dia de aula já se apaixonou pela profissão. Segundo ela, foi dentro da sala
de aula do Senac que descobriu que
tinha nascido para fazer enferma-

gem. “Com os estágios, com a própria competição, eu fui me alinhando”, destaca a jovem, lembrando que
o emprego no Senac permitiu muitas
realizações. “Com o emprego, realizei coisas incríveis, pude comprar
meu primeiro carro e conseguir
ajudar em casa de uma forma mais
efetiva. Eu queria ajudar minha casa
e queria mudar minha realidade”, explica.
Renata destaca que o Senac é sua
minha casa. “Eu cresci no Senac eu
me sinto confortável na instituição”,
afirma. “Quando terminei o curso no
Senac fui trabalhar em um hospital
privado como técnica em enfermagem enquanto concluía a graduação
em Enfermagem. Fiquei como técnica por oito meses e quando me formei na graduação minha chefe me
convidou para ser enfermeira da UTI
neonatal, onde estou até hoje”, conta
ela, que atualmente trabalha no hospital à noite e no Senac durante o dia.
“Dentro desse processo todo fiz uma
pós-graduação em Goiânia e tenho
uma especialização em UTI Neo Natal e Pediátrica, que é a área que eu
tenho mais afinidade”, conclui.

SOBRE O CURSO

Foto: Cristiano Costa

O curso Técnico em Enfermagem
tem carga horária de 1.800 horas e
realizado na unidade da 903 Sul. A
próxima turma está prevista para iniciar em março. Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos, Ensino
Médio completo ou estar cursando o
2º ano do Ensino Médio. Mais informações: 3313 8877.

@senacdf
/senacdistritofederal
Renata Biserra aluna de enfermagem do Senac-DF
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CARNES COM CORTES ESPECIAIS
Restaurante Potência Grill Steak House muda cardápio
e passa a oferecer também cortes especiais à la carte
Por Sílvia Melo

Foto: Cristiano Costa

“Vai ser uma
experiência
gastronômica do
começo ao fim”
Cledenir Storch,
sócio da empresa

Cledenir Storch, um dos sócios da Potência Grill Steak House

C

om cardápio remodelado, a Potência Grill Steak House, que
está em Brasília desde 2007,
investe em um novo conceito para
proporcionar aos clientes a oportunidade de saborear carnes especiais
com cortes exclusivos. Neste ano,
além do famoso rodízio de carnes,
o restaurante passou a oferecer aos
clientes a opção de cortes especiais
com pratos à la carte. “Vai ser uma
experiência gastronômica do começo ao fim”, garante Cledenir Storch,
um dos sócios do empreendimento.
“Nosso objetivo é nos tornar um restaurante especializado em carnes,
onde teremos as melhores técnicas
em questão de churrasco, desenvolveremos as melhores habilidades
para cortes novos, trabalharemos
os cortes que já existem no mercado
e também vamos trabalhar com as
melhores raças bovinas”, destaca.
As mudanças foram necessárias
para que a casa se adaptasse ao
perfil dos clientes, formado principalmente por empresários, políticos

e pessoas que vêm à cidade para
fechar negócios durante a semana.
Com a opção do corte especial à la
carte, o cliente fica mais à vontade
para conversar durante o almoço.
“A churrascaria em si oferece muita coisa. Estamos a todo momento
servindo um tipo de carne. Na opção
à la carte, a gente serve na mesa e
ele tem a oportunidade de ir no momento que quiser ao buffet escolher
os acompanhamentos que ele acha
melhor para a carne. Assim, ele vai
ter um almoço mais tranquilo e nós
vamos ter a oportunidade de nos
aproximar mais do cliente, falar melhor, mostrar nosso conhecimento técnico de carnes, de produtos,
como é preparado. Vamos ter alguns
especialistas de carnes aqui dentro
que saberão explicar qualquer tipo
corte bovino”, explica Cledenir.
O carro chefe da casa é o Dry Aged,
um processo de maturação a seco,
no qual a carne in natura descansa
em temperatura, ventilação e umidade controladas. “Esse processo

dá um sabor diferente à carne. Ela
também fica com uma textura diferente, mais amanteigada. Na hora de
degustar o corte, o cliente vai sentir
o sabor de algum tipo de queijo, de
amêndoas”, afirma o sócio.
O rodízio, que custa R$ 82,90 (segunda a sexta) e R$ 94 (sábados,
domingos e feriados), é composto
por 18 cortes de carnes, como alcatra, costela premium (short rib), picanha, bife ancho, miolo da alcatra,
fraldinha, shoulder steak, cupim,
paleta de cordeiro, t-bone, coração
de frango, coxa de frango, medalhão
de frango, linguiça toscana, linguiça
apimentada, picanha nobre, costela
pururuca, baby bife de alcatra e picanha com alho.
Entre as opções à la carte, os preços variam de R$ 69 a R$ 160, e os
cortes que se destacam são porterhouse tomahawk, t-bone e short
ribs. O cliente ainda tem a opção de
degustar somente o buffet, composto por saladas, acompanhamentos e
duas proteínas por R$ 39. Além disso, a casa disponibiliza um buffet de
sobremesas. A Potência Grill Steak
House está localizada no Setor de
Clubes Esportivos Norte - Clube Almirante Alexandrino.
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pesquisa relâmpago

Alan Valim
Administrador Regional
de São Sebastião

Placa Mercosul
obrigatória a partir do
dia 1º de fevereiro

Boletos de IPVA
emitidos só via
internet

REGULAR
Tem o lado positivo, que é a
informatização e a questão
ecológica, mas por outro lado
pessoas desavisadas e as que
não têm acesso à internet
podem deixar de pagar.

BOM
É uma boa medida que vai
na tendência do mundo
globalizado. A unificação
acaba permitindo que os
veículos tenham um banco
de dados único dos países do
Mercosul.

Bicicletas
compartilhadas
saem do DF

RUIM
As bicicletas permitiam a
circulação das pessoas em
pequenos trajetos e tinham
baixo custo.

Tatiana Toffolo
Assessora diplomática

Fernando Caixeta
Repórter do Metrópoles

Ludmilla Frasquette
Motorista de aplicativo

Flávia Castro
Contadora

RUIM

REGULAR

RUIM

BOM

Muitas vezes o contribuinte
não tem acesso a internet
e muito menos à uma
impressora. Além do mais,
o valor do IPVA é bastante
alto.

Do ponto de vista da economia
com correspondências, é
bom, mas pessoas que têm
dificuldade com tecnologia
podem achar a emissão
complicada. Delegar essa
função ao cidadão pode
impactar nas receitas.

Muitas pessoas não têm
acesso ou não sabem como
emitir a via pela internet.

Apesar de saber que
alguns cidadãos terão
que buscar formas de
conseguir o boleto, a
medida traz economia
e responsabilidade
ambiental.

RUIM

BOM

REGULAR

REGULAR

Mais uma despesa alta e
totalmente desnecessária
para os cofres públicos e
os bolsos do contribuinte.
Existem outras questões
emergenciais a serem
tratadas.

Os dispositivos de segurança
das novas placas facilitarão a
identificação dos proprietários
de veículos e tornará a
clonagem mais difícil. Apesar
de mais caras, a tecnologia
pode impactar o mercado ilegal
de receptação.

Apesar de trazer alguns
benefícios, como facilitar
a localização de veículos
roubados, devido à
tecnologia que essas novas
placas possuem, não vejo
como uma prioridade.

A integração entre os países
vizinhos que fazem parte
do Mercosul permitirá
que se amplie o turismo e
comércio. Porém deverá
ser verificado como será a
fiscalização dessas placas.

RUIM

RUIM

BOM

RUIM

As bicicletas ajudam
muito a completar os
trajetos dos trabalhadores,
principalmente no centro de
Brasília. Eu mesma já utilizei
diversas vezes a bike entre a
rodoviária e os Ministérios.

Vandalismo e furto foram
motivos cruciais para que
a empresa retirasse suas
atividades do DF. Perde a
cidade por deixar de contar
com esse tipo de serviço.

Muitos patinetes e bicicletas
foram encontradas jogadas,
sem cuidado algum. E
muitas pessoas que não tem
entendimento das leis de
trânsito estavam usando de
forma irregular.

Mesmo que tenha sido
uma decisão da empresa,
o uso desses meios estava
começando a surtir efeitos
positivos. Infelizmente
não houve tempo hábil
para nos adaptarmos.

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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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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BRB. Inteiro pra você.
A vida precisa ser vivida por inteiro. Então não aceite nada pela metade.
Porque meios amores não preenchem corações. Um pouco de presença não resolve
e um quase sonhar não vira realidade. Se for pra ser, que seja por inteiro. Por isso
somos digitais, claro. Mas também somos próximos quando você precisa. Pontos de
atendimento? Ninguém tem mais. E pela nossa cidade, ninguém faz mais. Também
temos crédito com as menores taxas, seguros com os maiores descontos e
financiamentos com as melhores condições. Porque pessoas, antes de serem físicas
ou jurídicas, são pessoas. E é para as pessoas daqui que a gente se dedica.
Inteiramente. Quais suas necessidades? Seus planos? Seus sonhos?

Tudo que você precisa está bem aqui, no BRB.
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