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REABERTURA COM CAUTELA

Após meses de portas fechadas, empresários
investem na proteção de colaboradores e clientes.
O consumo segue novos padrões.

Entrevista pg. 8
Everardo Maciel, consultor tributário e
ex-secretário da Receita Federal
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CAFUNÉ
DE
MÃE.

¹R$333,49 - Plano Es�lo Nacional ADS I - E (registro na ANS nº 481.874/18-1), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com copar�cipação e acomodação cole�va, abrangência geográﬁca de atendimento
nacional (tabela de Junho/2020 - DF). A disponibilidade e as caracterís�cas da rede médica e/ou do bene�cio especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano
2 Planos
RevistadeFecomércio
DF por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respec�vas operadoras de saúde. Os preços e as
adquirido.
saúde cole�vos
redes estão sujeitos a alterações, por parte das respec�vas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2020.

PROTEJA
O ESSENCIAL

com um plano de qualidade
que cabe no seu bolso.
Só com a Qualicorp e com a FECOMERCIO-DF
você, Empregador do Comércio, tem condições
especiais na adesão de um dos melhores planos
de saúde do Brasil.

334

A par�r de:

R$

1

Ligue:

0800 799 3003

Se preferir, simule seu plano em
qualicorp.com.br/oferta.
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registradora
redacao@fecomerciodf.com.br
Fecomércio-DF oferece canal de atendimento exclusivo para linha de crédito emergencial do
FCO via Banco do Brasil

A

obtenção de linhas de crédito
para os pequenos negócios
tem sido um dos principais
entraves para a manutenção das
empresas e do emprego no DF durante a pandemia. Para resolver a
questão, a Fecomércio anuncia uma
parceria com o Banco do Brasil, por
meio do programa: FCO Giro Emergencial COVID-19. As linhas operadas serão no valor máximo de R$
100 mil, com taxa de juros pré-fixadas de 2,5% ao ano, uma das menores no mercado. A carência é de
6 meses, com prazos de 24 meses
para quitação. Para adquirir o benefício, é necessário ser associado aos
sindicatos da base da Fecomércio-DF.
O presidente da Federação, Francisco
Maia, explica que a Fecomércio-DF já
criou um canal de atendimento para
gestão e agilidade dos processos.
Ele destaca que a intenção da

entidade é a de auxiliar às micro e
pequenas empresas – as que mais
sofreram impactos por conta do
fechamento do comércio. Os valores
da linha de crédito são exclusivos
para serem aplicados em despesas
de manutenção. Para quem tiver
interesse, é necessário enviar um
e-mail para: assessoriafinanceira@
fecomerciodf.com.br. Para análise
prévia, é preciso enviar o CNPJ, razão
social e contatos dos responsáveis.
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Sebrae-DF lança projeto de retomada do turismo rural e de
natureza. Fecomércio apoia
Uma das projeções apresentadas por especialistas é a de que a volta do turismo
será marcada por viagens de curtas distâncias, com destinos voltados a natureza,
com experiências ao ar livre. Diante desse novo cenário, o Sebrae lançou no dia
30 de julho, com apoio da Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-DF,
o projeto: A retomada do Turismo Rural e de Natureza, que visa a apoiar os empresários que desenvolvem atividades turísticas no meio rural do DF e Entorno
na estruturação e adequação de seus negócios para o processo de retomada do
setor.
O presidente da Fecomércio-DF e da Câmara de Turismo da entidade, Francisco
Maia, informa que a ação desenvolvida pelo Sebrae é uma grande iniciativa. “O turismo de natureza é apontado como um dos tipos de viagens que será mais procurado pelos brasileiros após a pandemia. A tendência é que os turistas busquem
por regiões próximas, que permitam viagens de carro, com atividades de lazer em
ambientes abertos. Para isso, as nossas propriedades devem estar preparadas
quanto à inovação e protocolos sanitários”, explica Francisco Maia.

@fecomerciodf
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editorial

Novos tempos

O

comércio de Brasília está
acordando para nova vida,
outras oportunidades, um
novo começo. Um momento em
que o maior objetivo é sobreviver.

do IBGE, contamos neste momento
com 8,9 milhões de desempregados,
que contabilizam o triste volume de
13% a menos em nossa força de trabalho.

Queremos espelhar esse instante de desempregos e falências
para aprender a nova maneira de
construir o futuro. Nesta edição, estamos mostrando a realidade cruel
de terra arrasada na vida comercial
da cidade: seja das lojas, academias,
turismo, dos prazeres da gula e da
sede que relaxa e atrai amigos. Muito importante também, é a reflexão
sobre as inovações que precisamos
realizar para nascermos outra vez.

As vendas no seu conjunto giram
em torno de um patamar de 50% do
que eram antes pandemia, nos meses de janeiro e fevereiro.

Agora, shoppings, restaurantes,
lojas relatam que os clientes ainda
estão com receio de consumir.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços
e Turismo (CNC) as vendas foram
enxutas na ordem de 9,2% no volume das vendas, mas as estratégias
de e-commerce estão ajudando as
vendas.
Um dos melhores termômetros
da saúde comercial é ver como as
famílias comem, usem roupas, moram e, de uma forma geral, consomem. Usando essa verificação, a
CNC constatou que houve uma queda 14,4% na intenção das famílias
gastarem seu dinheiro.
A origem dessa maré de pobreza pode ser medida. De acordo com
os números do Pnad, uma pesquisa

Francisco Maia

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

Toda evolução reflete o instante
que redescobrimos nossa família,
a nós mesmos e ao nosso negócio.
É fundamental que não tenhamos
medo de sempre continuar tentando, buscando a nova chance e repetindo a letra de uma velha canção de
Geraldo Vandré: “quem sabe faz a
hora; não espera acontecer”.
Algumas vezes, recomeçamos
muitas vezes, mas a sabedoria ensina que as novas experiências podem
conter lições extremamente positivas.
Muitos estão usando a internet
para fazer compras e os números da
Amazon demonstram resultado surpreendente. O comércio eletrônico
conseguiu a proeza de permitir que
esse site de vendas atraísse clientes
que gastam cerca de US$ 11 mil (R$
63 mil atualmente) por segundo.
Nesta edição, a Revista Fecomércio não pretende ser apenas um
espelho retrovisor, mas um pequeno
farol que aponta para a possibilidade
de sobrevivência e sucesso.
Josh Billings, um comediante
americano do século 19, deixou, com
humor e graça, uma recomendação:
“A vida não consiste em ter boas
cartas na mão e sim em jogar bem
as que se tem”.
Boa Leitura!
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entrevista

EVERARDO
MACIEL
Por Daniel Alcântara

Everardo Maciel é consultor
tributário e Sócio-Presidente da
Logos Consultoria Fiscal. Leciona em
cursos de pós-graduação do Instituto
Brasiliense de Direito Público (IDP),
em Brasília. Integra o corpo docente
da Escola Federal de Magistratura do
TRF-1. É colunista de “O Estado de
São Paulo”, Agência Estado e outros
veículos. Também é autor de artigos em
livros e revistas de direito tributário. Foi
Secretário da Receita Federal por oito
anos, no governo de Fernando Henrique
Cardoso. Assumiu também o cargo de
Secretário de Fazenda e Planejamento
do Distrito Federal entre os anos de 1991
e 1994. Everardo conta com um currículo
extenso, que não caberia em uma
página. Nesta entrevista, ele fala sobre
Reforma Tributária, CPMF e a atual crise,
decorrente do novo coronavírus.
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1- Como o senhor avalia a atual crise, causada pela pandemia?
Quem deu a melhor definição foi a
diretora geral do FMI: uma crise que
nunca passamos antes, isto é, que
nunca existiu, é a mais incerta, complexa e abrangente. No Brasil essa
crise não foi suficientemente compreendida e dimensionada. Estudos
da ONU divulgados no final de junho
apontam que o País terá um aumento das pessoas que vivem na extrema pobreza, com ganhos de menos
de 67 Dólares, passando de 5% para
10%. Ou seja, vai dobrar. Já as condições de pobreza, com ganhos de
menos de 140 Dólares, passarão de
20% para 26,4%. No comércio, diversos segmentos estão sofrendo
queda no faturamento de 60%. O estreitamento da base de consumo irá
trazer um impacto brutal para estados e municípios. Os impostos que
foram postergados até o mês de setembro serão pagos com que dinheiro; já que o empresário não tem faturamento? Em resumo, temos uma
crise colossal. O que me deixa mais
perplexo é que não se faz nenhum
tipo de planejamento, se quer o assunto é discutido pelos responsáveis.
Ao contrário, ficamos em um desfile
de modas de Reformas Tributárias.
Existe um alienamento da realidade.
É negacionismo do estado puro. O
pior é que ainda temos espaço para
piorar. Ninguém está discutindo esse
assunto no Brasil, poucas pessoas
chamam atenção para o tamanho do
problema, enquanto outras discutem

Imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) da Nova Zelândia. É uma alienação mental.
2- Como foi citado, a agenda nacional atualmente é a Reforma Tributária. Como o senhor avalia a oportunidade deste tema?
É uma discussão inoportuna, puro
aventureirismo. Nenhuma Reforma
Tributária é inocente, nem verdadeiramente neutra. Ela tem impactos
diferenciados nos setores, empresas
e pessoas. Dito isto, circunstancialmente essas propostas atingem,
sacrificam e penalizam as empresas
que estão tendo maiores problemas
nesse período de pandemia, como
é o caso dos pequenos empreendimentos, que são optantes no Lucro
Presumido e do Simples. Portanto,
é uma matéria de perversidade: já
que estão morrendo, bate mais. Eu
ouvi frases ditas sobre essa proposta, que propõe criar a contribuição
sobre serviços, dizendo que não é
problemática, já que afetarão apenas 10% das empresas, uma vez
que 90% estão no Simples. Agora,
imagine como seria avaliada essa
mesma frase dita, com outra conotação; deste modo: das pessoas infectadas pela COVID-19, apenas 10%
morrem. Soa como uma insensatez
absurda. Me faz lembrar uma frase
de Stalin, quando ele diz que uma
morte é uma tragédia, um milhão de
mortes é estatística. Estão aumentando a carga tributária da escola e
diminuindo a do carro de luxo.

“Nenhuma
Reforma
Tributária é
inocente, nem
verdadeiramente
neutra. Ela
tem impactos
diferenciados nos
setores, empresas
e pessoas.”
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“

As propostas tornam o
sistema mais complexo.
Dentre os chavões
preferidos está a
pretensão de simplificar.
Nenhum projeto,
entretanto, simplifica...
Enquanto isso, não se
dá atenção à reforma
do gasto público, que
seria uma motivação
para reduzir a carga
tributária.

“
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3- É possível as diferentes propostas convergirem para uma proposta
única?
As três são péssimas, se convergir
para uma vai ficar pior ainda, podendo ser superlativados o que existe de
pior em cada uma delas. Chega a ter
ideias de aumentar a dedução para
serviço de educação e saúde. Que
coisa exótica! Em um momento de
pandemia, aumentar a tributação no
serviço de saúde é desorientação.
4- Do jeito que está hoje, quem ganha e quem perde com a reforma?
Não existe nada bom. Quando começa errado, todo o resto é prejudicado.
As propostas tornam o sistema mais
complexo. Dentre os chavões preferidos está a pretensão de simplificar.
Nenhum projeto, entretanto, simplifica. Hoje, as pessoas que pagam
PIS e COFINS, no regime cumulativo,
tem um cálculo realizado de maneira simples, multiplicando uma alíquota para uma base de cálculo, só
precisa ter o conhecimento de multiplicação, apenas, o que demanda
conhecimentos obtidos nas classes
iniciais do ensino fundamental. Na
proposta de criação de Contribuição
sobre Bens e Serviços, a apuração
do tributo devido por aqueles contribuintes se daria mediante uma
complexa apuração de créditos e
débitos, visto que existiriam receitas
que permitiriam ou não o aproveita-

mento de créditos. Ou seja, vai transformar uma coisa simples em uma
coisa complicada que vão detestar
o resto da vida; tornando o sistema
mais complexo. Nas propostas de
reforma existe uma mixórdia, em
que se mistura tributação de PIS,
COFINS, IPI, INSS, criando uma balbúrdia federativa. Isso é um conflito
para durar 100 anos. Depois, cria-se
um imposto seletivo. Ora, o IPI é seletivo. Nas Telecomunicações, por
exemplo, o que sem tem, portanto, é
uma redistribuição de carga elevada
e desnecessária. Enquanto isso, não
se dá atenção à reforma do gasto público, que seria uma motivação para
reduzir a carga tributária. Temos um
descuido de não discutir o problema,
as soluções possíveis e as repercussões dessas soluções. Mas, ninguém
explica o porquê. Dizem que depois a
gente conversa; e os problemas permanecem. Não precisa matar a vaca
para acabar com o carrapato, qual o
problema que se quer resolver?
5- Temos uma crise fiscal nos estados e também do Governo Federal.
Esta crise vista pelo déficit público
se intensificou com a pandemia.
Qual a solução ou como enfrentar
esta situação?
Do jeito que está sendo feito hoje
teremos um custo brutal. Como as
empresas vão se virar para isso?
Quem está sem faturamento vai

recolher impostos de que forma?
Como irão fazer para aplacar a crise
fiscal nos estados e municípios? Resolver questões como essas requer,
pelo menos, foco no problema, muita
criatividade, flexibilidade e cooperação. Nada disso está acontecendo,
até mesmo nos debates que se operam por meio da mídia. A solução
seria a moratória para os setores
que necessitam. Já tem projeto de lei
definindo todo o regramento.
6- Parece que teremos uma nova
CPMF, com uma nova roupagem.
Como o senhor avalia?
Já vi tantas versões que se conflitam. Imposto sobre saque e depósito: vai tributar alguém que deposita?
Não tem sentido. É um imposto sobre transações digitais? Se a transação for digital, tem tributação? Se
não for, não tem? Se eu pagar com
o cartão de crédito, eu sou tributado
e se eu usar o cheque não? Ouviram
falar de uma discussão que se opera
na Europa, a taxação de serviços digitais, que nada se parece com isso.
O que se mostra é que nem quem
está discutindo o assunto sabe sobre o que se trata, é uma discussão
vazia. É um País alienado. Parece
que que estamos em Marte.

e das empresas são tímidas. Uma
moratória é possível, como o senhor avalia?
A moratória é capaz de distinguir o tributo, por região, por ente federativo. É
uma alternativa extremamente flexível, preparada para essa ocasião, mas
nada disso é tratado. A postergação de
impostos não distingue o contribuinte,
existem segmentos que precisam e
outros não precisam. É preciso graduar, identificar. Os setores aeroviários e
turísticos, por exemplo, estão em uma
situação complicada, grave. O mesmo
não se pode dizer do segmento que
comercializa aplicativo, que está bem.
Tem que separar uma coisa da outra. A
moratória consegue distinguir e a postergação não.

7- Durante a pandemia, as medidas fiscais de proteção do emprego
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FECOMÉRCIO INCENTIVA ENCONTROS
DIGITAIS PARA DISCUTIR ALTERNATIVAS
DE RETOMADA DA ECONOMIA
Desde o fechamento dos estabelecimentos, a Federação buscou
amenizar os efeitos negativos da crise investindo em informação
Por Daniel Alcântara
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Fecomércio tem buscado ouvir
especialistas e profissionais
de diversas áreas da economia
para debater temas de relevância
para superar a crise causada pelo
novo coronavírus, como: a volta do
turismo; adaptação em tempos de
pandemia; planejamento tributário;
Reforma Tributária; cenário da aviação nacional, entre outros. As con-

versas são transmitidas pelas redes
sociais da entidade e estão disponíveis para acesso.
As lives contaram com convidados
de renome, como o ex-secretário da
Receita Federal, Jorge Rachid; o presidente da Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo
Sanovicz; o diretor executivo do Canal
Arte1, do Grupo Bandeirantes de Co-

Presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, durante live da Câmara de Economia Criativa com secretários de governo

municação e ex-ministro do esporte e
turismo no governo FHC, Caio Luiz de
Carvalho, entre outros.
No dia 3 de julho, o professor e ex-secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, falou sobre a crise sanitária,
programas de renegociação de dívidas tributárias e outros assuntos relacionados a tributos. Everardo, que já
esteve na linha de frente do combate
a outras crises, como a do México e
da Ásia, salientou que esta é a maior
pela qual já passou. “Possivelmente, a
maior que já viveu a humanidade, sem
precedentes”, disse. O ex-secretário
criticou ainda como os políticos, de
forma global, vêm tratando a crise.

tunidade, eles comentaram sobre
diversos assuntos de natureza fiscal
e restruturação da matriz econômica
do DF, em busca de se desvencilhar
da atual dependência do funcionalismo público da capital. O secretário
José Eduardo apontou que com o final
da guerra fiscal, o DF foi economicamente destravado, após a publicação
da Lei Complementar 160 de 2017,
que convalidou os incentivos fiscais
relativos ao ICMS concedidos ilegalmente pelos estados a empresas e
indústrias.
Jorge Rachid, falou sobre a tributação
de bitcoins e o e-commerce, já que
este último cresceu muito durante a

pandemia. “A internet para os negócios veio para ficar. Temos plataformas de todos os modelos. Entretanto,
mesmo operando dessa forma, no
campo digital, existem obrigações
tributárias. O papel da administração
tributária, entre outras atividades, é
reduzir a evasão de impostos”, disse.
Indo para a parte de economia criativa
e turismo, no dia 7 de julho, a conversa foi sobre: criatividade e capacidade
de adaptação dos eventos em tempos
de pandemia. Durante a abertura da
transmissão, Francisco Maia disse
que a sociedade está vivendo em um
novo cenário e que toda crise tem
dois lados. “Apesar de trazer vários

Sobre programa de renegociação de
dívidas tributárias (Refis), Everardo
criticou os atuais modelos. “O pagamento das dívidas deveria ser feito por
um percentual do faturamento. Esse
é o modelo: ajustando a capacidade
de pagamento pelo faturamento. Os
outros modelos não dão certo, pois
vêm acompanhados de anistia, que
acabam desestimulando o bom pagador”, salientou Everardo.
Já no dia 2 de julho, foi a vez de conversar com o ex-secretário da Receita
Federal, Jorge Rachid, e o secretário
de Desenvolvimento Econômico do
DF, José Eduardo Pereira. Na opor-

Ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em live promovida pela Fecomercio-DF
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reabertura

Live da Cânara de Turismo da Fecomércio-DF dá dicas sobre nova realidade no segmento

malefícios, a crise abre novas portas.
Debates como esses, oferecidos pela
Federação, evidenciam essas oportunidades, que são geradas por meio
da criatividade. Hoje, o nosso grande
desafio é encontrar novas maneiras
de trabalhar e se adaptar”, disse. “A
Fecomércio está à disposição. Estamos dedicados para ajudar o setor”,
concluiu Maia.
A consultora Vaniza Schuler, destacou que diferente de outros setores,
o turismo não tem delivery, nem take
out. As empresas precisam se preparar para a inovação. Ela explicou que
a pandemia acelerou a questão da
transformação digital e o empresário
precisa estar inserido nesse mundo. “O que o COVID-19 trouxe foi um
imediatismo, quem estava olhando
essas tendências e se adaptando aos
poucos teve a possibilidade de não ficar tão envolvido com o pânico”. Além
disso, Vaniza ressaltou que existe um
certo preconceito com os eventos, que
muitas vezes pode ser mais seguro
do que andar no shopping, que é um
segmento que já foi reaberto pelas
autoridades.
Ainda sobre turismo, no dia 14 de julho, o convidado foi o ex-ministro do
esporte e turismo no governo FHC,
Caio Luiz de Carvalho. Caio falou de
sua experiência como ministro e da
importância de inovação e criatividade. Ele também destacou a relevância
de se investir no turismo doméstico.
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der o Brasil para o brasileiro, ainda
mais em tempos de pandemia, que dificulta a vinda de estrangeiros, assim
como a saída de brasileiros do País.
Caio começou a sua fala dizendo que
o turismo vai superar esse momento,
mas para isso, segundo ele, é necessário investir em criatividade e trabalhar bastante.
“O foco deve ser o brasileiro. O turismo
perto, aquela pessoa que vai viajar de
carro. Essa é a realidade agora”, explicou. “É preciso trabalhar com campanhas motivacionais, vendendo o nosso
destino ao brasileiro, que é o grande
cliente. Até porque é o momento do
brasileiro ficar no Brasil”, salientou
Caio. “O paulista, do interior do estado,
por exemplo, é um turista interessante
para qualquer destino. Ele gasta mais,
quer conhecer mais. Temos que trabalhar esse turista que é de interesse
para os hotéis, pousadas e restaurantes de todo o País”, concluiu.
Já no dia 22 de julho, a live foi sobre
o cenário caótico que a aviação está
passando. O número de voos domésticos e internacionais caíram assustadoramente por conta da pandemia.
O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR),
Eduardo Sanovicz abordou, de forma
geral, o atual momento da aviação
brasileira, com números e ações que
estão sendo realizadas para garantir
a manutenção das empresas aéreas.
Ele explicou que foi criado um grupo
que envolveu toda a cadeia da aviação
com o objetivo de criar um protocolo
de segurança nacional, que fosse, ao
mesmo tempo, validado internacionalmente. “Ouvimos médicos no Brasil e entidades internacionais da aviação. Estamos orientando as pessoas
que vão aos aeroportos de máscara,
evitando aglomerações. Na prática,
quando o passageiro vai até ao raio-x,
tem um tapete higiênico e medição
de temperatura. Na fila, é obrigatório manter o distanciamento”, disse.
Outro ponto importante do protocolo,
destacado por Sanovicz foi a questão
da higienização das aeronaves, que
está sendo feita constantemente, assim como a instalação de um filtro
que renova o ar do avião durante o voo.

pesar

FECOMÉRCIO SE DESPEDE DE PAOLO PIACESI
Paolo foi pioneiro das vídeolocadoras e defensor da legalidade
Por Daniel Alcântara

O

vice-presidente financeiro da
Fecomércio-DF, Paolo Orlando Piacesi, era conhecido por
todos como um ser humano incrível, alegre e de caráter inigualável.
Paolo faleceu na noite do dia 26 de
julho, em decorrência do coronavírus. A Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Distrito
Federal, em nome de seu presidente
Francisco Maia, e de toda a Diretoria,
lamenta profundamente o ocorrido.
Nascido em 26 de janeiro de 1935,
natural de Barbacena, cidade do interior de Minas Gerais, Paolo Orlando Piacesi era militar em sua cidade
natal. Saiu da carreira nas forças armadas para vir a Brasília, na década
de 1960, onde se formou nos cursos
de Farmácia e Direito, na Universidade de Brasília (UnB). Na capital da
República, foi o milésimo servidor da

Câmara Federal, onde seguiu atuando até se aposentar. Conciliando
sua carreira de servidor público, em
1970, iniciou sua trajetória como empresário, no segmento farmacêutico,
gerenciando três lojas no ramo. Também investiu no segmento de vídeo
locadoras, sua paixão, onde também
atuava como empreendedor, em três
unidades. Deixa a esposa Norma Magalhães Piacesi, cinco filhos, cinco
netos e uma bisneta.
Paolo foi um dos fundadores do Sindicato das Empresas Vídeolocadoras
(Sindevídeo-DF), no ano de 1992. Em
1998, foi eleito para seu primeiro
mandato como presidente do sindicato.
No ramo empresarial, Paolo era
apaixonado pelo segmento de vídeo
locadora. Segmento que atuou fervorosamente durante anos. Como líder

sindical, a frente do Sindicato das
Vìdeolocadoras, realizou diversos feitos, sendo um dos maiores defensores contra a pirataria. O empreendedor também ajudou na restruturação
da entidade, após as locadoras começarem a fechar às portas, focando
na perspectiva de fusão com outras
categorias econômicas.
Na Fecomércio, começou a sua história em 21 de maio de 2001, como
diretor adjunto. Em 2004, foi o primeiro diretor suplente financeiro.
Em 2010, tornou-se vice-presidente
financeiro da Fecomércio, cargo que
exercia até o presente momento. Ele
também participou ativamente das
atividades do Senac-DF, sendo conselheiro efetivo da instituição. Assim
como no Instituto Fecomércio-DF
(IF-DF), onde ocupou o cargo de diretor financeiro por diversos anos.
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digitalização

PANDEMIA OBRIGA EMPRESAS
MIGRAREM PARA O DIGITAL
Dados da pesquisa Compre & confie revelam que o setor
e-commerce faturou R$ 241,1 milhões em junho de 2020.
Por Carolina Oliveira

Entre os segmentos que mais faturaram no e-commerce durante a pandemia estão: telefonia, moda e acessórios e informática

D

a noite para o dia, empresas
viram suas portas fecharem
e os consumidores ficaram
sem suas opções de compras.
Uma nova realidade bateu à porta
de todos. Do lado dos consumidores, a impossibilidade e o medo de
sair de casa. Do lado dos comerciantes, a proibição de abrir lojas
e o medo da falência. Nessa hora,
muitos se viram obrigados a encarar uma realidade que já era prevista como obrigatória mesmo antes da pandemia: o e-commerce.
Dona de uma loja de roupas desde
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2009, a empresária Jéssica Rodrigues sentiu a necessidade de abrir
um site de vendas após a pandemia do coronavírus. Antes ela até
vendia pelas redes sociais, mas
entendeu que o momento era importante para ter um site. “Eu percebi que as pessoas ficaram mais
interessadas em compras online.
Por isso decidi investir no site”,
conta a empresária que afirma
não ter feito nenhum tipo de treinamento para abrir o e-commerce.
De acordo com ela, contudo, é
importante manter-se atualizado sobre as novas necessidades

Nutricionista e consultora Juliana Braga

do mercado para conseguir manter os clientes atualizados. “Meu
grande desafio é continuar crescendo, acompanhar a mudança de
comportamento dos clientes e ser
sempre atualizada. Mais do que
nunca, as pessoas estão mudando
suas prioridades”, explica.
Um estudo realizado pelo Movimento Compre e Confie revelou
que, somente no Distrito Federal,
o setor de compras online faturou R$ 241,1 milhões, em junho
de 2020, ou seja, período em que
a cidade ainda estava fechada
para atividades não essenciais. Ao
comparar com o mesmo período
do ano passado, o aumento foi de
impressionantes 81,6%, ou seja R$
132,8 milhões.
Mas essa abertura de comércio digital possui muitos desafios. Para a
coordenadora do Movimento Compre e Confie, Renata Carvalho, antes
de abrir um e-commerce, é fundamental que o empreendedor faça
uma avaliação para identificar como
é o mercado do Distrito Federal e
como se comporta o consumidor.
Outros dados do Movimento Compre
& Confie revelam, por exemplo, que
em junho, 57,3% das compras virtuais foram feitas por mulheres, já
os homens, representaram 42,7%.
Neste mesmo período, o valor médio
das compras foi de R$ 418,60.

Além disso, entre os cinco segmentos que mais faturaram
estão telefonia (15%); moda e
acessórios (12,5%); informática e
câmeras (11,8%); entretenimento
(11%); e eletrodomésticos e ventilação (9,8%).
A nutricionista e consultora Juliana Braga trabalha com mulheres
que buscam profissionalizar seus
produtos. Ela conta que muita
gente que resistia às vendas pela
internet, se viu obrigada a encarar
essa nova realidade frente às mudanças impostas pela pandemia.
“Algumas pessoas mais tradicionais tinham receio do digital e foram pegas de calça curta com a
pandemia. A sorte é que o comércio digital já estava bem evoluído
quando tudo aconteceu, então
mesmo quem tinha dificuldade,
quando precisaram lançar mão
de seus produtos na internet, elas
já tinham instrumentos, como os
aplicativos, por exemplo”. A nutricionista, que também é empresária e possui um perfil na internet
com 35 mil seguidores, explica
que ferramentas como aplicativos
de cardápio digital e a possibilidade de criar uma loja própria no
Instagram já estavam disponíveis.
De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o
Brasil registrou um aumento médio de 400% no número de lojas
que abriram o comércio eletrônico
por mês durante a quarentena. O
setor de vendas online tem apresentado crescimento consistente
de 20% ao ano. “Com isso, empresas têm acelerado o investimento
na digitalização de seus canais,
tanto de vendas, quanto de contato e atendimento a clientes” afirma a associação.
Já o estudo “E-commerce na Pandemia”, realizado pela plataforma
Nuvemshop, identificou também
que o crescimento nas vendas
refletiu em um aumento de 105%
no faturamento dos lojistas. “A
quantidade de consumidores que
comprou mais de uma vez no mês

cresceu 282%”, afirma o estudo.
Na comparação com o número de
lojas criadas na Nuvemshop no
mesmo período do ano anterior,
o número quase triplicou com a
pandemia, chegando a 190%. “No
total, o número de lojas na plataforma cresceu 108% até chegar
nos 50 mil estabelecimentos comerciais. A quantidade de novos
compradores também teve o aumento significativo de 142%” conta a plataforma.
Com essa grande oferta no mercado neste momento em que todo
mundo se viu obrigado a ir para a
internet, a nutricionista e consultora Juliana Braga acredita que se
o profissional encontrar sua personalidade e seu nicho, tem como
se sobressair, sim. “Não existe nicho saturado, desde que você se
se diferencie. Mudar o formato de
atendimento e promover o encantamento do cliente fazem com que
não exista mercado saturado”,
explica a consultora que ajuda
empresárias a encontrarem seus
caminhos no mercado digital. O
trabalho da nutricionista também
consiste em dar um norte para
que as empresárias compreendam que um produto de qualidade
faz toda a diferença para manter
o cliente fiel. “A consultoria vem
para profissionalizar porque uma
coisa é você fazer bem aquele produto para a sua família, outra coisa é tornar o produto competitivo
e comercializável”.
Além disso, ela explica que investir na internet acaba sendo mais
barato. “A internet nos possibilita
colocar a cara na rua. A pessoa
que não teria condições de investir num ponto ou fazer um marketing mais agressivo, pode buscar
a internet porque o investimento é
relativamente baixo. O anúncio digital é o mais barato do mercado
e o mais segmentado. Essas pessoas precisam ir pro digital, mas
com perfil atraente e bem feito”,
afirma a consultora e nutricionista, Juliana Braga.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

NIPPON DE VOLTA

CHOCOLATE!

Um dos melhores restaurantes de comida japonesa da
cidade retomou as suas atividades no dia 11 de agosto,
após meses de portas fechadas. Por enquanto, somente
a unidade da 403 do Nippon Brasília estará atendendo o
público. Confira os horários:

Com novos hábitos de segurança o Rubato Chocalete Bar, localizado no subsolo da cafeteria Antonieta,
na 708/709 Norte retomou suas atividades, no dia 3 de
agosto. A partir de agora, o interior da loja terá novas
limitações: apenas um cliente por vez, sem a permissão
para consumir os alimentos dentro da loja. Para quem
não conhece, o estabelecimento trabalha toda a cadeia
de produção do produto, passando pela torrefação, refino, temperagem e elaboração de bombons e às barras,
que vão de 60% a 100% de cacau. Inclusive, algumas delas com a inserção de baunilha do cerrado e castanha
de baru. Também é oferecido no local sorbês, chocolate
quente, produtos de confeitaria, como brownie e entremets, além de outras criações do chocolatier, chef e professor de gastronomia Gustavo Maragna.

Almoço:

Jantar:

Segunda a Sexta:

Segunda a sábado:

Das 12h às 14h30

Das 19h às 23h

Sábado e feriados:
Das 12h às 15h30
Domingos:12h às 16h

CHURRASQUINHO NO
CONFORTO DA SUA CASA
Saudades de comer um churrasquinho bem gostoso? O
Showrrascão, localizado no Guará, agora está realizando
delivery, de quarta a domingo, por meio dos aplicativos
de entrega: Ifood e Rappi. A casa prepara carnes selecionadas com espetos de 50 cm. Entre as opções estão:
costela bovina angus, picanha, alcatra, maminha e muito
mais. O preço varia de R$ 8 a R$ 17. Mais informações
pelo whatsApp: 98318-5251
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ENTREVISTA COM LEANDRO COUTO NUNES
Natural de Belém, do Pará, Leandro Couto Nunes é cozinheiro há 15
anos e já comandou diversos restaurantes na capital da República,
como o Jambú. Agora, trabalha de consultor gastronômico e é chef,
sócio do Le Parisien Bistrot, localizado na 103 Norte.
Como foi o seu começo na cozinha?
Como todo morador de Brasília eu fiz direito, no meio do curso resolvi fazer gastronomia, antes de ser moda. Na época não existia o
curso no Distrito Federal, tive que fazer no Rio Grande do Sul. Depois fui estudar e trabalhar na França e na Dinamarca. Quando voltei tive a oportunidade de trabalhar em diversas casas aqui no DF.
Como está sendo trabalhar em gastronomia em plena pandemia?
Gastronomia mudou muito com a pandemia. Infelizmente nossa
casa permanece fechada, com expectativa de reabertura no dia 22
de setembro. As consultorias que oferecia quase todas pararam
por um tempo e agora que está começando a retomar, trabalhando
novos pratos e treinando equipes.
De um tempo para cá, o público de Brasília começou a ficar mais
exigente com restaurantes e pratos. Em decorrência disso, a alta
gastronomia está mais evidente para todos. Como você vê esse
novo momento?

Leandro Couto Nunes - chef do Le Parisien Bistrot

Eu não sei se os clientes estão realmente mais exigentes. Existe
muito o modismo ainda que transformou a gastronomia. Mas, acredito que poucos consumidores estão dispostos a provar coisas que
são realmente diferentes. Na maioria das vezes, os clientes consomem muitas coisas iguais em restaurantes diferentes, espero que
isso mude.
O que é uma boa comida para você?
Comida boa para mim é comida com bons ingredientes e feita com
carinho. Um prato é 70% ingrediente, o trabalho do chef é só deixar
ele brilhar.

DICA DE LEITURA
Por que o vinho é considerado mais sofisticado, ainda que a produção da cerveja seja mais complexa? Por que o fermentado da uva é buscado por seus benefícios para a saúde quando a bebida
fermentada a partir de grãos maltados tem maior valor nutritivo? Por que o vinho invoca refeições
elegantes e a cerveja simboliza festas com gritaria de jovens? Este livro traz uma instigante comparação entre as duas bebidas e argumenta que uma Lager ou uma Ale podem ser tão adultas
e cosmopolitas quanto um bom tinto ou um Champagne. A publicação está a venda no site da
editora Senac, por R$56,25.
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somos sistema fecomércio-DF
Quem é mais antigo em Brasília sabe que, no passado, a W3 Sul era um dos locais mais charmosos
da capital. Com o passar dos anos a W3 sul foi perdendo transeuntes, lojas tiveram suas portas
fechadas e pouco restou daquela longa avenida movimentada. Por isso, uma parceria entre as
esferas pública e privada tem rendido um novo tempo para o local. A proposta de remodelar
as vias W2 e W3 Sul já está em andamento e a avenida já passa por obras. Além disso, novos
comércios surgem com a proposta de trazer inovação e criatividade.

Ambiente acolhedor
Por Carolina Oliveira
Maria Tereza Moulaz é proprietária do Mercado do Café, que fica na 509 sul
e viu na reestruturação da W3 uma oportunidade de cativar mais público.
Antes da abertura da avenida aos domingos para pedestres, o café funcionava de segunda-feira a sábado, mas tiveram que mudar a agenda por
causa da novidade. “Agora com a abertura para pedestre aos domingos,
nossa casa se tornou um atrativo para as pessoas da vizinhança. Quando
as pessoas nos visitam durante a semana, elas apreciam o lugar com mais
pressa. Aos domingos, elas aproveitam de fato a casa. Tem sido mais especial. Hoje vemos famílias caminhando, compartilhando um momento de
lazer. Essa abertura trouxe vida para a avenida, as pessoas param na porta
e dão bom dia, existe mais proximidade com as pessoas”, conta.
A casa criou até um menu especial para os domingos. “Temos café a mineira, que é um café da manhã de fazenda mesmo, desde o pão na chapa
até a linguiça com mandioca”, explica Maria Tereza, que acredita que a
revitalização vai trazer mais integração entre a comunidade da asa sul.
“Essa questão é bem sobre trazer vida. Isso desencadeia um cuidado com
a cidade e uma integração da comunidade para cuidar cada vez mais desses espaços”, afirma. A casa abre de terça-feira à quinta-feira, das 11h às
19h e de sexta-feira a domingo, das 9h às 15h.
Proprietária do Mercado do Café, Maria Moulaz

Café literário do Sesc-DF
Por Carolina Oliveira
A proposta da revitalização prevê ainda troca de calçadas,
reforma de estacionamentos, poda de árvores. Aos finais de
semana já têm funcionado a abertura da avenida para pedestres. Inicialmente a proposta começou aos domingos, mas a
ideia é que as atividades sejam aos sábados, das 14h às 22h.
Um outro ambiente da avenida que vai ganhar um novo empreendimento que vai movimentar a área cultural e gastronômica é o Sesc da 504 Sul, que vai ganhar um café literário.
De acordo com a diretora de programas sociais do Sesc-DF,
Nina Fontes, as obras devem começar até o final do ano. “Vai
ser um ambiente muito bonito. Queremos ser referência em
Brasília para quando a população quiser tomar um café de
qualidade. Também queremos promover a cultura localpara
a população neste espaço da W3 sul”, explica.
Diretora de programas sociais do Sesc-DF, Nina Fontes
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Cinco perguntas
para Miguel
Galvão
Por Carolina Oliveira
A Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF tem
participado das discussões sobre a revitalização da W3
sul. O vice-presidente da Câmara, Miguel Galvão tem
participado ativamente dessa construção.
Qual o papel da Câmara de Economia Criativa nos
debates sobre a revitalização da W3 sul?
Nossa intenção é trazer a indústria criativa e os empreendedores mais jovens da cidade para a troca de ideias,
com uma postura pró-ativa. Tenho participado de debates junto às ótimas equipes do GDF.
A revitalização da W3 inclui quais atividades?
Há um norte de recuperação do logradouro público:
manter a avenida aberta para pedestres nos finais de
semana para estimular atividades físicas, o contato
com comércio e, por consequência, sua redescoberta.
Agora, já estamos discutindo ações mais conceituais e
profundas.

Proprietário do Santo Bataclan, Maurício Gomes

Moda Alternativa
Por Carolina Oliveira
Um ambiente que faz parte da nova W3 Sul é o Infinu,
que agrega diversas empresas já com história na capital
num único espaço. A Santo Bataclan é uma delas. A loja
de moda alternativa e presentes divertidos faz sucesso
com os clientes por vender produtos que fazem referências a memes da internet. Uma marca que nasceu
há cinco anos com espírito jovem no famoso piknic da
cidade. Depois do sucesso com o público, o proprietário
Maurício Gomes sentiu a necessidade de ter uma loja
física para atender aos clientes do evento dominical. “A
gente tenta trazer leveza para uma cidade que tem fama
de ser política”, conta Maurício.
Para ele, estar entre as empresas que fazem parte da
Infinu e da nova cara da W3 sul agrega valor à marca.
“O espaço está muito bonito e estar aqui é ter mais visibilidade. Quando você está num espaço com outras
marcas como as que estão aqui na Infinu a gente se
sente mais valorizado”, disse o proprietário que também acredita que outros becos da W3 deveriam ser revitalizados. “Essa revitalização deveria acontecer a cada
dois becos”.

Uma das novidades da W3 é a chegada da Infinu, que
agrega algumas empresas já conhecidas na cidade.
Fale um pouco sobre essa proposta.
É uma evolução do PicniK, que agora tem sua própria
casa na cidade. Daí, inspirado em princípios da nova
economia montamos um hub voltado para criatividade e empreendedorismo, que já conta com cerca de 70
marcas.
Qual a importância de trazer a W3 de volta para a vida
dos brasilienses?
Ela é crucial para que nossa capital possa voltar a se
conectar com sua essência, que é acolher bem sua população, levando novos horizontes de vida. Não dá para
se fazer isso usando como base negócios que tem o
mindset do que deu certo nas décadas de
80 e 90.
Quais os maiores desafios na tentativa de fazer a população mais presente em tempos de pandemia?
Sair da polarização e radicalização
dos debates que tem acontecido,
que facilitam mais a construção de
muros, do que pontes. Nossa comunidade precisa dialogar mais,
com equilíbrio, responsabilidade e harmonia.
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SENAC-DF OFERECE CURSOS VOLTADOS
PARA A REABERTURA DO COMÉRCIO
Objetivo é ajudar empresários e comerciários a se adequarem às
mudanças para manter o bom funcionamento de seus negócios
Por Sílvia Melo

acessados gratuitamente a qualquer
hora. A inscrição deve ser feita no
site df.senac.br/programa-reabertura-comercio. Até o final de agosto, a
instituição irá disponibilizar um novo
combo com cursos voltados à hotelaria. Apesar do público-alvo ser de
empresários e empregados do comércio, qualquer pessoa que tiver
interesse nos temas poderá acessar.

Proprietária da loja Difuzi, Fernanda Dias, aprova iniciativa do Senac-DF

C

omo forma de contribuir com
as ações de reabertura sustentável da atividade econômica do Distrito Federal, o Senac-DF
desenvolveu cursos para capacitar e
orientar empresários e empregados
do comércio. Os cursos são voltados
para aspectos a serem observados
na reabertura dos estabelecimentos comerciais, levando informações
técnicas, seguras e responsáveis
que amparam a adoção de novos hábitos e atitudes de atendimento nos
diferentes segmentos. Os cursos
são totalmente online e podem ser
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O trabalho desenvolvido pelo Senac-DF foi baseado nas orientações
da Organização Mundial da Saúde
(OMS), tendo o cuidado de fazer a
adequação dessas orientações às
especificidades de cada atividade e
setor econômico representada na
base da Federação do Comércio
do DF. Os cursos são flexíveis, com
cargas horárias que variam entre
2h e 12h, e oferecerem conteúdos
rápidos, técnicos e atualizados para
serem aplicados às rotinas dos comerciários no relacionamento com
cliente interno e externo, por meio
de diferentes recursos de apoio didático: material textual, videoaula e
apresentações organizadas em slides – formato PPT.
Entre os conteúdos abordados estão informações sobre como diluir
e manusear soluções desinfetantes,
cuidados individuais e coletivos no
fluxo de ida e volta ao trabalho, mudanças nos protocolos e rotinas para
atendimentos em estética e podologia, higienização de alimentos, como
adaptar estabelecimentos pós covid-19, utilização de serviços on line
de forma segura, como adaptar o
salão de beleza, barbearia e loja pós
covid 19, entre outros temas.

Depiladora formada pelo Senac-DF,
Daniella Nogueira aproveitou o período de isolamento social para fazer
alguns cursos online do Senac, em
especial os focados na reabertura do
comércio. Ela fez os cursos Protocolos e Rotinas para o Atendimento
em Serviços de Estética e Bem-estar: Atualizações 2020 e Preparo de
Soluções Desinfetantes para Superfícies: Diluição, manuseio e aplicação. “Já terminei os dois e peguei
os certificados online”, comemora.
“Os cursos, por serem bem elaborados, foram fáceis de entender. E
por serem totalmente online, desde
a matrícula, aulas e entrega do certificado, eu pude adaptá-los a minha
rotina. Isso me poupou do stress e
ansiedade de ter que sair e expor minha saúde de forma desnecessária,
além de ter permitido economizar, já
que fiz os cursos de casa e deixei de
pagar passagens e lanches. O valor
economizado posso usar na compra
de materiais abordados no curso que
posso usar em serviço”, destacou.
Daniella destaca ainda que o diferencial dos cursos é que são voltados
para áreas específicas. “Há cursos
que focam nas bases de todo e qualquer serviço na área de beleza e há
cursos especializados no serviço de
cada profissional, aprofundando, atualizando os conhecimentos e valorizando a mão de obra especializada,
que é o que precisamos agora”, afirma, destacando que ainda não voltou
a trabalhar, mas sente-se segura
para isso. “Ainda estou me preparando, mas me sinto segura para retomar as atividades porque agora sei o
que deve ser feito ou não, sei como

A depiladora, Daniella Nogueira se formou em cursos do Senac-DF durante a pandemia

proteger meus clientes e a mim e
oferecer um atendimento de qualidade com prioridade na saúde”, explica.
A empresária Fernanda Dias, proprietária da loja Difuzi, especializada
em roupas femininas, fez o curso
Como Adaptar sua Loja Pós Covid-19
e aprovou a iniciativa do Senac. “Eu
acho fundamental esse tipo de iniciativa porque todo mundo tem que
seguir uma certa conduta, ter os
mesmos cuidados, saber como cuidar dos clientes, fazer tudo direitinho
conforme manda o figurino. Acredito
que todo comerciante, de forma geral, tinha que fazer”, afirma, destacando que existem cursos específicos para cada área.
A ação do Senac faz parte do plano
para auxiliar na reabertura do comércio da capital do País, elaborado pelo Grupo Econômico instituído
pelo GDF por meio do decreto nº
40.525 e formado pelas entidades do
setor produtivo como FECOMÉRCIO,
FAPE, CDL, FIBRA, SEBRAE, FACIDF e FENATAC. O documento foi
elaborado após ouvir empresários,
secretários de Estado e sindicatos de
vários segmentos econômicos e tem
o objetivo de ajudar o governo e os
empresários a reabrirem o comércio de forma segura, gradualmente,
seguindo normas como uso de máscara e álcool em gel, distanciamento
entre as pessoas e outros pontos específicos de cada atividade.

Os cursos disponíveis são:
Boas práticas em serviços de alimentação no combate à pandemia;
Como adaptar seu salão de beleza pós
covid-19;
Como adaptar sua barbearia pós covid
19;
Como adaptar sua loja pós covid 19;
Como elaborar um Marketplace B2B
(Bussines to Bussines);
Como me proteger na internet;
Cuidados de saúde para o retorno ao
trabalho: medidas individuais e coletivas;
Cuidados individuais e coletivos no fluxo de ida e volta do trabalho;
De vendedor de loja a personal stylist;
Empreendendo no segmento gastronomia em tempos de covid-19;
Etiqueta empresarial e colaborativa no
ambiente de trabalho;
Medidas de proteção respiratória: indicação de uso e cuidados;
Preparo de soluções desinfetantes
para superfícies: diluição, manuseio e
aplicação;
Protocolos e rotinas para o atendimento em serviços de estética e bem-estar:
atualizações 2020;
Relações Interpessoais: novas atitudes
e valores para uma nova normalidade.
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NÚMERO DE ENDIVIDADOS NO DF
REGISTRA LEVE CRESCIMENTO EM JULHO
Pesquisa da Fecomércio mostra que o número de famílias com dívidas na
capital passou de 552.912 em junho para 607.082 no sétimo mês do ano
Por Daniel Alcântara

O principal causador do endividamento da população continua sendo o cartão de crédito

O

endividamento das famílias
brasilienses registrou leve aumento no mês de julho, em
comparação com junho. De acordo
com a Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic),
divulgada pela Fecomércio-DF, o número de famílias com algum tipo de
dívida na capital passou de 552.912
em junho para 607.082 no sétimo
mês do ano. Significa que 60,5% das
famílias brasilienses estão endividadas, ante 55,2% registrado em junho.
No mesmo período do ano passado, a
taxa de endividados era de 81,2%. Já o
montante de contas em atraso registrou aumento: passou de 127.830 mil
famílias para 134.776 mil.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que o aumento dos endividados pode denotar
um aquecimento do varejo, ainda que
timidamente. “A reabertura do comér-
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cio, mesmo com algumas restrições,
fez com que o consumidor voltasse
às compras, ainda que em um patamar muito inferior ao registrado antes
da pandemia. Isso justifica o leve aumento no número de endividados na
capital”, explica. Sobre o número de
contas em atraso, Francisco Maia explica que a renda familiar foi afetada,
principalmente em função dos impactos negativos no mercado de trabalho.
“Algumas pessoas estão com os salários comprometidos ou perderam o
emprego por causa desse cenário incerto. Por ora, elas não terão dinheiro
para pagar as contas”, conclui.
O estudo mostra ainda que 9,2% dos
entrevistados estão muito endividados
nas modalidades: cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações
de carro e seguros. Já 21,2% estão
mais ou menos endividados; 30%

pouco endividados; 39,2% não tem dívidas que envolvem essas modalidades. O principal causador do endividamento da população da capital do País
continua sendo o cartão de crédito:
74,3%, seguido por financiamento de
casa (21,8%) e financiamento de carro
(19,7%). Dentre os endividados, 45,6%
disseram estar comprometidos com
dívidas por mais de um ano.
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)
orienta os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que
utilizam o crédito como ferramenta
estratégica, uma vez que permite o
acompanhamento do perfil de endividamento do consumidor, fornecendo
dados sobre o nível de comprometimento da renda do comprador com
dívidas e sua percepção em relação à
capacidade de pagamento.

CHEGOU O
FCO GIRO
EMERGENCIAL
COVID-19

A linha de crédito que seu
negócio precisa com a
exclusividade no atendimento
e a agilidade na análise que a
Fecomércio-DF pode oferecer.

> Valor máximo: R$ 100 mil
> Taxa de juros de 2,5% a.a.
> Carência até 31/12/2020
> 24 meses para quitação
Para mais agilidade na análise
e atendimento diferenciado*,
entre em contato por email:
assessoriafinanceira@fecomerciodf.com.br
*Este atendimento diferenciado é exclusivo para
associados aos sindicatos da base da Fecomércio-DF

ATENÇÃO!

UMA DAS
MENORES TAXAS
DO MERCADO
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DE PORTAS ABERTAS
Comércio reabre e vendas
aumentam gradativamente, mas
falta de confiança ainda atrapalha
Por Sacha Bourdette e Sílvia Melo
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A

reabertura total do comércio
no Distrito Federal a partir
do mês de julho, após três
meses de quarentena por conta do
novo coronavírus, está trazendo aos
poucos resultados positivos para os
empresários. Porém, shoppings, bares e restaurantes, salões de beleza
e academias relatam que os clientes
ainda estão com receio de consumir.
O desemprego, a perda da renda e o
medo de contrair COVID-19 têm sido
os motivos para o afastamento das
pessoas dos estabelecimentos.
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços
e Turismo (CNC) há uma previsão
de retração de 9,2% no volume das
vendas no varejo ampliado, em 2020.
Entretanto, a queda do isolamento
social e estratégias de e-commerce
tem ajudado o varejo a recuperar as
perdas. As vendas em maio avançaram 13,9% em relação a abril, de
acordo com o IBGE. A alta, no en-

tanto, não foi suficiente para o setor
recuperar as quedas de março. A
Intenção de Consumo das Famílias
(ICF), medida pela CNC, acumulou
também a terceira queda mensal
consecutiva em junho chegando a
-14,4%. Segundo o IBGE a taxa de
desemprego chegou a 12,4% em
junho, o que representa um crescimento de 1,7% em relação a maio.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que o movimento está aumentando de forma
gradativa, mas a expectativa econômica continua baixa. “O consumidor
ainda está receoso em sair para as
ruas, mas está sendo gradual. A atividade do comércio está lenta e muitos estabelecimentos tiveram que
fechar”, diz. “Apesar da reabertura,
não é possível perceber uma melhora significativa. Um dos motivos
é a incerteza que ainda permeia o
cenário econômico, o que faz com
que o consumo seja menor ainda.

Depois de uma crise, a tendência é
que a economia se recupere e, dessa vez, não vai ser diferente. É tudo
uma questão de tempo e confiança”,
assegurou Maia.
O coordenador de Sondagem do Comércio e pesquisador do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (FGV IBRE), Rodolpho Tobler, confirma o cenário. “O
consumidor tem se mostrado mais
cauteloso. Em pesquisa realizada
em maio, foi observado que aproximadamente 80% dos consumidores
estão gastando apenas no essencial.
E nas rendas mais baixas, esse percentual é ainda maior, próximo de
90%. Isso mostra que, com tamanha
incerteza e com quadro negativo no
mercado de trabalho, os consumidores estão mais receosos com os
próximos meses. Ainda não é possível imaginar uma volta do consumo, como era antes da pandemia”,
afirmou.

SHOPPINGS

Shoppings do DF tomam todo os cuidados possíveis para evitar proliferação do vírus

Os shoppings do Distrito Federal
reabriram no dia 27 de maio seguindo novas regras e horário de
funcionamento reduzido. Antes do
período da liberação, os centros comerciais se prepararam, com ajuda
da Fecomércio. O superintendente
do Terraço Shopping, Marco Aurélio Garzin, explica que foram feitos
planejamentos. “Estamos seguindo
todos os preparativos para atender
os protocolos de segurança exigidos
pelos decretos emitidos pelo governador. As vagas de estacionamento
foram limitadas, assim como a capacidade de atendimento da praça
de alimentação e dos restaurantes,
que respeitam as determinações. Investimentos em sinalização por todo
shopping para orientar os clientes
quanto a obrigatoriedade da utilização de máscaras, álcool gel e que
respeitem o distanciamento. No primeiro mês de volta do funcionamento, as vendas representaram 35%
das compras obtidas em relação ao
mesmo período de 2019. Para julho,
esperamos um incremento de 15%
sobre os números de junho”, revelou.
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Medição de temperatura é obrigatória na entrada dos centros comerciais da cidade

No JK Shopping as medidas de
segurança também estão sendo
seguidas. O superintendente do
estabelecimento, Marcos Atayde,
fala da circulação de pessoas e das
novidades adotadas neste período. “Estamos com um movimento
de 30 a 40% dos mesmos dias dos
anos anteriores. Esta variação se
mantém mais ou menos a mesma.
Para os consumidores que preferem
não frequentar os espaços físicos
ou se encontram no grupo de risco
da pandemia, os novos canais de
atendimento como o drive-thru e o
delivery estão mantidos. A tradicio-
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nal feira de adoção de animais, em
parceria com o Projeto Acalanto DF,
que vinha sendo realizada na Praça
Central do JK Shopping, pode ser
acompanhada pela internet. E o projeto Nossa Horta, do JK Shopping,
retomou as entregas de hortaliças,
mas agora no sistema drive-thru”,
contou.
O Superintendente do Brasília Shopping, Geraldo Mello, relata sobre as
vendas e o que o centro comercial
tem feito. “As vendas estão aproximadamente em um patamar de
50% do que eram antes pandemia,
ou seja, nos meses de janeiro e fe-

vereiro. Acreditamos que estamos
entre 45% e 55% do movimento que
tínhamos antes da pandemia. Nosso
objetivo não é ter um shopping lotado. Mas, sim, estar de portas abertas com a segurança necessária,
disponibilizando ao nosso público
uma opção de compra que respeita todas as medidas de proteção.
Estamos felizes e avançando, aos
poucos, conforme planejamos. Alguns poucos lojistas do segmento
de alimentação pediram um tempo
a mais para se adequar. As exceções
são o Teatro Brasília Shopping e a
brinquedoteca, que continuam fechados”, ressaltou.
Para a reabertura, o Conjunto Nacional investiu em tecnologia e
novos serviços como conta o superintendente, Giuliano Bragaglia. “O
shopping está funcionando de acordo com as determinações do Governo do Distrito Federal, por decretos,
em horário reduzido, das 11h às 21h,
e com limitação de entrada a 50% da
capacidade. Desde o início da pandemia os shoppings da rede Ancar
Ivanhoe, administradora do Conjunto Nacional, aceleraram o caminho
em direção à omnicanalidade, antes

BARES E RESTAURANTES

Higienização de mesas com álcool virou rotina na reabertura de bares e restaurantes

com dois indicadores de quantidade
de pessoas, que é a redução de 50%
e o afastamento de 2 metros entre
as mesas. Então isso delimita muito
a quantidade de pessoas dentro de
cada um desses estabelecimentos”,
explica.
A expectativa para os próximos meses é que aumente gradativamente
a procura pelos estabelecimentos,
assim como nos outros segmentos.
“Ainda estamos longe do ideal. Com
a ocupação limitada, a gente imagina
aí um faturamento em torno de 30%
a 40% do que os estabelecimentos
estavam acostumados. A gente espera que a partir do momento que
a doença estiver mais controlada, a
tendência é voltar à normalidade em
breve”, destaca Jael da Silva.

Foto:Cristiano Costa

Para o presidente do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar-DF),
Jael Antonio da Silva, o retorno das
atividades do setor está de acordo
com o esperado. “Está dentro daquilo que nós tínhamos imaginado mesmo, uma volta mais lenta e
gradual. Aquela expectativa de que
a clientela não ia voltar, não aconteceu”, afirmou, destacando que o
movimento está voltando aos bares
e restaurantes da cidade com número limitado de pessoas por estabelecimento. “Estamos trabalhando

Foto:Cristiano Costa

prevista para os próximos dois anos.
A primeira aposta foi a implantação
do drive-thru. Outra iniciativa foi o
Retire Aqui, com a instalação de
armários inteligentes em 21 shoppings. Além disso, o lançamento do
CompraZap e FoodStop”, destacou.
A superintendente do Taguatinga
Shopping, Eliza Ferreira, conta sobre um novo serviço. “Hoje, estamos
com o fluxo de 40% e as vendas estão acompanhando esse movimento. As lojas âncoras e os eletrodomésticos puxaram as vendas no
primeiro mês de abertura, depois de
quase 90 dias fechados. Além disso,
implementamos um cine drive-in
como uma forma alternativa e nostálgica para todos que estavam com
saudade, oferecendo assim diversão
e entretenimento seguro para toda a
família”, confirma.

“Está dentro daquilo
que nós tínhamos
imaginado mesmo,
uma volta mais
lenta e gradual.
Aquela expectativa
de que a clientela
não ia voltar, não
aconteceu”
Presidente do
Sindhobar-DF, Jael
Antonio da Silva

O uso de mascáras é obrigatório para funcionários durante o serviço
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Para facilitar a vida do cliente e evitar aglomerações, muitos estabelecimentos adotaram o sistema de
reservas. O distanciamento entre as
mesas faz parte de um conjunto de
protocolos de segurança para a reabertura dos restaurantes e bares.
Além dessa regra, os restaurantes
e bares devem disponibilizar álcool
em gel 70%, aferir a temperatura
dos clientes e dos trabalhadores na
entrada e saída, permitir o máximo
de seis pessoas por mesa, higienizar mesas e cadeiras regularmente,
entre outras regras. “Alguns estabelecimentos ainda estão fechados
por causa do protocolo que teriam
que cumprir. É uma despesa relativamente grande para poder abrir,
então alguns resolveram não abrir,
destaca o presidente do Sindhobar.
“Previamente os empresários já sabiam o que teriam que fazer”, afirma
Jael da Silva lembrando que as medidas do protocolo foram apresentadas pelo sindicato à Fecomércio e
posteriormente ao governo do DF. “A
única novidade foi essa questão da
capacidade dos restaurantes, que

Sócio-proprietário da empresa Fausto & Manoel, Alcioni Ricardo Peruzzo

nós não tínhamos proposto e veio no
decreto”, lembra, destacando que
muitos colocaram os tapetes sanitizantes para as pessoas entrarem no
estabelecimento com o calçado devidamente higienizado. Além disso,
é obrigatório o uso de máscara para
entrar e circular no estabelecimento
e os empregados devem ter uniformes para usar somente dentro do

Sócio e mixologista do bar Southside, Gustavo Guedes
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local de trabalho. “Muitos aderiram
também ao QR code nas mesas, já
que os cardápios devem ser higienizados e teriam que fazer novos cardápios plastificados. A grande maioria que abriu teve que cumprir todo
esse procedimento”, destaca.
O sócio-proprietário da empresa
Fausto & Manoel, Alcioni Ricardo
Peruzzo, detalha como as quatro
unidades estão funcionando. “Estamos funcionando no horário normal.
A empresa está operando com 50%
da capacidade, respeitando o distanciamento. O número de funcionários
está adequado a essa realidade. Os
empregados foram todos testados,
e treinados por meio de um curso
fornecido pela própria empresa com
a equipe de nutrição. O movimento
está um pouco menor que a demanda que tínhamos antes da pandemia.
Faturamento com queda de 50% do
anterior” relatou.
O restaurante e bar Southside, na
407 Sul, está seguindo as medidas de segurança. O sócio e mixologista, Gustavo Guedes, fala da
mudança no movimento. “Estamos
funcionando com horário reduzido e o fluxo de clientes em quase
metade quando comparado com o
funcionamento normal. Em relação
aos funcionários, nos organizamos
para trabalhar com uma quantidade enxuta, mas que ainda preste um
ótimo atendimento. Investimos em

uma plataforma online para reservas. Não podemos comparar com
as vendas de antes da quarentena,
mas comparando com o nosso delivery e take out, vendemos mais
em um final de semana do que em
todo o mês de junho. Foi um bom
faturamento considerando todas as
questões. Percebemos que os clientes estavam consumindo entradas e
pratos principais em harmonia com
drinks e vinhos. Estamos otimistas”,
avaliou.
A sócia-proprietária do restaurante
Nakombi, na 404 Sul, Marisa Zardo,
revela que as vendas superaram as
expectativas. “O primeiro final de
semana nos surpreendeu bastante. Utilizamos praticamente todos

os lugares disponíveis na casa e os
clientes se comportaram exemplarmente, atendendo a todas as
orientações desde a entrada no restaurante até o final do jantar. Conseguimos retomar um pouco mais de
40% do faturamento para um final
de semana, o que nos proporcionou
um respiro nesta crise e a possibilidade de iniciar a quitação de alguns
fornecedores que estavam pendentes até o momento”, detalhou.

SALÕES DE BELEZA
No setor de beleza, o movimento varia de acordo com a região em que
está localizado o estabelecimento e
com o porte da empresa. Segundo o
presidente do Sindicato dos Salões
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Sócia-proprietária do restaurante Nakombi, Marisa Zardo

de Beleza do DF (Simbeleza), Célio
Ferreira de Paiva, de uma forma geral, os salões de cabeleireiro tiveram
um bom movimento nos três primeiros dias de reabertura, mas depois
houve uma queda na procura pelos
serviços.
“Quando foi liberada a reabertura do
segmento, a maioria das empresas
teve uma expectativa de movimento
superada. Todo mundo tinha a certeza de que quando o governador
permitisse abrir, o retorno não seria igual ao de antes da pandemia.
O retorno seria gradativo. Para a
surpresa de muitos, minha inclusive, assim que reabrimos, nos três
primeiros dias, o movimento foi acima da expectativa. Para a maioria o
movimento foi grande, considerando
a pandemia. Passados esses primeiros dias, caiu muito o movimento. Estima-se que o movimento do
setor, de uma maneira geral, tanto
para as grandes quanto para as pequenas empresas, caiu a 40% do
que era antes da pandemia”, explica
Célio Paiva.
O presidente do Simbeleza ressalta ainda que o prejuízo está sendo
grande porque muitos empresários
investiram nas adaptações exigidas
para a reabertura dos estabelecimentos e o movimento não está
dando o retorno esperado. “Muita
gente reduziu a quantidade de cadeiras no espaço físico, fazendo reforma, gastou dinheiro atendendo as
exigências, até alterando o layout do
salão para deixar um distanciamento maior, entre outras medidas de
segurança, mas não teve o retorno
que esperava. Tem gente que não
teve movimento algum e teve que fechar”, afirma Célio Paiva. Estima-se
que mais de 1,5 mil empresas foram
fechadas no setor de beleza durante
o período da pandemia, considerando apenas as empresas formais e
baseado nos números das que informaram ao sindicato, que tem em
sua base 25 mil empresas.
Algumas empresas estão conseguindo manter o movimento normal
depois da reabertura. Para Célio,
a diferença em relação às demais

capa

acontece provavelmente por ser uma
empresa antiga, que criou vínculo,
ou a empresa é uma referência e
consegue transmitir uma imagem
de segurança ao cliente. “De uma
forma geral, hoje todo mundo ainda
está apreensivo. As grandes redes
que tem condições de aguentar um
período maior de espera, estão reavaliando os tamanhos das unidades.
E as pequenas estão tentando sobreviver. A expectativa não é das melhores. A maioria dos empresários não
acredita que o movimento vai voltar
ao normal. Se voltar e passar de 50%
do que era antes, já vai ser um ganho”, avalia o presidente do Simbeleza. “O cenário é desanimador para
o setor de beleza. A volta não foi das
melhores, a gente não atingiu nem
50% da capacidade, de uma forma
genérica, então isso desanima muito
os empresários”, conclui.
Proprietária do salão de beleza Lauê,
na 214 Norte, há 12 anos, Laureana
Silveira destaca que o prejuízo foi
grande durante os 4 meses que o estabelecimento permaneceu fechado
e a reabertura ainda não trouxe o
movimento desejado. Ela, que atendia por semana mais de 30 pessoas
antes da pandemia, agora atende
uma média de 4 clientes. “Acredito
que os clientes estão com receio de
voltar a frequentar o salão. Espero
que agora, quando começar a diminuir um pouco essa curva de contaminação, que mude a situação”,
afirma, destacando que as pessoas procuram o salão para saber se
está cheio e qual o horário que tem
menos pessoas. “Acontece que liga
uma pessoa por dia e passam dois
dias sem uma ligação. Muitos estão
com medo de ir a um salão e estar
lotado. No sábado mesmo, que o salão enche, com quatro profissionais
trabalhando direto, só tivemos uma
cliente”, lamenta.
Laureana acredita que a pouca procura pelos serviços de beleza, além
do medo da contaminação, está
ligada à proibição de fazer festas,
shows, entre outras alternativas de
diversão que faziam as pessoas procurar produções mais elaboradas.
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“As pessoas vão se arrumar para ir
para onde? Por incrível que pareça,
o movimento maior está sendo durante a semana, com a busca por
serviços como coloração e corte.
Mas o forte era no sábado porque
Brasília é um lugar de festas nos
finais de semana e como não estão
mais acontecendo, as clientes não
procuram os salões para se produzirem como antes. Geralmente o
pessoal começava a procurar o salão na quarta para se preparar para
casamentos, aniversários e isso não
está tendo mais”, explica.
O salão atende só com agendamento. “Nosso atendimento sempre foi
muito cauteloso, com muita proteção e cuidados, nunca foi um espaço muito cheio, sempre teve agendamento. O que aderi foi ao uso de
álcool com muita frequência, toalhas descartáveis e capas também.
Eu me preparei bem antes com isso
porque tem muito material bom e
o preço não foi muito exorbitante,
então foi bem viável ter esse material. Estou trabalhando sozinha, os
funcionários não voltaram e nem
têm como voltar porque não tem
muito serviço”, destaca. Como é a
única que está atendendo, quando

o cliente chega ela higieniza os espaços na frente dele como cadeiras
e lavatórios, usa máscara, viseira
transparente e luvas. “Estou sempre me cuidando. Tenho esperança
de que até o final do ano melhore”,
afirma Laureana.
Proprietário do Djalma Dias Cabeleireiro, salão que está no Guará há
26 anos e há 15 na Asa Sul, Djalma
Dias de Sousa, adaptou seus estabelecimentos aos protocolos de segurança e está conseguindo manter uma média de 15 atendimentos
por dia. Antes da pandemia, atendia
entre 20 a 25 clientes diariamente.
“Estou seguindo todo o protocolo e
com isso os clientes estão vindo. O
movimento não é igual como antes,
tive que cortar muita coisa, como os
encaixes, e não aceitar atender por
ordem de chegada. Agora tudo é
com hora marcada. Tive que mudar
todas as instalações como a logística de cadeiras, o distanciamento
entre as cadeiras e os profissionais,
tive que trocar todas as frentes, colocar tudo descartável, manter as
toalhas todas ensacadas e esterilizadas, são muitos detalhes. Cada
cadeira está a 2 metros de distância
da outra”, explica.

Proprietário do Djalma Dias Cabeleireiro, Djalma Dias de Sousa,

Aluna faz higienização de equipamento no NOÁ CrossFit

Para atrair os clientes, Djalma publica nas redes sociais do salão
fotos dos atendimentos. “A procura
diminuiu porque as pessoas estão
com medo, estão céticas, não sabem como está sendo feito. Eu publico fotos dos atendimentos nas
redes sociais, mostrando como
estamos trabalhando protegidos
e cumprindo todos os protocolos
para que os clientes vejam como
está e sintam mais segurança em
procurar o atendimento. Higienizo
as cadeiras antes do cliente sentar.
Faço o mesmo procedimento com
cada cliente”, afirma.
Djalma destaca ainda que o prejuízo
que teve durante o tempo fechado
foi grande. “Atendi alguns clientes
em suas casas e eu ia todo protegido. Foram 4 meses fechado, tive que
atrasar muitas contas, eu dava prioridade aos impostos e essas coisas.
Até o final do ano não vou conseguir
a recuperação financeira, até porque o movimento não vai voltar a ser
como era antes”, explica. “No salão
do Guará estou com cinco funcionários trabalhando. Perdi a metade
porque alguns preferiram trabalhar
por conta própria. Na unidade da
Asa Sul tem 10 profissionais atendendo. Estou gostando de trabalhar
nessa linha de ter todos esses cuidados. Então, mesmo depois que
essa pandemia passar, pretendo
continuar utilizando todo esse protocolo de segurança”, conclui Djalma.

ACADEMIAS
A presidente do Sindicato das academias, Thaís Yeleni, destaca que os
estabelecimentos se prepararam e
fizeram treinamentos para poderem
funcionar. “Estamos seguindo todas
as orientações da Organização Mundial da Saúde. Antes da reabertura
entregamos ao governo um protocolo com uma série de medidas.
O período de fechamento afetou o
setor, e cerca de 10% não aguentaram e fecharam as portas. O decreto
também precisa ser mais claro com
relação a fiscalização”, apontou.

De acordo com o analista de marketing da NOÁ Crossfit, no Setor de
Clubes Sul, Fábio Cosme, todas as
regras impostas foram adotadas e
novas ideias surgiram. “Nos preparamos e adquirimos todos os produtos e materiais de acordo com as
normas da OMS, Ministério da Saúde e orientações da Associação das
Academias do Brasil. Durante esse
processo planejamos novos treinos
com antecedência e reunimos os
funcionários para treinamentos, sobre novas metodologias de trabalho.
As medidas são feitas desde a entrada do aluno. Neste período, adotamos aulas onlines, atendimentos
individuais personalizados com os
coaches e empréstimo de material,
para treino em casa”, assegurou.
“Detectamos que perdemos cerca
de 50% dos nossos alunos. Para o
ramo de atuação das academias, o
decreto que suspendeu nossas atividades, no dia 16 de março, com
retomada definitiva dia 17 de julho,
prejudicou fortemente aquisições de
novos clientes, manutenções existentes e nos levou a números retrocedentes de alunos matriculados”,
finalizou Fábio.
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caso de sucesso

DANDO A VOLTA POR CIMA
Formado pelo Senac-DF, Vanilson Silva fez da profissão de barbeiro a
oportunidade de unir empreendedorismo e paixão
Por Sílvia Melo

V

anilson da Silva Leite, de 36
anos, começou a trabalhar
aos 13 anos para ajudar a mãe
a construir a própria casa e dar a
ela uma vida mais digna. Começou
como ajudante de pedreiro e aos 16
tornou-se carroceiro, trabalhando
para uma pessoa a quem dava 50%
do que recebia. Pouco tempo depois,
comprou três carroças e colocou
duas pessoas para trabalhar para
ele. Com o passar dos anos, tornou-se proprietário de duas empresas
que não deram certo. Desempregado, resolveu se qualificar no Senac-DF e descobriu a paixão pela profissão de barbeiro. Há quase 3 anos
abriu a própria barbearia, chamada
Detroit, na Cidade Ocidental (GO), e
tornou-se referência no design de
barba e bom atendimento.
“Comecei a empreender desde
cedo e aprendi que posso sempre

melhorar o trabalho que faço”, destaca Vanilson, lembrando que também
trabalhou em uma empresa de fast
food e depois como motoboy. “Fiquei
nessa profissão por 9 anos, onde 5
anos fui empregado de uma empresa
que faliu e depois abri minha própria
empresa de motoboy, que durou 4
anos”, destaca. “Também tive uma
distribuidora de bebidas, em sociedade com uma pessoa, que não deu
certo e fechou. Passei por muitos
momentos difíceis depois disso, até
que um colega me deu a dica do curso de Cabeleireiro no Senac. Procurei
a unidade do Gama e como não tinha
turma prevista para esse curso, optei
pelo curso de Barbeiro, que estava
abrindo a primeira turma no Gama”,
relembra.
Quando decidiu pelo curso, Vanilson não sabia nada da profissão
e no decorrer das aulas, acabou se

apaixonando. “O curso do Senac me
incentivou muito, me deu outra visão
de vida. A partir desse curso minha
vida mudou. Hoje tenho a barbearia, que foi fundada em fevereiro de
2018. Seis meses depois, conquistamos o prêmio de Barbearia do
Ano, concedido por uma empresa
de pesquisa e publicidade. A partir
daí a barbearia ficou mais conhecida
na cidade e se tornou referência. Foi
muito gratificante porque eu saí do
zero, não tinha perspectiva de vida,
não sabia o que fazer, me formei no
Senac e 9 meses depois ganhei a
premiação. Não tenho palavras para
descrever essas conquistas”, destaca Vanilson, que planeja expandir
seu empreendimento. “A barbearia
tem 2 anos e 7 meses e eu pretendo,
em 2021, abrir uma no Guará ou no
Jardim Botânico. O plano era para
esse ano, mas com a pandemia, tive
que adiar”, conclui.

SOBRE O CURSO
O curso de Barbeiro possui carga
horária de 172 horas e é ofertado nas
unidades do Senac em Taguatinga,
Gama, Ceilândia, Setor Comercial
Sul (Jessé Freire) e Sobradinho. Para
participar é preciso ter idade mínima
de 18 anos e ensino fundamental II
completo. Durante as aulas, o aluno
aprende a realizar o embelezamento
da barba e dos cabelos masculinos,
a executar procedimentos de higienização, hidratação, reconstrução, alteração da estrutura e coloração dos
fios, modelagem de barba, bigode,
costeletas e aparos dos pelos faciais,
utilizando técnicas do visagismo.

@senacdf
/senacdistritofederal
Proprietário da barbearia Detroit, Vanilson da Silva Leite
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qualificação

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DO SENAC-DF É
GRATUITO PARA EMPRESAS DO SISTEMA
Empresários interessados devem procurar a instituição para se cadastrar
Por Sílvia Melo

Curso para Jovens Aprendizes no Senac-DF

E

mpresários que estão em busca
de qualificar jovens aprendizes
têm uma excelente oportunidade no Senac-DF, que iniciará duas
turmas em setembro do curso de
Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados.
São 60 vagas disponibilizadas, sendo 30 para cada turma. Além desse
curso, o Senac-DF também oferece
pelo Programa Jovem Aprendiz os
cursos Aprendizagem em Serviços
de Vendas, em Serviços Hoteleiros,
Serviços Administrativos e de Lanchonete. O empresário interessado
em matricular o jovem aprendiz no
Senac deve entrar em contato com a
instituição pelo e-mail: jovemaprendiz@df.senac.br ou pelo telefone:
3313 8825.
Empresas que contribuem para o Sistema Comércio que, por lei, precisam
contratar jovens aprendizes, podem
aderir gratuitamente ao programa
realizado pelo Senac-DF. Isso porque

essas empresas, que recolhem contribuição compulsória para a instituição,
têm a possibilidade de cumprir suas
cotas matriculando os aprendizes nos
cursos por meio do Programa Senac
de Gratuidade (PSG). Nesse caso, a
empresa arcará apenas com os custos trabalhistas e previdenciários do
contrato de aprendizagem. Para as
empresas que não fazem parte do Sistema Comércio, o Senac oferece condições especiais.
Oferecido pelo Senac-DF desde 2002,
o programa conta com aulas desenvolvidas nas unidades do Senac em Ceilândia, Gama, Sobradinho, Setor Comercial Sul (TTH/Gastronomia e Jessé
Freire) e Taguatinga. Em 2019 foram
atendidos 1.452 aprendizes. Vale lembrar que o Senac não faz a inscrição do
jovem diretamente no programa. Para
participar, o interessado deve procurar
empresas do Sistema Comércio para
se cadastrar. Depois de selecionado, a
própria empresa encaminha o aprendiz para os cursos no Senac.

Instituída pelo Decreto-Lei nº 8.622
de 10 de janeiro de 1946 e atualizada pela Lei nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005, a Lei de Aprendizagem
Profissional Comercial (Programa
Jovem Aprendiz) tem como objetivo
promover a inclusão social e profissional, oferecendo formação técnico-profissional. A Lei determina que
empresas de médio e grande porte
contratem jovens de 14 a 24 anos,
para capacitação profissional (prática e teórica), cumprindo cotas que
variam de 5% a 15% do número de
funcionários efetivos qualificados. É
facultativa a contratação de aprendizes pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
Ao aderir à lei da Aprendizagem, os
empresários do Distrito Federal passam a contribuir para a redução do
índice de desemprego na cidade. Isso
acontece porque eles dão oportunidades aos jovens de exercerem uma
profissão dentro de suas empresas,
desenvolvendo e formando profissionais que poderão atuar em outras
áreas e também seguir carreira na
própria empresa.

SERVIÇO
Programa Jovem Aprendiz do Senac-DF
E-mail: jovemaprendiz@df.senac.br
Telefone: 3313 8825

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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doses econômicas

Parceria:

AGRICULTURA BRASILEIRA:
EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS
40 ANOS

O objetivo é apresentar a evolução
da agricultura brasileira nos últimos 40
anos, tendo como base os dados divulgados pela Conab, projeção de março para
a safra 2019/20, sobre a evolução da área
plantada, da produção e da produtividade
dos principais cereais cultivados no país.
O desenvolvimento e integração das
atividades do setor agrícola em todo território brasileiro hoje, são bem diferentes
daqueles existentes ao final da década de
1970. O contínuo melhoramento da produtividade evidencia também quais os
principais vetores responsáveis por ser o
Brasil considerado hoje um dos celeiros
para alimentar a crescente população
mundial.
A produtividade, eixo desse crescimento, decorre das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa a partir da
década de setenta e que foram sendo
implementadas para gradual e contínua
melhoria do processo produtivo do setor,
concomitantemente com a incorporação
das novas tecnologias utilizadas pelos
países mais desenvolvidos, em especial
na incorporação dos sistemas utilizados
em todo processo produtivo e nas máquinas e equipamentos.
A segurança alimentar de significativa parcela da população mundial da quase totalidade dos países depende cada
vez mais da atividade agrícola e pecuária
desenvolvida e utilizada em nosso País
de forma produtiva e sustentável.

ELOY CORAZZA
Economista, Vice-Presidente do Corecon-DF
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De agricultura de subsistência passou o setor agropecuário brasileiro, em
menos de meio século, a ser líder em
produtividade na soja e considerado um
dos celeiros do mundo. Hoje as atividades do setor da agropecuária e cadeias
produtivas “ex ante” e “ex post” assumiram uma função estratégica vital para o
desenvolvimento econômico e social da
sociedade brasileira, liderando o crescimento, e, ao mesmo tempo, passando a
ser a base para a segurança alimentar
mundial.
Contrariamente a presunções contrárias fortemente divulgadas, o forte
crescimento da produção tem ocorrido
em função da elevação da produtividade
do setor agrícola brasileiro, e isto nada
tem a ver com problemas ambientais; ao
contrário, esse crescimento é resultado
de um processo virtuoso de melhoria
química, física e biológica do solo com
manejo ambiental sustentável.
Esta última – a proteção e melhoria
biológica dos solos - é, hoje, requisito
imprescindível para lograr melhores resultados de produtividade e com geração
dessas melhorias por pesquisas, trabalhos e tecnologias aqui desenvolvidas.
O estudo completo será publicado
na Revista de Conjuntura do Corecon-DF, edição nº 63, prevista para agosto
de 2020.
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tecnologia

Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

renato.neves.carvalho@gmail.com

O NOVO NORMAL DA TECNOLOGIA

T

alvez uma das poucas certezas
que podemos ter em nossas vidas nos dias atuais é que todos
os candidatos a algum emprego em
2015 erraram a resposta para a famosa pergunta: “Onde você se vê daqui há
5 anos”. A pandemia gerada pelo Covid-19 mudou o mundo em diferentes
graus, afetando a forma como trabalhamos, como nos divertimos, como
nos relacionamos uns com os outros
e também como consumimos bens e
serviços. A tecnologia desempenhou
um papel central nessas mudanças e,
com certeza, alguns desses novos paradigmas irão sobreviver quando tudo
isso passar, tornando-se parte daquilo
que já foi batizado de “Novo Normal”.
Na coluna desse mês, vamos falar um
pouco sobre elas.
A primeira grande mudança, e
talvez aquela que ainda precisa de
mais evolução, é o ensino a distância.
Quando o vírus começou a se espalhar
pelo mundo, 190 países adotaram
medidas de fechamento de escolas,
afetando mais de 1.6 bilhão de alunos.
Isso causou uma explosão na procura
por plataformas que pudessem
atender essa nova necessidade
de aulas online. Estima-se que o
mercado de ed-tech irá atingir um
valor de USD 350 bilhões até 2025,
mais do que triplicando seu mercado
de USD 107 bilhões em 2015. O grande
desafio ainda fica por conta do formato
das aulas, já que tanto professores e
alunos como as próprias instituições
de ensino devem entender que a
dinâmica em uma aula presencial é

diferente de uma aula online, não se
pode simplesmente replicar a primeira
na última.
Outro ponto que está se tornando
cada vez mais lugar comum é o
e-commerce. Essa coluna fala sobre
o poder do comércio eletrônico
desde suas primeiras edições e
esse momento de pandemia serve
como mais um argumento para
os empreendedores. Tivemos um
aumento de 400% no número de
lojas que abriram suas vendas online
durante o período da quarentena.
Além disso o comércio eletrônico
brasileiro faturou R$ 9,4 bilhões em
abril, aumento de 81% em relação
ao mesmo período do ano passado.
Essa tendência deve aumentar no
futuro e acreditamos que serão
poucos os novos empresários que não
considerarão uma forma de venda
digital em seus negócios.
Vale a pena destacar também um
lado menos glamouroso da tecnologia,
mas que está sendo fundamental
para que algumas empresas se
mantenham no mercado. Com o
impacto da pandemia na economia
global, muitas companhias precisaram

cortar custos e, infelizmente, muitos
empregos foram perdidos. Em
alguns casos, principalmente aqueles
relacionado ao atendimento ao público,
funcionários estão sendo substituídos
por inteligências artificiais. O número
ainda é pequeno. Segundo estimativa
da IBM, apenas 20% das empresas
atualmente dispõe dessa tecnologia.
Contudo a tendência é que isso
aumente no futuro.
Por último, estamos vendo uma
verdadeira revolução dos serviços
sendo prestados remotamente. As
chamadas em vídeo deixaram de ser
uma exclusividade de funcionários
trabalhando à distância, mas passaram
a ser a realidade de profissionais
como médicos, personal trainers,
entre outros. Até nossos happy hours
e festas com amigos passaram a ser
tocados por esse meio. Com o final
da pandemia, é muito provável que
essa tendência se mantenha já que na
maioria dos casos, pode poupar tempo
e dinheiro.
Ainda é muito cedo para sabermos
exatamente quão afetado será o nosso
futuro pelo Covid-19, mas podemos ter
certeza de que as coisas nunca mais
serão como antes.

• 30%: AUMENTO PROJETADO PARA O HOME OFFICE PÓS-PANDEMIA
• 2 BILHÕES: NÚMERO DE USUÁRIOS DE WHATSAPP NO MUNDO
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NO CANTO DIREITO, O
CAMPEÃO DA SONY
A nova geração de consoles de video games está chegando. A Sony atualmente
lidera esse mercado devido ao sucesso do seu Playstation 4 e ao que tudo indica não está disposta a perder o cinturão. Com o anúncio do novo Playstation
5, as expectativas ficaram maiores do que nunca. A primeira característica que
chamou a atenção foi a promessa de retrocompatibilidade com jogos da versão
anterior. Isso é importante pois permite que donos do PS4 continuem aproveitando seus títulos favoritos. A segunda característica, como não poderia deixar
de ser, ficou por conta de suas configurações. O PS5 virá com um processador
x86-64-AMD Ryzen de até 3.5 GHz; mecanismo de gráficos baseado em AMD
Radeon RDNA 2 com Frequência variável, até 2.23 GHz (10.3 TFLOPS); 16 GB
de memoria de sistema (GDDR6); memória SSD de 825 GB e saída de vídeo
com suporte a TVs de 120Hz 4K, TVs 8K, VRR (pelo HDMI versão 2.1). Até a data
de publicação dessa coluna, não tínhamos confirmação da data de lançamento
no Brasil
Valor: Ainda não divulgado

NO CANTO ESQUERDO, O
DESAFIANTE DA MICROSOFT
Do outro lado, a Microsoft não parece querer deixar a Sony ganhar essa disputa da
nova geração de consoles sem uma boa briga. O X Box Series X, também anunciado
para esse ano, parece estar pronto para uma boa disputa com seu concorrente. O
console, que promete um tempo de carregamento de jogos muito menor do que
seu antecessor, o X Box One, chega com uma configuração muito similar ao PS5:
Processador AMD Zen 2 (arquitetura), 8 núcleos, a 3.8 GHz; mecanismo de gráficos
com 12 Teraflops, 52 CUs a 1.825 GHz, RDNA 2 customizada (suporte a ray tracing);
memória RAM de 16 GB (GDDR6); memória SSD de 1 TB (expansível via placa adicional 1TB Seagate ou HD externo) e saída de vídeo com suporte a TVs 120Hz 4K e
8K. Assim como o PS5, ainda não temos a data de lançamento no Brasil.
Valor: Ainda não divulgado

HUAWEI ASSUME LIDERANÇA
Recentemente a Huawei superou a Samsung como a empresa líder
em venda de celulares no mundo no segundo trimestre de 2020. Segundo a consultoria de mercado Canalys, essa é a primeira vez que
uma empresa que não a Apple ou a Samsung lideram uma lista trimestral de vendas de aparelhos celulares. A consultoria afirma que
a Huawei foi a empresa menos afetada pela crise do Covid-19, tendo
uma queda nas vendas de apenas 5%. A empresa chinesa se beneficiou do fato de a China ter sido um dos primeiros países a se recuperar da crise e um dos primeiros a retomar as atividades econômicas
normais. Apesar disso, especialistas entendem que essa liderança
não deve se manter a longo prazo, já que a empresa enfrenta restrições de comercialização dentro do mercado americano, bem como
foi proibida de usar aplicativos Google em seus aparelhos, o que deve
dificultar suas vendas fora do mercado chinês..

• 20%: AUMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM SP DURANTE A QUARENTENA
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social
conjuntural

SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO DO DF REGISTRAM QUEDAS
Os recuos foram superiores a 10 % durante o mês de maio deste ano,
revela pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF
Por Daniel Alcântara

E

m decorrência da crise causada pelo coronavírus, as vendas do comércio brasiliense registraram queda de 11,63% no mês de maio deste ano,
quando comparado com abril. O setor de Serviços também apresentou
redução. Caiu 15,81% em relação ao mês anterior. Já o turismo da capital, que
engloba agências de viagem, artigos de viagem, hotel e serviços de turismo,
teve recuo de 52,02% em maio, também quando comparado com abril. Os dados são da Pesquisa Conjuntural de Micro e Pequenas Empresas do Distrito
Federal, realizada pelo Instituto Fecomércio, com o apoio do Sebrae. Foram
ouvidos 542 empresários, no período de 1º a 19 de junho de 2020.
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O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, diz que o resultado
já era esperado, dado ao cenário de
fechamento do comércio na capital
do País. Hotéis, academias, eventos,
bares e restaurantes foram alguns
dos segmentos mais prejudicados,
o que agrava a crise com demissões,
falências e prejuízos. “O comércio foi
fechado em março, por questões de
saúde, e parte das lojas começaram
a reabrir apenas no final de maio. Por
isso, a queda acentuada nas vendas”,
destaca Francisco Maia.
Ele ressalta ainda que a Federação do Comércio, assim como Sesc e
Senac, e os sindicatos empresariais
da entidade estão trabalhando para
amenizar os problemas. “A Fecomércio, junto com outras instituições do
setor produtivo e o GDF, estão trabalhando para estabelecer protocolos
e evitar a proliferação do vírus. Os
comerciantes também estão atentos
e cumprindo as recomendações de
saúde. Acredito que com o tempo es-

sas medidas vão gerar confiança nas
pessoas para que voltem a consumir
mais”, explica Francisco Maia.
Em maio, dos 15 segmentos do
comércio pesquisados, apenas quatro registraram crescimento nas
vendas, foram eles: Ferragens e
Ferramentas (13,25%); Minimercados, Mercearias e Armazéns (11%);
Farmácias (4,58%); e Padarias e
Confeitarias (3,04%). Os que registraram queda: Vestuário e Acessórios
(-37,04%); Joalherias (-36,75%); Calçados (-30,43%); Papelarias e Livrarias (-28%); Óticas (-16%); Cosméticos e Perfumarias (-15,68%); Artigos
de Armarinho, Suvenires e Bijuterias
(-15,24%); Móveis (-13,33%); Cama,
Mesa e Banho (-7,75%); Material de
Construção (-1,48%) e autopeças e
acessórios (-0,91%).
No setor de serviços, houve crescimento nas vendas em apenas um
dos sete segmentos apurados pela
pesquisa: Petshop, com acréscimo
de 2,38%. Os que registraram recuo:

Manutenção de Veículos (-26,67%);
Bar, Restaurante e Lanchonetes
(-25,48%); Promoção de Vendas
(-24,05%); Vidraçaria (-14,25%); Manutenção e Serviços em TI (-7,89%);
Atividades de Contabilidade (-3,65%).
No setor de turismo a queda foi a
mais acentuada: Serviço de Turismo (75,63%); Agências de Viagens
(-59%); Hotéis (-40,45%) e Artigos de
Viagem (-39,23%).

MEIOS DE PAGAMENTO
Nas formas de pagamento dos
setores de comércio, serviços e turismo, o destaque em maio de 2020
ficou para as compras no cartão de
crédito com 42,47% e no dinheiro
(31,65%). As duas modalidades de
compra acumulam um índice de
74,12% da preferência do consumidor pelo meio de pagamento no Distrito Federal.
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educação

AULAS VIRTUAIS
Sesc-DF investe em plataforma inovadora de ensino online e consegue
bons resultados na adaptação de estudantes e professores
Por Sacha Bourdette

ESTUDANDO EM CASA

Aluna do terceiro ano do ensino médio da EduSesc, Claysa Nunes

E

m meio à pandemia, as escolas de todo o Brasil precisaram
se adaptar à nova realidade de
ensino para garantir o ano letivo de
2020. Com a suspensão das aulas
presenciais no Distrito Federal, a
área de Educação do Serviço Social
do Comércio, a EduSesc, passou a
oferecer aulas virtuais desde o dia
6 de abril. A plataforma utilizada é a
Microsoft Teams que oferece inúmeras possibilidades de interação entre
alunos e professores, além de programas eficientes para a realização
de atividades. Ao todo, 2.619 alunos
das quatro unidades das escolas
do Sesc-DF (Taguatinga Norte, Samambaia, Ceilândia e Gama) estão
cadastrados na ferramenta que continuará a ser utilizada em paralelo
mesmo após a pandemia.
A coordenadora de Educação do
Sesc-DF, Amanda Sampaio, explica
como foi a implantação. “Antes da
pandemia já estávamos no processo
de inserir ambientes virtuais para os
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alunos, inclusive a EduSesc já havia
contratado o serviço da plataforma de
ensino Teams. Por isso, em apenas
duas semanas conseguimos fazer o
treinamento com os professores e cadastrar todos os estudantes dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio no
novo modelo de educação. O resultado está sendo bem positivo e vamos
continuar com a ferramenta de forma
parcial mesmo após o retorno das
nossas aulas presenciais”, afirmou.
Para o professor de Física do Ensino Médio da EduSesc de Taguatinga, Mateus Andreola, o período tem
sido de bastante aprendizagem para
todos. “Foi uma grande mudança,
mas já nos acostumamos nessa nova
formatação de aula. No momento, as
aulas estão funcionando com bastante eficiência por meio do Teams. É
uma plataforma que se mostrou com
muitos recursos, permite construir
formulários e questionários, tem
bate-papo com os alunos de forma
simultânea e tudo isso facilitou para
conduzir as aulas”.

Os estudantes do Sesc mudaram
a rotina de ensino em pouco tempo
e estão estudando só em casa por
meio do Teams. A aluna do 3º ano do
Ensino Médio da EduSesc de Taguatinga Norte, Claysa Nunes, 17 anos,
fala dos principais desafios. “No início foi um pouco complicado porque
me distraía, mas agora já me acostumei. Os professores têm me ajudado
e respondido todas as minhas dúvidas, além de estimular a nossa participação nas aulas. Tenho conseguido
estudar direitinho, a escola começou
até mais cedo com as aulas online
do que em relação a outras e isso foi
muito bom para não perdemos o ano.
Colocar o Teams foi uma boa ideia
também porque é fácil de usar e tenho conseguido participar”, contou.
A mãe de Claysa, a servidora pública,
Cleitiane Nunes Passos, fala como
tem sido. “Tem prós e contras, é bom
porque os alunos não ficam com
conteúdos atrasados, mas a rotina
mudou bastante, como acordar cedo,
tomar café no horário e não se arrumar, por exemplo. Porém, está funcionando e agora já nos acostumamos, os professores estão ajudando
bastante”, disse.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

nutrição

PASSAPORTE PARA A SAÚDE
Sesc-DF abre novo serviço de nutrição com teleatendimento ou presencial
Por Sacha Bourdette

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira das 8h às 17h

O

Sesc-DF lançou o novo programa Nutrição para Saúde, com
início em agosto de 2020. As
consultas podem ser por teleatendimento ou presenciais nas unidades do Setor Comercial Sul, 504 Sul,
Guará, Gama, Ceilândia e Taguatinga
Norte. O serviço inclui cinco especialidades: nutrição clínica, esportiva, materno infantil, para idosos e
funcional. O valor da consulta para
os trabalhadores do comércio, dependentes e conveniados é de R$ 30
para e público em geral é R$ 100.
O atendimento é personalizado e
individualizado e o paciente tem o
direito ao retorno de 15 dias, após
o envio do plano alimentar e orientações nutricionais. “Caso o cliente
prefira pelo atendimento presencial,
seguiremos todos os protocolos de
segurança, com aferição de temperatura, disponibilização de álcool em
gel, higienização do consultório após
a saída do paciente anterior, além do

distanciamento necessário”, conta
a coordenadora de Serviços de Alimentação e Nutrição do Sesc-DF,
Sabrina Alves.
Os nutricionistas têm como objetivo
ajudar na rotina alimentar, na suplementação consciente, além de
melhorar a performance esportiva, a
imunidade, a saúde intestinal, emagrecimento, alimentação funcional e
infantil. Além disso, a consulta conta
com avaliação corporal e o controle
de colesterol, triglicerídeos, glicemia
e pressão arterial. Alergias e intolerância alimentares também são verificadas. O profissional ainda ensina
a ler rótulos dos alimentos de uma
forma mais eficiente.
A consulta pode ser marcada na área
de saúde da unidade ou por telefone
e o boleto de pagamento será encaminhado por e-mail. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CONTATOS:
Sesc Presidente Dutra: 61 - 3319 44 01
ou 3319 4402
teleatendimento ou presencial
Sesc 504 Sul: 61- 3217 9140
teleatendimento
Sesc Guará: 61- 3383 9108
teleatendimento ou presencial
Sesc Gama: 61 - 3484 9103 /3484 9105
teleatendimento ou presencial
Sesc Taguatinga Norte: 61 - 3451 9116
teleatendimento ou presencial
Sesc Ceilândia: 61 - 3379 9539
teleatendimento ou presencial

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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transformando vidas

APROXIMAÇÃO VIRTUAL
Atividades virtuais do Sesc promovem transformação e melhoria na
qualidade de vida de participante do Grupo dos Mais Vividos
Por Carolina Oliveira

O

isolamento social se transformou em proximidade virtual
para a professora aposentada
e voluntária, Sônia Maria Reinehr, 72
anos. Ela faz parte do Grupo dos Mais
Vividos do Sesc-DF da 504 Sul desde
março. Logo que entrou só conseguiu participar de uma semana dos
encontros presenciais, por causa do
surgimento da pandemia. “Com apenas uma semana pude perceber a
qualidade do trabalho oferecido pelo
Sesc. Fiz aula de expressão corporal,
participei de palestra e encontro. Depois disso veio a aproximação virtual. Confesso que tenho dificuldades,
mas as assistentes sociais têm me
ajudado bastante, mandando vídeo
de como instalar aplicativos e como
abrir os programas. Uma equipe maravilhosa e que está fazendo a diferença na vida da gente”, revelou.
Sônia mora sozinha e diz que o
Sesc não a abandonou. “Quero agradecer a equipe do Sesc que criou essas oficinas com atividades voltadas
para nós, gerontolescentes, que em
tempo de pandemia e isolamento
social ganhamos qualidade de vida.
Enquanto for necessário, estarei
presente em tudo que me inscrevi,
porém no dia que for liberado grupos presenciais preciso participar.
Estou confinada em casa desde dezembro. Fiz duas cirurgias e quando o médico me liberou, chegou a
pandemia. Se não fosse a presença
virtual diária do Sesc na minha vida
eu já teria padecido”, contou.
Segundo a assistente social do
Sesc 504 Sul, Kênia Cristina Reis,
a idosa é muita ativa em todas as
atividades. “Estamos fazendo as
reuniões virtuais todos os dias, li-
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ves discutindo o envelhecimento e
projetos de vida. A Sônia tem participado de tudo, das oficinas de memória, psicologia virtual, do projeto
Envelhecer que atua em cinco eixos:
envelhecimento ativo, gerontotecnologia, cidadania, educação e arte.
Ela é bastante participativa e está
também nas lives de atividades físicas, como alongamento e treino funcional, além da dança sênior. Esse
distanciamento social fez com que o
grupo socializasse virtualmente entre eles”, explicou.

cognitiva, desafios, poemas, músicas, dança e atividades físicas para
serem desenvolvidas em casa. Para
participar, basta enviar mensagem
via whatsapp para o número (61) 9
9994-3652. O Sesc realiza também
atendimentos virtuais para a população idosa por meio de acolhimentos. A coordenação de assistência
também desenvolveu lives como o
baile dançante, um bingo virtual,
além de bate-papos pelo Youtube
com temas sobre os desafios do envelhecimento.

TRABALHO COM IDOSOS
Com a suspensão das atividades presenciais do Grupo dos Mais
Vividos, o trabalho passou a ser feito virtualmente. Diariamente são
enviadas atividades de estimulação

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

Sônia Maria Reinehr, integrante do Grupo dos Mais Vividos do Sesc-DF

sesc ciência

USO DO ÁLCOOL EM GEL
Saiba por quanto tempo o coronavírus pode ficar nas superfícies e
como combater a proliferação com o uso do álcool

Para uma contaminação por
meio desses materiais, dependerá
de sua porosidade, formas de utilização e a quantidade da carga viral.
Devemos ficar atentos aos seguintes materiais muito utilizados no dia
a dia, portanto mais comuns para
contaminação: chaves, dinheiro,
maçanetas, telefones, controle de
televisão, botões do elevador, caixas eletrônicos, corrimões de metrô,
shoppings e de prédios residenciais.

E POR QUE O ÁLCOOL 70%?

Professor da Sala de Ciências do Sesc de Taguatinga Sul, Diogo Bacellar

N

esta edição da Revista Fecomércio, a equipe da Sala de Ciências do Sesc de Taguatinga
Sul, coordenada pelo professor Diogo
Bacellar, preparou um artigo interessante sobre os cuidados no combate
à Covid-19 com um item que passou
a ser obrigatório no nosso dia a dia: o
álcool em gel. Confira:
O campo científico não é homogêneo, portanto, todos os dias temos
publicações novas baseadas em estudos com metodologias científicas
apropriadas e embasadas a respeito
do vírus que causa a COVID-19. Nosso Sesc Ciência deste mês apresentará algumas implicações importantes sobre a transmissão desse
vírus. A importância desse diálogo é
apresentar o entendimento de como
esse microrganismo se dissemina,
assim permite-nos criar medidas de
prevenção e controle, rompendo as
cadeias de propagação.

As secreções respiratórias ou gotículas liberadas por uma pessoa infectada pode contaminar superfícies
de objetos utilizados no nosso dia a
dia. Essas superfícies podem ficar
contaminadas por horas ou dias, dependendo do tipo de material, umidade do meio e a temperatura. Segundo
o estudo publicado recentemente, intitulado por: “Modes of transmission
of virus causing COVID-19: implications for infection prevention and
control (IPC) precaution recommendations” - World Health Organization
2020, as superfícies contaminadas
também são alvos de preocupação.
Os estudos revelam que no ar o COVID-19 podem durar de 2 a 7 horas.
Em superfícies de aço inoxidável
(instalações hospitalares, talheres,
panelas, eletrodomésticos, peças de
automóveis) e plásticos (recipientes
para armazenamento, garrafas PET,
copos, brinquedos etc) até 3 dias.

Além da dupla - água e sabão, é
importante aliar nessa higienização
o álcool etílico, conforme orientações da Organização Mundial da
Saúde. A estrutura química dessa
substância atua da desnaturação
proteica e também lipídica dos microrganismos que podem fazer mal
para o ser humano. Para ter eficácia, o álcool deve estar com um percentual de 70% em massa ou 77%
em volume. A diluição em água tem
duas funções, a primeira é a ação
que permitirá a entrada da molécula
de álcool no interior do microrganismo, e a outra é o retardo na evaporação do álcool. Lave as mãos regularmente e utilize seu álcool 70%. Cabe
lembrar que o álcool é um material
inflamável, portanto cuidado com as
crianças e seu uso deve ser utilizado
de maneira responsável. Dependendo da quantidade que se utiliza, o
álcool pode danificar materiais plásticos, borracha, acrílico.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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agenda fiscal

CONTROLAR O CAIXA É FUNDAMENTAL!
A Covid-19 trouxe diversos fatos relevantes ao cenário econômico e social
que afetou diretamente as empresas.
Um desses levou muitas empresas
ao judiciário: a suspensão da exigibilidade de tributos, como IPTU, ISS e
ICMS, além de multas. Muitas ações
alcançaram êxito na primeira instância, mas foram – ou estão sendo – revertidas nos tribunais superiores, que
vêm decidindo contra os contribuintes, ou seja, a favor do Estado. Outro
fato igualmente relevante foi decisão
do STF que confirmou as operações
de importação por pessoa física ou
jurídica que não se dediquem habitu-

Calendário

almente a comércio ou à prestação
de serviços como base de cálculo
para o ICMS. Mas, há outro processo
igualmente relevante – e preocupante
– que está na pauta do STF e que pode
permitir Estados e o Distrito Federal a
cobrar o ICMS-Difal sobre operações
interestaduais, ressuscitando um
acréscimo na carga tributária afastada há alguns meses. Além desses
recursos junto ao judiciário, há também os benefícios de parcelamento
concedido pelo governo federal, como
os que estão indicados no calendário
adiante e que alcança diversos tributos, e a oferta de crédito via financia-

mento dos salários líquidos via folha
de pagamento e o PRONAMPE, para
capital de giro e investimentos. É
fato que esses benefícios permitiram
manter o emprego de muitos trabalhadores e a continuidade dos negócios de muitos empreendedores, mas,
também, trouxe obrigações de médio
e longo prazos. Enfim, as dificuldades
vieram e com elas, suspensão e postergações de tributos, empréstimos
e financiamentos ofertados, e a economia está em passos muito tímidos.
Por isso, é necessário manter um cronograma de desembolsos atualizado,
pois, controlar o caixa é fundamental!

1º a 31/08/2020
O QUÊ e QUANDO pagar?
06/AGO

• Data limite para pagamento dos Salários referente à 07/2020.

07/AGO

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 07/2020.
• 2ª parcela do FGTS 04/2020
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 07/2020.

14/AGO

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 07/2020.

20/AGO

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 07/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 07/2020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas)
referente à 07/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 07/2020.
• ISS e ICMS referente à 07/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL – ICMS e ISS referente à 07/2020.
• SIMPLES NACIONAL – ICMS e ISS referente à 04/2020.

25/AGO

• PIS e COFINS referente à 03/2020.
• PIS e COFINS referente à 07/2020.

31/AGO

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 07/2020.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 2º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 07/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 07/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009
(consolidado).

O QUÊ e QUANDO entregar?
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07/AGO

• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 07/2020.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 07/2020.

14/AGO

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 04/2020.
• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 03/2020.

20/AGO

Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 07/2020,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

21/AGO

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 04/2020.

31/AGO

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 07/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 07/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 07/2020.

Adriano de Andrade Marrocos

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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direito da empresa

A VEDAÇÃO AO INGRESSO NO SIMPLES DE
EMPRESAS COM DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS
A Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, instituiu o
regime especial e unificado de tributação, conhecido como SIMPLES
nacional. Com a nova legislação, as
micro e pequenas empresas poderiam aderir ao tratamento jurídico
tributário diferenciado, menos oneroso e mais benéfico. O empreendedor que ingressasse no SIMPLES
passaria a pagar oito tributos (IRPJ,
PIS, COFINS, CSLL, ISS, IPI, ICMS e
contribuição para a seguridade social) numa única guia.
No entanto, o art. 17, inc. V, da
referida lei, impôs expressiva barreira, ao vedar o ingresso no SIMPLES dos que possuam qualquer
débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa. Esta restrição tem
enormes implicações. Primeiro,
porque as empresas em dificuldades são as que mais precisam ingressar no SIMPLES, até mesmo
para conseguirem melhorar a sua

situação financeira. No entanto,
elas estão obrigadas a primeiro
quitarem todas as suas dívidas tributárias, inclusive as de natureza
previdenciária. Segundo, porque as
empresas que forem excluídas do
SIMPLES, passarão a ser tributadas de forma mais elevadas e somente poderão retornar ao regime
mais benéfico, após quitarem todas
as suas dívidas com o fisco, o que,
em muitos casos, não é possível em
face das dificuldades econômico-financeiras enfrentadas.
Muitas empresas questionaram
judicialmente a restrição, alegando
que esta regra, na verdade, é mero
instrumento de cobrança tributária. O fisco, no entanto, contesta tal
afirmação, argumentando que, se
não houver a diferenciação, o regime mais benéfico do SIMPLES será
usufruído da mesma forma tanto pelo contribuinte inadimplente,
quanto por aquele que está adimplente. Este argumento mostra-se
questionável, porque a tributação
deve também ser um instrumento
de incentivo ao empreendedorismo,
facilitando o acesso a regimes de
tributação mais benéfica.
Os argumentos do fisco foram
acolhidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, que, no RMS nº 27.473/
SE, julgado em 07/04/2011, manteve a aplicação do inc. V, art. 17, LC
123/2006. O Relator, Ministro Luiz
Fux, destacou que a vedação ao ingresso no SIMPLES “não configura
Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa
e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo.”
A questão foi, então, submetida
ao Supremo Tribunal Federal, no
RE 627543, julgado em 30/10/2013,
que decidiu pela constitucionalidade da restrição para o acesso
ao SIMPLES. O Relator Ministro
Dias Toffoli, destacou que “o art.
17, inciso V, da Lei Complementar
nº 123/96 não viola o princípio da
isonomia. Ao contrário, confirma o
valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não manifesta seu intento de se regularizar perante à Fazenda Pública não
está na mesma situação jurídica
daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importa
em igualar contribuintes em situações juridicamente desiguais.”
Hoje, o desempenho econômico nacional, nos últimos anos,
tem oscilado entre ínfimas taxas de
crescimento e períodos de queda
no PIB. Há, portanto, a necessidade de estímulos ao empreendedorismo. Para caminharmos nesta
direção, certamente será necessário reduzirmos as restrições para
o ingresso em regimes tributários
mais benéficos, como o SIMPLES.
O acesso mais amplo converte-se,
certamente, em importante fator
impulsionador do crescimento econômico, do emprego e da renda.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de JUNHO/2019
O índice Imobiliário Secovi-DF reflete o comportamento geral dos preços de aluguel e de venda dos
imóveis ofertados no DF. Demonstra ainda as tendências do mercado imobiliário auxiliando nas tomadas
de decisão, tanto de empresários quanto do público em geral.

Amostragem
Apartamentos e Casas

Loja e Salas Comerciais

Comercialização

locação

“Não tivemos um choque brutal com a paralisação total da economia
como em outros segmentos que foram mais atingidos. Pelo contrário, já
observamos o movimento de pessoas procurando casas e apartamentos
maiores para utilizarem com mais comodidade nessa nova realidade de
home office. Isso sem falar da taxa de juros que está baixa e o incentivo
ao crédito oferecido pelo governo. A hora é boa para quem quer comprar”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

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

câmara das mulheres empreendedoras

ALTA PERFORMANCE
Livro com empresárias de sucesso da Câmara de Mulheres
Empreendedoras da Fecomércio-DF é lançado
Por Sacha Bourdette

P

ara valorizar o empreendedorismo feminino, a Editora Leader, de São Paulo, lançou no
mês de agosto, de forma virtual, o
livro Empreendedoras de Alta Performance – Brasília. O projeto conta
com a história de 29 empresárias da
capital federal, sendo cinco delas
conselheiras da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF. Elas foram convidadas a
participar e serem coautoras da coletânea que já publicou volumes percorrendo outros Estados do Brasil.
De acordo com a presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras
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da Fecomércio-DF,
Beatriz Guimarães,
a publicação apenas com empresárias do Distrito
Federal é inédita.
“Cada mulher tem
um capítulo que
conta a sua história
e isso é um marco
para elas no DF. É
totalmente disruptivo e mostra que
Brasília não é só
uma capital administrativa, mas de
negócios de sucesso. Temos aqui
mulheres de alta
performance empresarial e reconhecidas no mercado. Cinco delas
que estão no livro fazem parte da
nossa Câmara e isso é um motivo de
grande felicidade”, afirmou.
A idealizadora do projeto e CEO da
Editora Leader, Andréia Roma, fala
de como surgiu a inspiração para a
produção literária. “A ideia surgiu
por termos como uma das frentes
escrever sobre empreendedorismo
feminino e somos a editora que mais
as favorece no Brasil. O livro nasceu
a partir de uma coletânea de empreendedoras de cada lugar do país. O
objetivo é compartilhar as histórias
de atuação de mulheres que vestem

a camisa e mostrar por meio de conselhos e estratégias como ajudar a
uma geração de outras pessoas. É
um registro do legado de cada uma
para que fique marcado e registrado
todo o seu trabalho”, revelou.
Segundo Andréia Roma, ela não sabia o nível de empresárias que encontraria em Brasília. “Eu não tinha
ciência do nível de excelência de empreendedoras que se tem na capital.
Daria para fazer três livros e ainda
ia ficar pessoas faltando. Para mim,
foi uma honra poder reunir todas
essas histórias transformadoras e
seus exemplos reais mostrando tudo
aquilo que elas construíram em Brasília”, finalizou.
A CEO do Grupo Pinheiro de Brito e
diretora-executiva da Pinheiro Ferragens, Janine Brito, a sócia-proprietária do Gabinete C Comunicação,
Cláudia Pereira, a diretora da Casa
Cor Brasília, Moema Leão, a sócia-proprietária e diretora da rede Smaff de Automóveis, Fernanda Farah,
e a reitora do Centro Universitário
Iesb, Eda Coutinho, são as empreendedoras da Câmara de Mulheres da
Fecomércio-DF que estão no livro. A
publicação pode ser adquirida no site
da editora (editoraleader.com.br) e o
valor é R$ 68,90.

sindicatos

SINDICATO DE BARES E RESTAURANTES
RECEBE DOAÇÕES DE MÁSCARAS
A ação foi do Sesc, com intermédio da Fecomércio.

P

ara contribuir com a segurança da população, o Sesc-DF
realizou no dia 4 de agosto a
doação de 5 mil máscaras de tecido
ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília
(Sindhobar-DF). A ação contou com
o apoio da Fecomércio-DF e ocorreu na sede do sindicato, localizado
no Setor de Diversões Sul.
A chefe do Núcleo de Relacionamento com o Cliente do Sesc-DF,
Fabiana Balduino, realizou a entrega e ressaltou a união das instituições. “O Sesc com intermédio
da Fecomércio-DF fez essa doação
de máscaras como uma forma de
apoiar os empresários no combate ao coronavírus e na proteção
da saúde das pessoas. Essa ação

fortalece o sistema como um todo
e nesse momento de pandemia é
importante para que as empresas possam retomar as atividades
seguindo o protocolo utilizando o
equipamento de proteção”, disse.
O presidente do Sindhobar-DF,
Jael Antônio da Silva, agradeceu
ao Sistema Fecomércio-DF e destacou que a ação está promovendo
o crescimento do setor. “A doação
é um fato positivo, pois aproxima o
Sindicato dos associados e mostra
os benefícios que eles possuem. É
uma valorização para a nossa base
e quanto mais forte o sindicato melhor para as empresas. Estamos
entregando duas máscaras para
cada profissional dos estabelecimentos e tivemos empresários
presentes que já levaram a contri-

buição para os seus empregados. A
testagem de COVID-19 com o Sesc
mostra também uma valorização,
pois está crescendo o número de
associados e outros passaram a
conhecer melhor o Sindhobar e o
Sistema Fecomércio-DF por conta
das iniciativas”, afirmou.
Os empresários Alcioni Ricardo
Peruzzo, do Fausto & Manoel, Salti Sun, do grupo Grande Muralha,
e Ticiana Werner do restaurante,
já buscaram as máscaras para os
seus colaboradores. As empresas
associadas ao Sindhobar-DF podem retirar a doação de segunda a
sexta-feira, das 14h30 às 17h30, no
Setor de Diversões Sul, Centro Comercial Boulevard Center, Bloco A,
salas 117/124.
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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 plano nacional, a política de
austeridade fiscal do ministro
Paulo Guedes cedeu espaço
para o enfrentamento da crise sanitária decorrente da COVID-19 com
a liberação da primeira parcela da
ajuda financeira aos estados, DF e
aos municípios, a adoção de linhas
de crédito (FOPAG, PRONAMPE),
ajuda emergencial aos mais vulneráveis, elevando o déficit fiscal para
R$ 700,0 bi, superior aos R$ 124,0 bi
estimado para o exercício.
No Congresso Nacional, tramita o
projeto de Lei nº 3.566/20 que institui moratória para débitos tributários
das empresas optantes pelo Simples
Nacional e a retomada das discussões da reforma tributária como
agenda prioritária e a participação
do Poder Executivo.
A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD-IBGE),
aponta que apenas 49,5% das pessoas com idade de trabalhar estavam
ocupadas em maio e que a pandemia adicionou 9,7 milhões aos 36,6
milhões de desempregados.
No Distrito Federal, a receita do ICMS
sofreu seguidas reduções a partir de
março em razão das medidas restritivas das atividades comerciais. No
segundo trimestre comparado com o
primeiro, apesar do recolhimento do
ICMS do setor elétrico de exercícios
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anteriores, a redução chega a 24,0%,
cujo impacto foi suavizado pela antecipação da receita do IPTU em maio
de R$ 399,0 milhões e pela primeira
parcela da ajuda do governo federal
de R$ 233,0 milhões.
Dados do volume de emissão de notas fiscais emitidas em junho, apontam para reação do comércio, com
destaque para o crescimento das

vendas interestaduais para consumidor final (e-commerce) com crescimento de 73% em âmbito nacional.
Os indicadores de endividamento
das famílias no DF no período março a maio, tiveram o seguinte comportamento: a inadimplência sofreu
acréscimo de 33% e a dívida impagável 2.100% saindo de uma duradoura
estabilização de 0,1% para 2,2%.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Maio 2020

Março

Abril

Maio
72,3%
86,7%
91,8%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total

2,2%
0,7%
0,1%
14,1%
12,3%
10,6%
60,6%
77,4%
78,9%
Fonte: CNC

O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias
(ICF/DF), apresentou redução de 27%, saindo de 99,0 pontos
em março para 72,1 pontos em maio, comportamento comum nas diferentes classes de consumo e renda.
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Março

Abril

As taxas de juros para as empresas e para as pessoas
físicas, continuam a trajetória de redução iniciada em junho/2019 influenciadas pela nova redução da taxa de juros
interbancária – SELIC que atingiu o menor patamar de 2,25%
ao ano, certamente forçando o redirecionamento e a reacomodação das aplicações financeiras.

Maio 2020

Maio

Taxas de Juros Pessoa Jurídica
71,1
91,0
111,8

Mais de
10 SM

72,6
84,2
93,1

Até
10 SM

72,1
86,4
99,0

Geral
SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Maio 2020

Desconto de
duplicatas

Conta garantida

Março

17,88%
14,98%

Abril

18,44%
15,53%

Maio

18,86%
16,35%

Capital
de giro
116,05%

116,78%

119,72%

Fonte: ANEFAC
Do mesmo modo, o índice de confiança do empresariado
acompanhou a tendência do consumo e do endividamento
das famílias, sofrendo redução no período março a maio de
18,2% recuando de 99,0 pontos em março para 72,1 pontos
em maio com uma variação negativa de 26,9 pontos.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Março
Indicadores de
investimento

Abril

Geral

Fonte: CNC

Março

Maio 2020

Maio

Empréstimo
pessoal
Bancos

94,3
106,5
108,4

136,3
168,3
170,4
97,2
120,1
122,0

CDC
Automóveis

Maio 2020

Abril

Maio
108,87%
110,29%
111,71%

Empréstimo
pessoal
Financeiras

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

Taxas de Juros Pessoa Física

47,13%
47,98%
48,67%
18,16%
18,44%
18,72%
131,10%
131,62%
134,22%

Cheque
especial

257,48%
259,03%
263,71%

Cartão de
crédito

109,3
131,6
133,6

Juros do
comércio

73,92%
74,72%
75,52%

Fonte: ANEFAC
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pesquisa relâmpago

Bruno Caixeta
Sócio Diretor da NOÁ
CrossFit

Fraudes no auxílio
emergencial:

RUIM
Quem sai perdendo são os mais
necessitados, as pessoas devem
tomar conta melhor de seus dados
pessoais.

Volta dos jogos de
Futebol:

BOM
Como todo brasileiro adoro
futebol e estou feliz com a volta.
Acredito que com os devidos
cuidados, os jogadores podem
sim entrar em campo. Claro, sem
torcedores nos estádios.

Manifestação
contra racismo:

BOM

Wenderson Loiola
Funcionário Público

Renato Bernardino
Assistente Administrativo

RUIM

RUIM
o auxílio foi criado com o intuito de
ajudar as pessoas mais vulneráveis
nesse período de pandemia. As
fraudes, que por si só já são péssimas
em qualquer que seja o tema.

A população não tem consciência
de que é um benefício e não uma
vantagem. Esse custo com os que
não necessitam pode custar um
preço muito mais alto quando
deixado de ser investido na saúde e
em outras áreas.

REGULAR
os números de contaminados e
mortos pela covid ainda estão
altos. Não só os jogos, como o
comércio poderiam ser abertos, sem
problemas, desde que as regras de
distanciamento e proteção sejam
respeitadas.

REGULAR
Infelizmente teremos que nos
readaptar à atual situação
enquanto nenhuma medida efetiva
contra o vírus estiver disponível.
A volta dos jogos sem público,
seguindo todos os protocolos acaba
sendo uma distração a todos.

BOM

as manifestações sobre o tema são
O governo federal acertadamente
necessárias. É inaceitável que até
incentivou a retomada das
os dias de hoje ainda tenhamos que
atividades, mas em dissonância
presenciar situações de racismo. As
com as lideranças estaduais e
municipais. A crítica aqui vai para manifestações servem para forçar a
essa absoluta falta de alinhamento justiça, mostrar o que têm acontecido.
e pela desnecessária disputa
política. O momento é de união!

BOM
Quanto mais vozes ecoarem nessa
luta, menos vozes os racistas
terão. A luta contra todo tipo de
preconceito é válida e nada mais
efetivo do que expor cada vez
mais os racistas e preconceituosos
para que esses comportamentos
desapareçam.

Victor Fuzeira
repórter do Metrópoles

RUIM
É lamentável que criminosos se
aproveitem de uma alternativa
encontrada para garantir uma
renda mínima aos brasileiros
diretamente impactados pela
crise.

RUIM
Ainda não é hora: todo retorno de
atividade não essencial é precoce
enquanto não houver uma redução
na curva de casos e óbitos por
Covid-19. Prova disso é o recente
episódio envolvendo a delegação do
Goiás, onde dez jogadores tiveram
resultado positivo para o contágio.

BOM
A violência policial e o genocídio
negro são realidades que precisam ser
combatidas. Peço licença para citar
Angela Davis: “Em uma sociedade
racista, não ser racista não é o
bastante. É preciso ser antirracista”.

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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MAIS DO QUE NUNCA,
PRECISAMOS ESTAR UNIDOS
E CADA UM DEVE FAZER
A SUA PARTE. PRECISAMOS
CUIDAR DE NÓS E DE TODOS.

brb.com.br/superadf
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O BRB, por meio do Instituto BRB,
iniciou um movimento de arrecadação
de recursos para trazer 250 novos respiradores
e insumos médicos para o tratamento de
pacientes graves no DF.
Quanto mais pessoas e empresas
se engajarem, mais rápido poderemos
superar a pandemia do coronavírus.

INSTITUTO BRB
BANCO 070 BRB - BANCO DE BRASÍLIA
AGÊNCIA CENTRAL: 027
CONTA POUPANÇA: 049521-5
CNPJ: 02.174.279/0001-55

