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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.

PROTEJA
O ESSENCIAL

A partir de:

334R$ 1

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em 
qualicorp.com.br/oferta.0800 799 3003

SORRISO
DE
FILHA.

¹R$333,49 - Plano Estilo Nacional ADS I - E (registro na ANS nº 481.874/18-1), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação coletiva, abrangência geográfica de atendimento 
nacional (tabela de Junho/2020 - DF). A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano 
adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as 
redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Setembro/2020.
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Fecomércio-DF fecha parceria com Sicredi para oferecer benefícios para empresários

Câmara de Tecnologia da CNC debate assuntos de relevância 
para o segmento

A Câmara Brasileira de Tecnologia da Informação (CBTI), da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), presidida pelo presidente da Fecomércio-DF, Fran-
cisco Maia, se reuniu, no dia 21 de setembro, por meio de videoconferência, para 
debater diversos assuntos de interesse do segmento de tecnologia. Entre eles: 
Negociação Coletiva do Comércio (CNCC); Reforma Tributária, que afeta direta-
mente o segmento de serviços; assuntos relativos ao funding para empresas de 
base tecnólogica; a importância da TI em momento de pandemia; novidades no 
segmento; e a Lei Geral de Proteção de Dados.
Sobre a Reforma Tributária, a reunião tratou sobre os impactos econômicos da 
proposta, que aumenta de 3,5% para 12% as contribuições das empresas de ser-
viço. O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, destacou que a Federação 
e a Câmara de Tributação e Finanças Públicas da entidade, estão debatendo a 
pauta, junto com um grupo formado pela CNC, que conta com a participação do 
ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.
“Temos participado desse assunto em Brasília e debatido muito pelo grupo da 
CNC, onde condensamos um documento realizado por várias Federações do Co-
mércio do País. Estamos preocupados com a pauta, o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, inclusive, fez algumas declarações sobre esse assunto: ressal-
tando a importância de uma Reforma Administrativa, antes da Reforma Tribu-
tária, enxugando o Estado”, destacou Maia. “De qualquer forma, estamos par-
ticipando efetivamente e dando contribuições sobre o tema que afeta a todos”, 
concluiu o presidente da Fecomércio-DF.

o empresário poderá ter acesso a 
um serviço unificado de depósitos, 
saques, pagamentos, investimento 
e crédito, contando com facilidades 
para o dia a dia do seu negócio. Para 
mais informações acesse: https://
www.emfrentecomagente.com.br/
Paginas/clube-do-empresario.aspx

A   Fecomércio-DF firmou um 
acordo com o Sistema de Cré-
dito Cooperativo (Sicredi) para 

oferecer benefícios aos empresários 
e aos sindicatos da base da Fede-
ração, por meio do programa Em 
Frente com a Gente. Atualmente, o 
Sicredi está presente em 22 estados 
brasileiros e no DF, com mais de 1,9 
mil agências. O presidente da Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, explica 
que a parceria possibilitará ao em-
preendedor da capital o acesso faci-
litado para mais de 300 produtos e 
serviços.
“São soluções diferenciadas para 
pessoas físicas e jurídicas para 
que seja possível organizar a rotina 
financeira. Essa é mais uma vantagem 
oferecida pela Fecomércio”, informa 
Francisco Maia. Com a parceria, 
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Reinvenção

D epois que um terremoto 
destrói nossa casa, sempre 
voltamos ao mesmo lugar 

para, pedra a pedra, reconstruí-la. 
Esta alegria triste é a mesma que 
sentimos ao perceber que nosso 
turismo e a vida cultural foram fe-
ridos. A pandemia nos isolou, mas 
a coragem e solidariedade uniram 
nossa fé.

A alegria que vamos ter na re-
portagem principal da Revista Feco-
mércio é comovente. O texto da ma-
téria nos aproxima do mundo real 
que podemos reconstruir. A tormen-
ta sobre as atividades de turismo e 
bens de serviço custaram ao Brasil, 
até agora, mais de 100 bilhões de 
reais, porém cada empreendedor 
atingido já está encontrando uma 
fórmula criativa de superação.

O bom uso da Internet se apre-
sentou como magia para a necessi-
dade humana de se reunir em sua 
reinvenção. No trabalho, vendas, te-
atros e música a Internet teve uma 
presença gloriosa. É preciso sempre 
inventar o novo do novo. Sair da cai-
xinha. 

Além disso, a parceria no setor 
produtivo está se reunindo e se aju-
dando para que as atividades voltem 
a funcionar de forma segura na re-
tomada, com segurança jurídica. A 
reconstrução é demorada porque 
aqueles que vão realizá-la perderam 
muito e a nova obra requer grande 
custo.

Henrique Severien, presidente 
da associação de hotéis, ao fazer a 
contabilidade dos prejuízos, explica 
que o fato de não terem hóspedes, 
não significa que as perdas se de-
vem apenas à diminuição de hos-
pedagens. Um hotel de 300 aparta-
mentos não vai deixar de pagar 25 
mil reais de energia, mesmo que 
não tenha hóspede. Essa é uma das 
razões por que há grandes grupos 
de hotéis no DF que deixaram até 
quatro unidades sem nenhuma ope-
ração nestes meses.

O segmento de eventos também 
foi varrido pelo vento dos prejuízos. 
O presidente que representa o Sin-
deventos, Luís Otávio Neves, pensa 
no futuro, mas lamenta que “os mo-
delos de restauração sejam muito 
novos e ainda estamos nos familiari-
zando e correndo atrás do prejuízo”.

Editamos esta reportagem na 
Revista Fecomércio DF para que se 
conheça o tamanho dos problemas, 
mas também a dimensão da criati-
vidade dos sobreviventes. Você vai 
ver depoimentos que apontam para 
soluções e criam esperanças. No 
fim de grandes calamidades, há os 
que querem fugir e os que preferem 
reconstruir. Turismo e Cultura signi-
ficam bons negócios, mas também 
é paixão. Viajar e consumir cultura é 
colecionar lembranças da vida, por-
que beber conhecimento e viajar são 
as únicas experiências onde quanto 
mais se gasta, mais rico pode ficar.

Boa Leitura!
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CARLOS 
JEREISSATI
Por Daniel Alcântara

 Formado em administração de 
empresas pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV- EAESP 94), Carlos Jereissati Filho 
atua na Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers desde 1997. Em 2005, assumiu 
a presidência da companhia e ao longo 
dos últimos anos, liderou o processo 
de abertura de capital, inaugurou oito 
novos empreendimentos e a plataforma 
de marketplace Iguatemi 365. 
Adicionalmente, Jereissati é membro do 
Conselho de Administração da Jereissati 
Participações S.A., e conselheiro da 
OSCIP Parceiros da Educação e de 
instituições como a Fundação Bienal de 
São Paulo, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo e MASP - Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand.
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1- Como tem sido o impacto da pan-
demia no varejo e quais as ações to-
madas para amenizar os prejuízos, 
principalmente no segmento de 
shoppings? 
É claro que a crise causada pelo co-
ronavírus trouxe uma situação iné-
dita e teremos uma retomada mais 
lenta e gradual, mas todo o traba-
lho de redução de despesas que já 
tínhamos feito, somado a todas as 
medidas que adotamos no momen-
to tornam o nosso caixa mais forte 
para enfrentar a crise. Desde o iní-
cio da pandemia, implementamos 
severas medidas de contenção de 
custos e despesas para preservar o 
nosso caixa e, dessa forma, atraves-
sar esse momento tão difícil. Uma 
das ações mais importantes foram 
os descontos que concedemos aos 
lojistas, para que pudessem ter li-
quidez e manter suas equipes. Junto 
com outras empresas do setor, colo-
camos bilhões nas mãos destes em-
presários e conseguimos amenizar 
os impactos no início da pandemia.
Vale destacar que, em paralelo, tam-
bém conseguimos nos reinventar de 
uma maneira muito rápida e agimos 
com prioridade em duas frentes. 
Além de aumentar nossa dedicação 
ao nosso marketplace, o Iguatemi 
365, implementamos o serviço de 
drive thru, que permite que os clien-
tes comprem via whatsapp e retirem 
no horário agendado sem sair do 
carro. Esta solução, inclusive, tem 
dado bons resultados para os lojis-
tas, que conseguem atender seus 
clientes por mais de um canal, e dos 
consumidores também, que estão 
felizes por poder escolher a forma 
como preferem comprar. Além das 
opções de delivery e take away, lan-
çamos o serviço de shopper assis-
tant, possibilitando que clientes do 
programa de relacionamento Igua-
temi One façam seus pedidos com 
ainda mais conforto e segurança. 
A integração do físico com o digital 
está no mindset da companhia e ao 
longo dos últimos anos nos prepara-
mos para atuar no comércio on-line.
Criamos ainda uma plataforma de 
conteúdo, o Iguatemi Daily, que nos 

“Uma das 
ações mais 

importantes 
foram os 

descontos que 
concedemos 
aos lojistas, 

para que 
pudessem 

ter liquidez e 
manter suas 

equipes.”  

manteve próximos dos nossos clien-
tes mesmo com o isolamento social 
e chegou para reforçar ainda mais 
nossa estratégia de inovação. Por 
meio de lives realizadas no perfil do 
Instagram de alguns dos shoppin-
gs da rede, fazemos a curadoria de 
conteúdos de temas variados como: 
Wellness, Saúde, Família, Entreteni-
mento, Gastronomia, Arte & Cultu-
ra e Beleza. Ao todo, já realizamos 
quase 1500 lives, com profissionais 
renomados e temos tido um retorno 
muito bacana dos nossos clientes. 

2- A praça de alimentação, o cinema 
e os eventos nos centros comerciais 
foram bastante afetados. Como o 
senhor enxerga o momento desses 
segmentos? E existe algum plane-
jamento para a volta dessas áreas? 
Estamos respeitando desde o início 
os decretos municipais e estaduais 
das localidades que temos empre-
endimentos e seguindo todos os 
protocolos de segurança e higiene 
necessários. A retomada desses 
segmentos é positiva, desde que os 
cuidados sejam aplicados rigorosa-
mente, pois movimentam uma par-
cela importante da indústria e geram 
muitos empregos. No caso das pra-
ças de alimentação e restaurantes, 
que já são permitidas operar, esta-
mos atuando com o distanciamento 
mínimo de 2m entre as mesas nas 
áreas de alimentação e todos os pro-
tocolos de saúde básicos, como uso 
de máscara e álcool em gel sempre 
à disposição. Também recomenda-
mos a liberação de funcionários com 
sintomas gripais ou que fazem parte 
do grupo de risco e a renovação de 
ar condicionado com a troca de fil-
tros no mínimo duas vezes por mês 
e uso de pastilhas bactericidas nas 
bandejas. 
Os cinemas estão voltando de ma-
neira gradual e, junto às operado-
ras, estamos implementando os 
melhores protocolos para este re-
torno. Também nos reinventamos e 
reformulamos o formato e alguns 
eventos, para continuar promovendo 
experiências de entretenimento com 
segurança e respeitando o distancia-
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mento social, como o Cine Drive In e 
o Boulevard Food Experience, uma 
experiência gastronômica realizada 
nos shoppings Iguatemi São Paulo e 
Pátio Higienópolis.  

3- Como está sendo o processo de 
retomada das vendas nos shoppin-
gs? Que mudanças vieram para fi-
car e como passar confiança para 
que o cliente volte a consumir? 
Já estamos enxergando um cenário 
de retomada gradual, especialmen-
te com a reabertura dos shoppings. 
Hoje, todos os nossos ativos do por-
tfólio estão funcionando e estamos 
otimistas com o avanço das cidades 
nas fases de controle da pandemia. 
Estamos percebendo que as pesso-
as estão se sentindo mais seguras 
para voltar a circular e, naturalmen-
te, consumir também. Estudamos 
diversos exemplos de retomada do 
varejo em outros lugares do mun-
do, investimos em muita tecnologia 
e estamos fazendo tudo de manei-
ra gradual e organizada, sempre 
pautado pela ciência e seguindo as 
recomendações das autoridades 
da saúde e os decretos Estaduais e 
Municipais.
O processo de reabertura de todos 
eles, foi feito com o máximo de cuida-
do, respeitando os decretos dessas 
localidades e seguindo todos os pro-
tocolos de segurança e higiene ne-
cessários. Implementamos diversos 

e modernos protocolos, com o obje-
tivo de preservar a saúde de todos e 
evitar aglomerações, como adoção 
de câmeras automáticas para me-
dição de temperatura, uso de ra-
diação ultravioleta para desinfecção 
dos corrimãos de escadas rolantes, 
botoeiras “no touch” para chamar 
elevadores, contagem eletrônica de 
ocupação através de inteligência 
eletrônica, além de procedimentos 
de limpeza e higienização utilizados 
nos grandes centros de saúde e re-
ferência no combate. Acredito que 
esses protocolos e inovações vieram 
para ficar. Tudo isso para que não só 
o cliente se sinta seguro, mas todos 
os colaboradores e lojistas também.  

4- Sobre novas tendências de con-
sumo, como o senhor enxerga o 
futuro do varejo e quais tipos de 
inovações devem ser incorporadas 
daqui para frente?
Sustentabilidade e omnicanalidade 
são um caminho sem volta. Acre-
dito que os consumidores irão bus-
car, cada vez mais, por marcas que 
foram transparentes e mostraram 
seu lado humano no momento mais 
difícil da crise. A sustentabilidade e 
a responsabilidade social devem fi-
car mais em pauta do que nunca. 
Essa já é uma tendência que a nova 
geração vem mostrando e deve pe-
sar na decisão de compra também. 
Será um efeito que chamo de 10% 

- essa é a parcela de pessoas que 
provavelmente vai mudar radical-
mente e acelerar novas tendências. 
Assim como o varejo deve repensar 
sua cadeia de produção, imagino que 
alguns consumidores questionarão 
suas relações de consumo e qual a 
sua responsabilidade no rastro de 
poluição gerado pelo deslocamento 
de mercadorias. Acredito ainda que 
o varejo tem também a oportunidade 
de repensar as lojas físicas nesta re-
tomada. Não é sobre físico ou digital, 
mas é sobre a marca estar perto do 
cliente em todos os canais possíveis. 
Ter diversidade e flexibilidade é que 
deixará qualquer marca segura para 
continuar operando. Não é um canal 
“ou” outro. É um canal “e” o outro.

5- O e-commerce cresceu bastante 
durante a crise. Alguns empreen-
dimentos migraram para o mundo 
virtual, investindo no sistema de 
take-out e delivery. Qual será o pa-
pel da loja física neste novo mundo 
e como será a integração com o co-
mércio eletrônico?
Penso que o on e off devem estar 
cada vez mais integrados. O mo-
mento atual exige cada vez mais por 
soluções inovadoras para atender 
as novas necessidades de todos. Ter 
o pensamento voltado à inovação 
faz parte da nossa expertise e cada 
vez mais ele irá permear as nossas 
ações. Como disse anteriormente, 
não é sobre físico ou digital, mas so-
bre uma junção da marca que esteja 
disponível ao cliente em todos os ca-
nais. Os pontos de venda serão cada 
vez mais digitais, seguindo a tendên-
cia de uberização das lojas – a expe-
riência de sair sem tirar a carteira do 
bolso. A pandemia pode mudar os 
meios que as pessoas consomem, 
mas não acredito numa mudança 
radical e permanente de compor-
tamento, por isso defendo o mode-
lo integrado. Os nossos shoppings 
são verdadeiros pontos de encontro, 
complexos multiuso onde as pesso-
as conseguem resolver e aproveitar 
a vida. Criamos espaços para que 
os nossos clientes tenham sempre 
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boas experiências e se sintam esti-
mulados a nos visitar. O desejo das 
pessoas em comprar algo que pro-
mova um bem-estar e uma satisfa-
ção pessoal não muda. 

6- Também nessa área da inovação, 
hoje temos um novo tipo de cliente, 
uma nova geração que consome e 
divulga a marca, ou produto, com 
intensidade nas redes sociais. O 
empreendedor brasileiro está pre-
parado para lidar com o pós-venda 
e a digitalização cada vez maior do 
negócio? 
A crise trouxe novos clientes para o 
ambiente digital, que antes não com-
pravam dessa
forma. É uma mudança de compor-
tamento que vêm ganhando expres-
sividade neste momento e estamos 
otimistas com o desempenho do 
Iguatemi 365, por exemplo. Mais do 
que isso, sobre a nova geração e digi-
talização do negócio, seguimos sem-
pre atentos
às novidades, aos desejos dos con-
sumidores e a forma de como o 
mercado evolui nesse sentido, para 
proporcionarmos a melhor experi-
ência possível para esse novo tipo de 
cliente. Costumo dizer que um sho-
pping é um organismo vivo. A gente 
está sempre em movimento, seguin-
do nossos pilares de pioneirismo e 
inovação para estarmos a frente do 
setor.

7- O Brasil é considerado um dos 
piores países do mundo para se 
empreender, com problemas sé-
rios como elevada carga tributária, 
burocracia excessiva e inseguran-
ça jurídica. O que o empresário, de 
uma forma geral, pode fazer em um 
cenário cada vez mais inseguro e 
conturbado e qual deveria ser o pa-
pel do Estado nesse cenário?
Essa crise irá exigir das autoridades 
públicas, principalmente da área 
econômica, muito conhecimento 
para apoiar essa retomada com a 
redução da taxa de juros, incentivo 

às indústrias geradoras de empre-
go, atraindo investimentos, tudo isso 
será muito importante para essa re-
tomada das atividades. Precisamos 
ser diligentes e cobrar das autori-
dades para que prestem atenção ao 
que está sendo feito no mundo e uti-
lizem os nossos recursos para trazer 
a economia nos eixos. Manter o foco 
no planejamento, no negócio e colo-
car o cliente no centro das tomadas 
de decisão são fundamentais. Esta-
mos diante de uma crise inédita, ad-
vinda de um vírus que afeta o mundo 
inteiro ao mesmo tempo.

8- Você nasceu em uma família 
empreendedora. O Grupo La Fonte, 
atual grupo Jereissati, começou os 
trabalhos na década de 60, com em-
presas de vários segmentos. Quais 
foram os aprendizados que você le-
vou para gerenciar uma rede de ta-
manha importância para o comércio 
brasileiro? 
Trabalho duro é um dos valores da 
minha família, trabalhar desde sem-
pre. É um hábito, você começa cedo e 
nem tem dúvida que trabalhar é um 
bem necessário. No meu caso, a tra-
jetória dentro da Iguatemi contribuiu 
para minha formação profissional. 
Tive o privilégio de crescer no univer-
so de shoppings centers, um mundo 
que hoje sou apaixonado, e sempre 
fui incentivado pelo meu pai a traba-
lhar e a ter interesse pelos negócios 
da família. Acho que o mais impor-
tante é que, desde o início, quando 
meu pai era dono da La Fonte e com-
prou o shopping Iguatemi São Paulo, 
levamos para frente o pioneirismo e 
a inovação como pilares para alcan-
çarmos nossos objetivos. 
O Iguatemi São Paulo foi protagonis-
ta das transformações nos hábitos 
dos paulistanos e no cenário urba-
no que moldaram a cidade. Nossa 
vocação sempre foi inovar e ofere-
cer um espaço único, apaixonante 
e inspirador. A Iguatemi Empresa 
de Shopping Centers foi pioneira na 
construção de um conceito de em-
preendimento não apenas no Brasil, 

mas também na América Latina. So-
mos o primeiro shopping do Brasil, 
a primeira empresa do setor a abrir 
capital, o primeiro shopping a trazer 
uma marca internacional ao país e 
maior introdutor de novas marcas no 
país, temos o primeiro outlet do sul 
do país. 
Mais do que estar atento ao com-
portamento e às demandas dos 
consumidores, temos o cuidado de 
sempre colocar o nosso cliente no 
centro de todos os projetos e ações, 
pensando na melhoria constante da 
experiência deles dentro dos nossos 
empreendimentos, com qualidade e 
excelência. E, para garantir que isso 
aconteça, uma vez por ano, nossa 
equipe de gerentes e diretores vão à 
campo para checar extintores e para 
manobrar carros, por exemplo. O 
objetivo é fazer com que os gestores 
entendam o dia a dia e entendam na 
prática como podemos melhorar os 
nossos serviços.
Meu pai exigiu que eu e meus dois ir-
mãos fizéssemos estágio em todas as 
áreas do grupo, para entender todos 
os setores da forma mais prática pos-
sível. Acho que esses foram os pontos 
de partida que levaram ao gerencia-
mento do grupo como um todo.
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E stacionamentos lotados, filas 
duplas, motorista buzinando 
porque seu carro ficou preso 

enquanto outro estaciona logo atrás 
do seu. Quem é motorista certamen-
te já passou por esse tipo de situação 
no Plano Piloto. Estacionar no Setor 
Comercial Sul então, costuma ser 
missão impossível para muitos, que 
acabam se vendo obrigados a esta-
cionar no Setor Hoteleiro Sul ou na 
rua das farmácias e ir caminhado. A 
busca por soluções está no debate 

estacionamento

GDF OUVE POPULAÇÃO SOBRE ZONA VERDE
Distrito Federal está em debate sobre a possibilidade de cobrança de 
estacionamento em comerciais e superquadras 
Por Carolina Oliveira

entre governo e sociedade há mui-
tos anos e agora um antigo projeto 
voltou à roda de conversas: A Zona 
Verde.
A Secretaria de Transporte e Mobilida-
de finalizou no dia 14 de agosto uma 
consulta pública sobre o projeto de 
implantação do estacionamento ro-
tativo, conhecido por Zona Verde, em 
áreas públicas do Distrito Federal. De 
acordo com a pasta, as contribuições 
da população servirão para o aprimo-

Estacionamento lotado no Setor Comercial Sul: engarrafamento e falta de vagas são frequentes no local
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ramento dos estudos técnicos e jurí-
dico e para a construção de minutas 
de edital e contrato que subsidiarão 
a futura licitação da parceria público-
-privada.
O Zona Verde tem como proposta a 
oferta de serviços de estacionamen-
tos rotativos nos logradouros públicos, 
como vagas em ruas e avenidas, além 
de áreas pertencentes ao Distrito Fe-
deral, os chamados bolsões de esta-
cionamento. “Cabe ainda esclarecer, 
que após o encerramento, as suges-
tões coletadas serão encaminhadas 
para análise do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF). Após apro-
vação do TCDF será feita a licitação”, 
afirmou a pasta em nota.
A ideia é que o projeto chegue às re-
giões da Asa Norte, Asa Sul, Sudoes-
te e SIA, além das estações de BRT 
e Metrô nas regiões administrativas. 
O projeto proposto pelo governo tem 
como objetivo o aumento da rotativi-
dade na utilização das vagas em áreas 
públicas e o incentivo ao transporte 
público. Um dos argumentos usados 
pelo Governo do Distrito Federal é 
que a cobrança de valores e de tem-
po de uso vai criar incentivos para que 
os motoristas utilizem as vagas por 
menor tempo, permitindo assim que 
mais cidadãos possam se beneficiar 
do serviço. Isso vai gerar uma facilida-

de maior para que a pessoa encontre 
vagas, o que também seria positivo 
para as atividades de comércios e 
serviços na região, pois seus clientes 
teriam mais facilidade em estacionar 
na região.
Para o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, o projeto será muito 
benéfico para os comerciantes, es-
pecialmente no Setor Comercial Sul 
e nas quadras comerciais, onde esta-
cionar ao longo do dia é pode ser mui-
to complicado. “Será vantajoso porque 
vai permitir uma maior rotatividade e, 
por consequência, o movimento nas 
lojas. Hoje as pessoas que trabalham 
no Setor Comercial Sul, por exemplo, 
ocupam muitas vagas de estaciona-
mento”, afirma. 
Ele explica ainda que apenas a im-
plantação dos estacionamentos pagos 
não será suficiente. “O GDF também 
precisa criar bolsões de estaciona-
mentos para que esses trabalhadores 
tenham onde deixar os carros. Uma 
possibilidade seria deixar os carros no 
parque da cidade e ter um transporte 
para que eles possam chegar ao tra-
balho”. Além disso, Maia acredita que 
os recursos arrecadados da Parceria 
Público Privada devem ser investidas 
em mobilidade urbana. “Esses valores 
poderiam ser usados para financiar a 
expansão do Metrô para a Asa Norte 

e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na 
avenida W3 Sul”.
O GDF afirma que cobrança de esta-
cionamentos geraria incentivos para 
que os cidadãos utilizem mais o trans-
porte coletivo, ativo ou por carona em 
detrimento do transporte particular e 
acredita que disponibilização de bol-
sões de estacionamento nas estações 
de BRT e Metrô contribuiria também 
para redução dos deslocamentos em 
automóvel particular. “O projeto não 
está dissociado de uma série de inter-
venções na mobilidade do DF, a exem-
plo da expansão do metrô, implantação 
do VLT, reforço de novos ônibus e aper-
feiçoamento da integração”, afirma o 
secretário-executivo de Mobilidade da 
Semob, Luiz Felipe Carvalho.
A ideia do governo é que o projeto seja 
implantado por meio de uma Parceria 
Público-Privada. Para estacionar nas 
quadras comerciais o motorista de-
verá pagar; nas quadras residenciais, 
apenas os moradores terão direito de 
estacionar o veículo gratuitamente. O 
sistema contará com um cadastro e 
monitoramento por câmeras. Os va-
lores a serem cobrados nos estacio-
namentos ainda não estão definidos. 
Também serão construídos bolsões 
onde as pessoas poderão parar os 
carros ao longo da linha do Metrô e do 
BRT.
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O Sindicato do Comércio Varejista do 
Distrito Federal também acredita que 
a medida do governo vai beneficiar 
muito os comerciantes do plano pilo-
to, especialmente no Setor Comercial 
Sul. “O comércio de rua vem ficando 
cada dia mais difícil para os clientes. 
No Setor Comercial Sul e nas comer-
ciais, por exemplo, os estacionamen-
tos são tomados pelos funcionários 
das lojas e escritórios e não sobra es-
paço para os clientes”, afirma o pre-
sidente Edson de Castro. Ele afirma 
ainda que esses funcionários usam 
as vagas durante todo os dias e que o 
ideal é que elas tenham rotatividade 
para aquecer o mercado. “Uma opção 
interessante seria que os funcionários 
estacionem em algum outro local, 
como o parque da cidade e uma van, 
fornecida pela empresa de estaciona-
mento contratada, os leve até o local 
de trabalho. Já que eles serão clien-
tes da empresa, ela estaria ganhando 
com isso. Especialmente para o Setor 
comercial Sul essa medida seria van-
tajosa”, acredita.
Castro conta ainda que como o pro-
blema é antigo, o Sindicato já chegou 
a fazer campanhas para conscientizar 
não só funcionários do comércio, mas 
os próprios donos das lojas. “Nós fo-
mos de loja em loja para falar sobre a 
importância de manter as vagas para 
os clientes e os funcionários começa-

ram a questionar o porquê de só eles 
respeitarem essa necessidade, sendo 
que o próprio empresário usava as va-
gas. Por isso, passamos a fazer uma 
campanha com todos”, conta.
O sindicato também acredita que com 
a cobrança de valores, os estaciona-
mentos dos shoppings também se 
sentirão obrigados a reduzir os preços 
para ganhar clientes. “O preço apre-
sentado pelo GDF é bom, isso vai ge-
rar mais concorrência. Além disso, vai 
gerar empregos para a população”, 
disse Edson de Castro.
Além disso, o GDF garante que a Zona 
Verde faz parte de uma proposta mais 
ampla de melhoria do sistema de 
transportes do DF. “O estudo envolve 
projetos como a implantação do VLT 
(Veículo Leve sobre Trilhos), a moder-
nização e aumento de capacidade do 
Metrô-DF, a reforma e modernização 
da Rodoviária do Plano Piloto, o Plano 
de Mobilidade Ativa (PMA), todos tam-
bém em andamento na Semob, além 
de outras ações realizadas por outras 
áreas do GDF, como a construção, 
reforma ou revitalização de calçadas, 
estacionamentos e ciclovias realiza-
das pelas Secretarias de Obras e de 
Desenvolvimento Urbano e Habita-
ção”, afirma a Semob em documento 
sobre o projeto.
Ainda de acordo com a pasta, os es-

tudos feitos pelos técnicos apresen-
taram outras questões que poderiam 
ser resolvidas a partir da cobrança de 
taxa nos estacionamentos. A primeira 
delas seria a regularização das vagas 
reservadas para Idosos, Gestantes e 
Pessoas com Deficiência. “Ao longo 
dos estudos de viabilidade, identifi-
cou-se que a maior parte dos estacio-
namentos públicos do DF não atende 
às reservas vagas previstas em legis-
lação”, afirma a secretaria. A redu-
ção de congestionamentos também 
seria uma consequência da redução 
do número automóveis por dia nos 
deslocamentos com destino ao Plano 
Piloto, em especial nas saídas norte e 
sul. “Nas áreas centrais a redução de 
veículos estacionados irregularmente 
deve facilitar o tráfego interno”, diz o 
texto do estudo apresentado pela Se-
mob.
O governo afirma ainda que o proje-
to reduziria os acidentes de trânsito. 
“Estima-se que a maior utilização do 
transporte público reduzirá os aciden-
tes de trânsito, com destaque para as 
motocicletas, que poderão estacionar 
nos bolsões junto ao BRT e Metrô e 
seguir viagem sem necessidade de 
percorrer grandes distâncias em vias 
expressas para chegar ao Plano Pilo-
to”, afirma.
Outra questão seria o aumento da 
arborização a partir do plantio de ár-
vores de Ipês roxos, amarelos, rosas e 
brancos, contribuindo para a redução 
da poluição atmosférica, sonora e vi-
sual da capital.
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 
malefícios, a crise abre novas portas. 
Debates como esses, oferecidos pela 
Federação, evidenciam essas opor-
tunidades, 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. Esta-
mos dedicados para ajudar o setor”, 
concluiu Maia.
A consultora Vaniza Schuler, desta-
cou que diferente de outros setores, 

Um dos argumentos usados pelo GDF é que a cobrança criará incentivos para que os 
motoristas utilizem as vagas por menos tempo
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o turismo não tem delivery, nem take 
out. As empresas precisam se prepa-
rar para a inovação. Ela explicou que 
a pandemia acelerou a questão da 
transformação digital e o empresário 
precisa estar inserido nesse mun-
do. “O que o COVID-19 trouxe foi um 
imediatismo, quem estava olhando 
essas tendências e se adaptando aos 
poucos teve a possibilidade de não fi-
car 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 espor-
te e turismo no governo FHC, Caio Luiz 
de Carvalho. Caio falou de sua experi-
ência como ministro e da importância 
de inovação e criatividade. Ele também 
destacou a relevância de se investir no 
turismo doméstico. Segundo o ex-mi-
nistro, é preciso vender 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 su-
perar 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”, expli-
cou. “É preciso trabalhar com campa-
nhas 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 tra-
balhar esse turista que é de interesse 
para os hotéis, pousadas e restauran-
tes 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 domés-
ticos e internacionais caíram assus-
tadoramente por conta da pandemia.  

Os estacionamentos serão diferenciados por zonas, que ganharam nomes de Ipês. Confira os valores de cada um:

Zona Ipê Amarelo: Vale para áreas 
onde há comércios e residências, como 
as quadras residenciais e comerciais 
do Plano Piloto. Nestas zonas, morado-
res das quadras terão direito à isenção 
de pagamento de um carro estaciona-
do em vaga pública. Se houver mais de 
um carro por moradia, haverá cobran-
ça para o uso do estacionamento.
Valor e permanência: O período máxi-
mo de permanência previsto é de duas 
horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, 
para carros, e R$ 1,00, para motos.

Zona Ipê Roxo: Essa será toda a área 
do Eixo Monumental e quadras pró-
ximas, como setores bancários e co-
mercial norte e sul e o setor de rádio 
e televisão.
Valor e permanência: Na Ipê Roxo a 
permanência máxima permitida será 
de 5h, e a taxa será de R$ 5 para carros, 
e a metade do valor, para motos.

O presidente da Associação Brasi-
leira 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 internacio-
nalmente. “Ouvimos médicos no Bra-
sil e entidades internacionais da avia-
ção. 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 obrigató-
rio manter o distanciamento”, disse. 
Outro ponto importante do protocolo, 
destacado por Sanovicz foi a questão 
da higienização das aeronaves, que 
está sendo feita constantemente, as-
sim como a instalação de um filtro 
que renova o ar do avião durante o voo.

Ipê Rosa: Será composta de bolsões de 
estacionamento próximos a autarquias 
e prédios públicos do Plano Piloto.
Valor e permanência: O período máxi-
mo de permanência será de 12 horas, e 
os valores serão de R$ 2 por hora, para 
carros, e R$ 1 para motos.

Ipê Branco: compreenderá bolsões de 
estacionamentos próximos a transpor-
tes públicos e coletivos.
Valor e permanência: Será cobrado R$ 
2 para carros e motos serão isentas. O 
tempo de permanência é ilimitado.

Sobre a empresa que vai cuidar das 
vagas, o GDF explicou que o contrato 
prevê diversas obrigações. “Já na fase 
de implantação do Projeto será ne-
cessário adequar as vagas atuais com 
reforma, sinalização, pintura, mar-
cação de vagas reservadas a idosos, 
pessoas com mobilidade reduzida, 
gestantes, carga e descarga etc., além 
de construir diversos bolsões que não 
existem atualmente, como nas esta-
ções de BRT”, afirma.
A proposta submetida à Consul-
ta Pública prevê ainda que a futura 
concessionária fique responsável por 
construir o “Espaço Lavador”, a ser 
explorado por lavadores registrados 
junto ao GDF. Essa seria uma medida 
para não deixar os atuais lavadores de 
carros das regiões desamparados.
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capacitação

C  om o intuito de auxiliar os em-
presários e colaboradores dos 
setores do comércio, serviços 

e turismo que sofrem com a crise 
causada pelo coronavírus, a Feco-
mércio-DF, o Sesc e o Senac do 
Distrito Federal, em parceria com 
o Sebrae, lançaram na tarde desta 
quinta-feira (20) o programa “Em 
Frente com a gente”. O lançamen-
to foi realizado por meio de video-
conferência, nas redes sociais da 
Federação e contou com a partici-
pação do técnico de vôlei campeão 
olímpico Bernardinho, que falou 
sobre superação e motivação. O 
presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, fez a abertura do 

FECOMÉRCIO LANÇA PROGRAMA 
DE CURSOS GRATUITOS 
Projeto Em Frente com a gente, conta com a parceria do Sebrae, e 
disponibiliza serviços para empresários e colaboradores 
Por Daniel Alcântara

encontro digital e destacou a im-
portância do projeto, que oferecerá 
cursos, treinamentos e consulto-
rias de forma gratuita.
Segundo Maia, o programa é uma 
oferta de ajuda, em um momento 
tão delicado. “A Fecomércio, assim 
como o Sesc e o Senac, estão pre-
ocupados em ajudar desde o início 
desta pandemia. Notamos que o 
pequeno empresário é que atraves-
sa a pior situação: temos diversas 
lojas que fecharam e milhares de 
desempregados. Para gerar conhe-
cimento, com o objetivo de superar 
essa crise, pensamos na ideia des-
se programa, que ajudará diver-
sas pessoas, por meio de cursos e 

Os temas dos cursos e treinamentos foram elaborados com o objetivo de fortalecer as atividades econômicas da cidade.
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consultorias gratuitas”, disse Maia. 
“Toda a ajuda que podemos dar, va-
mos conceder, o nosso objetivo é de 
encontrar soluções”, informou.
Bernardinho elogiou a iniciati-
va da Fecomércio-DF e ressaltou 
que além de verba e financiamen-
to é necessário que o empresário 
busque conhecimento. Segundo 
ele, o projeto abrirá um leque de 
oportunidades para que as em-
presas busquem conexões e alian-
ças. “Estamos em um momento 
de sobrevivência, cortar o que for 
possível e ao mesmo tempo bus-
car se reinventar, entendendo seu 
negócio, buscando ajuda e infor-
mação. Esse programa traz coisas 
interessantes e uma delas é a no-
ção de equipe, de time”, explicou. 
“A vontade de se preparar tem que 
ser maior do que a vontade de ven-
cer. Todos querem passar por esse 
momento, mas é necessário se 
preparar”, informou Bernardinho. 
Ele também falou da necessidade 
de motivar a equipe e conectar as 
pessoas, para que todos passem 
por esse momento juntos.
Também participaram do lança-
mento do programa: o diretor re-
gional do Sesc-DF, Marco Túlio 
Chaparro; e o diretor regional do 
Senac-DF, Antonio Tadeu Peron; 
o representante da CNC no Fórum 
de Competitividade do Varejo, Ru-
bens Medrano e o superintendente 

do Sebrae-DF, Valdir Oliveira, que 
agradeceu a parceria com a Feco-
mércio e ressaltou que é importan-
te o Sistema S estar unido em prol 
da sociedade e dos empresários. 
“É uma oportunidade muito boa de 
trabalhar com a Fecomércio, que 
tem uma enorme importância na 
cidade. Espero que a gente consi-
ga superar essa crise e construir 
um novo momento dos negócios”, 
informou Valdir.
Para conferir o lançamento, é só 
acessar o link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=kLZy2LGHHEM

SAIBA MAIS

Na plataforma serão ofertadas 
capacitações a distância, online. 
Além de materiais produzidos di-
gitalmente e disponibilizados aos 
participantes, como e-books e car-
tilhas. Também serão realizadas 
ações interativas, rodadas de ne-
gócios e eventos virtuais, utilizan-
do recursos audiovisuais. Os temas 
dos cursos e treinamentos foram 
elaborados com o objetivo de for-
talecer as atividades econômicas 
e o acolhimento dos empregados, 
com um mecanismo que permiti-
rá o retorno saudável das ativida-
des. Para participar, é necessário 
informar CPF, para funcionários e 
CNPJ, caso for empresário. Acesse 
o site: https://www.emfrentecoma-
gente.com.br/

Técnico multicampeão de Vôlei, Bernardinho, durante lançamento do programa “A vontade de se 
preparar tem que 

ser maior do que a 
vontade de vencer. 

Todos querem 
passar por esse 
momento, mas 
é necessário se 

preparar”

Bernardinho, 
Técnico de Vôlei



18  Revista Fecomércio DF

setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

SABORES DO BRASIL   
A empresária Keli Cristina Mayer resolveu expandir seus domínios para a Asa Sul em um formato mais irreverente. A 
proprietária do Mayer Self Service, localizado na 104 do Sudoeste, agora inaugura o Mayer Sabores do Brasil na 116 
sul.  Ao lado do marido Celso Zuza, a chef e nutricionista Keli quis fazer do novo empreendimento um espaço que une o 
paisagismo à boa gastronomia. No Mayer Sabores do Brasil, o foco é fazer o comensal viajar pelos sabores brasileiros 
e invocar a memória afetiva, com pratos como o Robalo ao tucupi e jambu, o Trio do litoral Norte e Sul – patinhas de 
caranguejo, lula e camarão empanados servidos com molho tártaro - e a Carne Serenada – carne de angus curada 
grelhada na parrilla e regada em manteiga de garrafa com cebola baby, mandioca frita e queijo coalho assado, além das 
sobremesas Mousse de Chocolate da Amazônia e Abacaxi Grelhado com canela acompanhado de licor de jabuticaba.

Localização: 116 sul – bloco B  

CHEGOU O MOMENTO! 
O Chef Ricardo Arriel abriu seu novo empreendimento 
no Sudoeste: o Alegro Café. Localizado no Sig Quadra 
8 (próximo ao Bar Primeiro), o empreendimento está 
aberto todos os dias de 8h as 22h com o que há de mais 
incrível em confeitaria, panificação e cafés. Na foto, para 
deixar com água na boca, o delicioso cheesecake de fru-
tas vermelhas do estabelecimento. Vale a pena conferir. 

BEIRA DO LAGO 
O Laguna é o seu novo gastrobar à beira do Lago Para-
noá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses, 
unindo  o melhor da gastronomia com drinks refrescan-
tes em um ambiente único. Além de ter uma decoração 
sofisticada, com painéis de led, bangalôs e um menu de 
drinks e comidas de dar água na boca, o espaço também 
respeita e segue todos os protocolos sanitários para ga-
rantir seu conforto e segurança.

Entre os pratos principais estão:   camarões gigantes ao 
molho de queijo brie com risoto de frutas vermelhas e 
pesto de manjericão com Cointreau, além de Churras-
cada aos sábados, e comida baiana com moquecas va-
riadas, acarajé, bobó e bebidas à parte, aos domingos. 

Endereço: Clube Ases, Setor de Clubes Esportivos Sul,-
Trecho 2, Asa Sul - Brasília - DF, Terça a quinta 17h - 00h
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CHEIRINHO DE CAFÉ NA W3 SUL
Por Carolina Oliveira 

Uma das bebidas mais amadas do mundo é servida com uma dose de cultura no Mercado do Café, na 509 Sul: Um 
ambiente perfeito para os amantes do café. Um espaço aproveitado do memorável Mercado Municipal de Brasília, com 
suas icônicas grades de ferro fundida e painéis de Athos Bulcão, além de um cheirinho especial de café fresquinho 
por toda a parte. O estabelecimento também oferece arte, programação cultural (paralisadas devido à pandemia do 
Coronavírus) e, claro, café da melhor qualidade.
Para a proprietária da casa, Maria Tereza Moulaz, o café é muito mais que uma simples bebida. Ele traz cultura, história e é 
uma ótima forma de socialização. “Levamos o café muito a sério aqui. Não só a bebida, um símbolo do que o Brasil produz 
de melhor, mas também o ato de se reunir em torno dela, esse traço de comunhão tão presente no comportamento da 
nossa gente”, afirma. 
O Mercado do Café é enorme e por isso cabe as mais diversas atividades. Desde feiras artesanais, exposições de artes a 
shows de Bossa Nova, Samba, Jazz, Blues, Bandas Autorais, artista independentes, MPB e Pop Rock. Para quem quer 
conhecer mais sobre torrefação e até mesmo aprender a fazer bons café, a casa também oferece visitas guiadas. Em 
tempos de pandemia a casa inovou e tem oferecido cursos online. No mês de agosto aconteceu a Semana Barista em 
Casa, onde os apaixonados por café puderam aprender mais sobre métodos 
de preparo, dicas e curiosidades do café especial.
A empresária conta ainda que o empreendimento vem ganhando novos 
clientes com a abertura da W3 sul aos finais de semana para pedestres e 
ciclistas. Algumas adaptações em horários e atendimento foram realizadas 
para atender o público. Segundo Maria, a mudança trouxe mais vida para a 
avenida e para os empreendimentos. Sobre a revitalização da W3, que está 
sendo realizada com apoio da Fecomércio-DF, ela acredita que trará ainda 
mais integração entre a comunidade. 
 “Essa mudança trouxe mais vida para a avenida e para nosso ambiente. 
As pessoas param na porta e dão bom dia, existe mais proximidade entre 
as pessoas”, conta Maria Tereza. 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. “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.
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somos sistema fecomércio-DF

Saúde esportiva 
Por Sacha Bourdette  

O instrutor do Sesc Guará, Thiago Rezende Chagas, é formado em 
Educação Física e atua na instituição há 11 anos. Ele dá aulas de 
musculação, ginástica localizada, futebol e também acompanha o 
Clube da Caminhada, voltado para a terceira idade. Ele conta a vi-
são que tem do esporte dentro do Sesc. “Eu vivenciei bem antes de 
trabalhar, sempre tive boas referências antes mesmo de me for-
mar. É um lugar que gosto e tenho muita admiração. O Sesc faz um 
trabalho para o bem da comunidade e tem um papel extremante 
importante, dando valor para a busca da saúde e de bons hábitos. 
Sou muito feliz por estar no Sesc porque se incentiva o melhor”, re-
velou. Durante este período de pandemia, Thiago está ministrando 
também aulas nas lives de esporte no canal do Youtube do Sesc-DF. 
“Toda quarta-feira, às 16h, realizamos a live e a aceitação é gran-
de por parte do público, acompanham nas redes sociais e temos 
conseguido uma boa adesão. O feedback tem sido positivo mesmo 
com a volta das atividades presenciais. E a tendência é usarmos 
esse recurso para a área de educação física, é uma reinvenção que 
o Sesc conseguiu fazer. São lives que contemplam todas as idades 
com atividades de ginástica localiza, funcional, alongamento, fit 
box, capoeira, caratê, dança e muito mais”, finalizou.

Atividades para memória 
Por Sacha Bourdette  

Foi lançado no mês de julho, de forma virtual, o Caderno para a Me-
mória, com atividades lúdicas e jogos para os idosos. O profissional 
de educação física, brinquedista, especialista em geriatria/gerontolo-
gia e arteterapeuta do Rio de Janeiro, Anderson Amaral, participou da 
produção do material do Sesc. “A publicação foi uma construção de 
múltiplas mãos, fizemos em parceria com a área de Assistência Social 
do Sesc-DF. A ideia foi criar uma ferramenta neste momento de pan-
demia em que os idosos estão em casa tivessem informações. É um 
conteúdo não só de estimulação cognitiva, mas têm características in-
formativas, como de direitos presentes no Estatuto do Idoso contem-
plando mais áreas. O interessante é que contou com a colaboração 
de muitas pessoas e mais de seis mil exemplares já foram baixados, 
inclusive fora do Brasil”, contou. O especialista que participou da live 
de lançamento fala da instituição. “Sou fã do Sesc, e no DF vejo que a 
equipe sempre está buscando a excelência e são capacitados, percebo 
que estão a frente.  Durante a live me chamou a atenção dos idosos 
que estavam interagindo e se formos pensar em inclusão digital é um 
avanço, um empoderamento. Para mim, foi o ponto alta da live, além 
da temática”, concluiu.

Instrutor do Sesc Guará, Thiago Rezende Chagas

Especialista em gerontologia Anderson Amaral
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Cinco perguntas 
para Alexandre 
Costa

Com formação em Administração de Empresas, pós-
-graduação em Gestão de Projetos, Alexandre Costa, é 
o coordenador de Cultura do Sesc-DF. 

Quais as principais frentes da Coordenação de Cultura 
do Sesc-DF?

Nossa atuação se dá principalmente na coordenação 
das atividades e projetos culturais que ocorrem nos seis 
teatros e cinco bibliotecas, espalhados pelas unidades 
do Sesc no DF e na realização de eventos e projetos. E 
ainda, o acompanhamento e orientação ao Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural.

Quais os desafios de coordenar a área de cultura neste 
momento?

Foi necessário uma reinvenção na nossa forma de atu-
ação para que pudéssemos continuar entregando uma 
programação cultural de qualidade, de forma online, para 
a população do DF. Vemos a importância que a cultura 
tem neste momento e temos consciência do nosso papel. 

Como surgiu a ideia de realizar o projeto Sesc Viva Cul-
tura?

O Sesc Viva Cultura foi uma resposta para a grave crise 
do que se abateu na cultura do DF. Foi a forma que en-
contramos de continuar a entregar uma programação 
cultural para o público e também de oferecer uma ajuda 
a diversos artistas, técnicos e fazedores de cultura que 
do dia para noite ficaram desempregados. 

O público está participando e interagindo? Qual a sua 
percepção?

A participação tem sido incrível, com pratica-
mente todas as atividades formativas lotadas 
e as apresentações artísticas acontecendo 
com muita interatividade e participação do 
público no Youtube do Sesc DF. 

Existem atividades futuras que possa adian-
tar da área de cultura?
Estamos trabalhando agora com 
a possibilidade de manutenção 
do Sesc Viva Cultura até o final 
do ano. Para 2021, estamos 
empenhados e pensando em 
diversos novos projetos, den-
tre eles o Núcleo de Forma-
ção Artística e Cultural e a 
Rádioweb Sesc.

Reinvenção da música 
Por Sacha Bourdette  

Nascida no Rio de Janeiro, a cantora Dhi Ribeiro veio 
para Brasília em 1993 e se consagrou na música in-
terpretando sambas na capital federal. De lá para cá, 
muitos sucessos foram tocados em novelas e em pro-
gramas de TV, além dela ter recebido premiações e 
homenagens. A artista destaca o papel do Sesc na sua 
trajetória musical. “A instituição sempre contribuiu com 
a classe artística, eu participo das atividades do Sesc há 
muitos anos, como o Sesc Seresta. Todos os projetos 
são importantes e aqui em Brasília, tem fomentando de 
forma incrível o nosso mercado cultural, adoro traba-
lhar e só tenho a agradecer, é tudo muito organizado”, 
afirmou. A cantora participou em junho do projeto Sesc 
Viva Cultura, por meio de live. “Foi maravilhoso e a gran-
de boa notícia desse projeto é que acabou estimulando 
o mercado nessa nova fase em que estamos se redes-
cobrindo e reinventando. É extremante importante para 
fazer com que consigamos trabalhar, além de abrir um 
novo formato para todos. Foi uma iniciativa fundamental 
para os artistas e uma honra poder participar”, disse. 

Por Sacha Bourdette 

Cantora, Dhi Ribeiro
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caso de sucesso

CONQUISTA DO EMPREGO 
Remycley Pereira conseguiu sua primeira vaga no mercado de trabalho 
aos 20 anos, após se formar em curso técnico do Senac-DF
Por Sílvia Melo

Obrasiliense Remycley Perei-
ra dos Santos, 30 anos, ainda 
era estudante do Ensino Mé-

dio quando decidiu fazer um cur-
so técnico. A oportunidade surgiu 
por meio de uma parceria firmada 
na época entre o governo local e o 
Senac-DF, que ofertava gratuita-
mente cursos técnicos para alunos 
de escolas públicas. Ao escolher o 
Técnico em Nutrição, por influência 
de uma amiga, Remy, como é co-
nhecido, não imaginava que a iden-
tificação com a área seria imediata. 
Antes mesmo de terminar o curso, 
em 2009, ele se inscreveu em um 
concurso público da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal na área 
que estudava, fez a prova e passou. 
Nomeado em 2010, assumiu o cargo 
de técnico em nutrição e conquistou 
seu primeiro emprego, como funcio-
nário público, aos 20 anos.

Remy conta que no início foi difícil 
conciliar as aulas do ensino médio 
com o curso técnico, realizado no Se-
nac de Taguatinga, e chegou a pensar 

essa correria louca. Mas a profissão 
que me dá melhor retorno financeiro 
é o de técnico em nutrição. Sou mui-
to grato às pessoas que me ajudaram 
na época por não me deixarem de-
sistir do curso técnico porque ele fez 
uma diferença na minha vida e está 
fazendo até hoje”, destaca Remy.

Remy destaca que a qualidade do 
curso do Senac, a metodologia e os 
professores são excelentes, e acon-
selha quem estiver fazendo um cur-
so a não desistir porque a qualifica-
ção vai ser um diferencial na vida do 
aluno. “Eu estudei no Senac, fiz dois 
cursos superiores, tive a oportunida-
de de fazer intercambio, estudei no 
exterior e posso dizer com uma certa 
propriedade que o curso do Senac 
não perde em nada para um curso 
lá fora, por exemplo, principalmen-
te por causa da metodologia que é 
aplicada. “Tenho certeza que você lá 
na frente vai colher bons frutos des-
se esforço de hoje. Eu colhi e ainda 
colho frutos muito bons de coisas 
que eu plantei há 10, 15 anos. Isso 
eu tenho certeza”, comemora. “Sou 
muito grato principalmente ao Senac 
por ter me proporcionado tudo o que 
conquistei”, conclui.

SOBRE O CURSO
O curso Técnico em Nutrição e 

Dietética possui carga horária de 
1.200 horas e é ofertado somente no 
Senac de Taguatinga. Para participar 
é preciso ter no mínimo 16 anos, en-
sino médio completo ou estar cur-
sando pelo menos o 2º ano do ensino 
médio. A próxima turma está prevista 
para iniciar em fevereiro de 2021.

em desistir. “Tive que fazer o curso 
técnico, a princípio, nos finais de se-
mana. Quando terminei o ensino mé-
dio, entrei logo na faculdade. Eu tinha 
aulas quase todos os dias da semana 
e tive que conciliar as matérias do 
curso superior com as do curso téc-
nico, pegando ônibus, chuva e com 
pouco dinheiro para o lanche. Foi um 
período muito difícil para mim. Pen-
sei muitas vezes em desistir porque 
não sabia se realmente precisava 
daquilo tudo. Eu não estava vivendo, 
estava sobrevivendo”, lembra.

Mas a força de vontade e a certe-
za de que o aprendizado não seria em 
vão fez com que continuasse os estu-
dos. “Eu tinha na minha cabeça que 
eu não poderia desistir do curso téc-
nico porque ele seria a minha ajuda 
para entrar no mercado de trabalho”, 
explica Remy, que além do técnico, 
fez graduação em Jornalismo e em 
Letras – Espanhol. “Eu me formei em 
duas áreas que não têm nada a ver 
com a nutrição, mas também traba-
lho nelas. Então minha vida continua 

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdadeTécnico em Nutrição, Remycley Pereira dos Santos
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SENAC CONECTA ALUNOS COM EMPRESÁRIOS 
Por meio de um cadastro online e gratuito, Senac-DF indica alunos 
formados pela instituição ao mercado de trabalho
Por Sílvia Melo

Empresários que estão em bus-
ca de profissionais qualificados 
podem contar com o Banco de 

Oportunidades do Senac-DF para 
encontrar o candidato que melhor 
se encaixa no perfil desejado. O pro-
grama tem o objetivo de contribuir 
para a inserção no mercado de tra-
balho dos alunos que concluíram, 
com aproveitamento, os cursos ofe-
recidos pela instituição, ao mesmo 
tempo em que atende à demanda 
do setor produtivo por mão de obra 
especializada. Para participar, é ne-
cessário que tanto os estudantes 
quanto as empresas preencham um 
cadastro no site do Senac (df.senac.
br/banco-de-oportunidades).

“O programa de divulgação de vagas 
e encaminhamento de ex-alunos para 
o mercado de trabalho é totalmente 
gratuito. Os alunos cadastram seus 
currículos enquanto as empresas ca-
dastram as vagas disponíveis, e o Se-
nac faz o link entre o aluno e a empresa 
conforme o perfil exigido”, explica Mar-
gareth Bicalho, gerente de Relações 
Comerciais do Senac-DF. “No site tem 
o passo a passo para o cadastramento 

e os alunos só podem preencher o ca-
dastro após concluir o curso”, ressalta 
Margareth, destacando que o maior 
benefício para o empresário é que ele 
buscará pessoas já capacitadas sem 
nenhum custo.

Para o candidato ter acesso ao Ban-
co de Oportunidades é necessário ser 
ex-aluno do Senac-DF aprovado em 
cursos concluídos nos últimos cinco 
anos; ter o cadastro completo e sem-
pre atualizado no sistema Senac, com 
o e-mail registrado; ter o número do 
CPF e todos os dados pessoais e pro-
fissionais para cadastrar o currículo; 
ser maior de 18 anos; e não possuir 
restrições com o Senac-DF.

A empresa interessada em receber 
indicações de candidatos formados 
pelo Senac-DF também deve ter ca-
dastro no site para poder divulgar a 
vaga. Para isso, é necessário utilizar o 
CNPJ, preencher os dados solicitados 
e aguardar um e-mail com o login para 
criar a senha de acesso ao site. “Quan-
do houver interesse em alguma vaga, 
o aluno pode se candidatar à entrevista 
de emprego e a empresa terá acesso 
ao currículo desse aluno. Caso haja in-

teresse, a própria empresa entrará em 
contato com o candidato para agendar 
a melhor forma de fazer a entrevista”, 
finaliza Margareth Bicalho.

CURSOS IN COMPANY

Além do Banco de Oportunidades, a 
Gerência de Relações Comerciais dis-
ponibiliza para as empresas do Distrito 
Federal programas de treinamentos, 
cursos e palestras desenvolvidos de 
forma customizada. São mais de 150 
cursos nas áreas de gestão e negó-
cios, hospitalidade e lazer, gastrono-
mia, informática e imagem pessoal. 
“As aulas, que podem ser ministradas 
na instituição ou in company, são ofe-
recidas tanto para funcionários quanto 
para empresários da rede pública ou 
privada”, destaca Margareth.
A Gerência de Relações Comerciais vai 
até a empresa, sem custo, para diag-
nosticar as necessidades, preparar o 
curso e ensinar aos funcionários como 
melhorar a qualidade no desenvolvi-
mento das atividades profissionais. Os 
cursos podem ser adaptados de acordo 
com a necessidade do empresário, em 
termos de conteúdo, dias e horários.

SERVIÇO

Gerencia de Relações Comerciais
Tel.: 3313-8701, 3313-8704 e 3313-8766
 
Banco de oportunidades
3313-8770 e 3313-8888
https://www.df.senac.br/banco-de-opor-
tunidades/

oportunidade

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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SENAC FORMA JOVENS QUE CUMPREM 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
Oportunidade de ressocialização, por meio de cursos 
profissionalizantes, contou com a participação de diversas instituições

Por Sílvia Melo

Um termo de cooperação téc-
nica firmado entre o Sena-
c-DF e diversas instituições 

do Distrito Federal tem permitido 
a jovens que cumprem medida so-
cioeducativa de internação o acesso 
à educação profissional e trabalho 
remunerado por meio do Programa 
de Aprendizagem. No final de julho e 
início de agosto, 27 jovens das Unida-
des de Internação de São Sebastião 
e de Planaltina receberam o certifi-
cado de conclusão do curso Apren-
dizagem Profissional Comercial em 
Serviços Administrativos. A cerimô-

nia, que foi simbólica e realizada por 
meio de webconferência, para aten-
der às recomendações de combate à 
pandemia do novo coronavirus, reu-
niu, além dos alunos e instrutores, 
representantes do Senac-DF e das 
instituições parceiras.

Ao abrir oficialmente a cerimônia 
do dia 31 de julho, onde 13 jovens 
da  Unidade de Internação de São 
Sebastião se formaram, o presidente 
do Conselho Regional do Senac-DF, 
Francisco Maia, destacou a impor-
tância da participação do Sistema 
Fecomércio-DF em iniciativas como 
essa. “A gente fica muito feliz de hoje 

aprendizagem

O curso teve duração de dez meses e carga horária total de 800 horas
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estar concluindo a primeira parte 
desse trabalho, entregando o certifi-
cado de conclusão de curso a esses 
treze menores. Isso significa que o 
Senac está cumprindo o seu papel 
de capacitar pessoas para o merca-
do de trabalho, principalmente nes-
se caso de jovens que estão no siste-
ma socioeducativo, que para nós tem 
uma importância ainda maior por-
que estamos criando oportunidade 
de inserção no mercado de trabalho 
para quem realmente precisa voltar 
à sociedade. Para isso é importante 
que estejam preparados para assu-
mir um emprego e iniciar uma vida 
nova, participando da sociedade de 
uma forma saudável. O Senac se 
sente feliz por isso”, afirmou o pre-
sidente.
O diretor regional do Senac-DF, An-
tonio Tadeu Peron, agradeceu às 
autoridades presentes na webcon-
ferência por terem inserido o Senac 
nesse projeto, destacando que essa é 
uma ocasião especial para os jovens 
e para todos os envolvidos. “Acredi-
tamos que se não é possível mudar 
o caminho, necessário será mudar a 
forma de caminhar. A intenção des-
se curto espaço de tempo, mais do 
que formá-los, foi de despertar em 
vocês, hoje formandos, a capaci-
dade de aprender, mostrar a vocês 
um mundo novo de alternativas e 
de escolhas. O Senac sempre terá, à 
disposição de todos, um curso ade-
quado à vocação de cada um. Espero 
que todos saiam dessa experiencia 
com um olhar renovado para a vida e 
para as oportunidades que estarão à 
disposição de todos”, disse o diretor 
do Senac-DF.
Idealizadora do projeto, a procura-
dora do Trabalho e Coordenadora 
Nacional da Coordenadoria Nacional 
de Combate à Exploração do Tra-
balho da Criança e do Adolescente, 
Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, 
falou sobre a importância da apren-
dizagem na vida de adolescentes e 
jovens. “Queria parabenizar vocês 
por terem chegado até aqui. Eu acre-
dito na aprendizagem profissional 
realmente como um mecanismo de 
transformação social, uma oportuni-
dade que os jovens têm não apenas 

de se qualificarem mas também de 
se transformarem, de exercerem a 
condição de cidadania, aprenderem 
lições de cidadania e poderem pra-
ticar”, afirmou. “Trabalhar com o 
Senac é realmente uma experiência 
incrível porque o viés humanista da 
instituição é um diferencial”, com-
plementou a procuradora.
A juíza de Direito da Vara de Execu-
ção de Medidas Socioeducativas do 
Distrito Federal, Lavínia Tupy Vieira 
Fonseca, que está à frente do pro-
jeto no Tribunal de Justiça do DF, 
falou sobre a importância do Senac, 
enfatizando aos jovens que sempre 
é tempo de recomeçar. “Sempre é 
tempo de reconquistar a confiança, 
de acreditar no sonho, de aceitar 
os desafios de cara nova. Acredite-
mos no potencial que esse curso de 
aprendizagem profissional terá na 
vida de cada um de vocês a partir de 
agora. Hoje vocês saem com um cer-
tificado do Senac que, a nível nacio-
nal, é uma das entidades formado-
ras mais reconhecidas, não só pelo 
seu profissionalismo, mas pela sua 
confiabilidade”, afirmou.

SOBRE O PROJETO

O projeto-piloto de capacitação de 
adolescentes e jovens em cumpri-
mento de medida socioeducativa de 
internação foi realizado por meio de 
Acordo de Cooperação Técnica fir-
mado entre o Ministério Público do 
Trabalho, a Procuradoria Regional 
do Trabalho da 10ª Região (PRT-10), 
o Ministério da Economia, a Supe-
rintendência Regional do Trabalho 
no Distrito Federal (SRTb/DF), Mi-
nistério Público do Distrito Federal 
e Territórios (MPDFT), a Secretaria 
de Estado de Justiça e Cidadania 
(SEJUS), a Defensoria Pública do 
Distrito Federal (DPDF), o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios (TJDFT), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
e, por meio de Termo de Adesão, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac).
O curso Aprendizagem Profissional 
Comercial em Serviços Administra-

tivos, realizado nas Unidades de In-
ternação de São Sebastião e de Pla-
naltina, foi coordenado pela unidade 
do Senac de Sobradinho. A turma da 
Unidade de São Sebastião contou 
com 13 formandos e a turma da Uni-
dade de Planaltina formou 14 jovens. 
O curso teve duração de dez meses 
e carga horária total de 800 horas, 
sendo 400 teóricas e 400 de práti-
ca profissional, realizada na própria 
unidade de internação, em ambiente 
simulado. Os jovens tiveram a cartei-
ra de trabalho assinada e receberam 
o salário de acordo com as horas 
trabalhadas, tendo o salário mínimo 
como referência.

“A intenção desse 
curto espaço de 
tempo, mais do 
que formá-los, 

foi de despertar 
em vocês, hoje 

formandos, 
a capacidade 
de aprender, 

mostrar a vocês 
um mundo novo 
de alternativas e 

de escolhas.”

Antonio Tadeu 
Peron, Diretor 

Regional do 
Senac-DF
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INOVAÇÃO, REINVENÇÃO E CRIATIVIDADE
Setores de eventos e turismo buscam como soluções novas formas 
de atrair o público para conter os impactos da crise
Por Carolina Oliveira e Sacha Bourdette

Os setores de entretenimento 
e de turismo viram suas ati-
vidades pararem por conta do 

novo coronavírus e estão buscando 
novas formas de atrair os clientes 
utilizando a reinvenção em seus 
negócios: evento em hotel, como o 
último Na Praia, que contou com a 
dupla sertaneja Jorge e Matheus, 
shows virtuais e a volta da modali-
dade drive-in em diversos formatos. 
Produtores culturais, sindicatos, o 
Governo do Distrito Federal e artis-
tas falam de suas expectativas e dos 
modelos que estão chegando.

A Fecomércio-DF está atenta ao as-
sunto, realizando lives com especia-
listas e buscando as melhores for-

mas de ajudar neste retorno. Para o 
presidente da Fecomércio, Francis-
co Maia, a criatividade e união do se-
tor produtivo será fundamental para 
o retorno. “Acredito que estamos vi-
vendo um momento de reinvenção, 
de buscar fazer diferente e para isso 
é preciso sair da caixinha. Além dis-
so, a parceria do setor produtivo que 
está se reunindo e se ajudando para 
que as atividades voltem a funcio-
nar de forma segura vão ajudar na 
retomada com segurança jurídica”, 
afirmou.
O presidente do Sindicato de Even-
tos (Sindeventos), Luís Otávio Rocha 
Neves, fala da perspectiva do seg-
mento. “O setor ainda está se encon-

capa

trando, estamos atuando para que 
possamos trabalhar seguindo as 
determinações. Estamos também 
discutindo a capacitação para que 
as empresas possam fazer eventos 
virtuais consistentes, com conteúdo 
e temas relevantes. Em breve es-
peramos poder fazer eventos, nos 
quais as pessoas paguem para es-
tar em uma sala, seja para assistir 
um show ou participar de um con-
gresso. São modelos muito novos e 
ainda estamos nos familiarizando e 
correndo atrás do prejuízo”, diz. “O 
turismo de eventos deve voltar a se 
fortalecer no segundo semestre de 
2021, mas acredito que seguimos no 
caminho certo apesar de longo. Te-

Drive in é uma nova alternativa para shows, teatros e cinema
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mos a vantagem de que Brasília está 
no centro do País e muita coisa a se 
explorar. Atualmente, estamos tra-
balhando junto com a Fecomércio-
-DF em um diálogo constante com 
o governo por meio de propostas”, 
explicou.
Para o Secretário de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Distrito Federal, 
Bartolomeu Rodrigues, o setor está 
conseguindo se manter por meio de 
novas alternativas. “É interessante 
observar como um fenômeno leva 
a outro. A princípio, parecia que a 
pandemia provocaria, se não um 
aniquilamento, mas um retrocesso 
terrível na cultura. Tivemos de can-
celar eventos importantes, como o 
aniversário de 60 anos de Brasília, e 
tantos outros preparados com tanto 
zelo por centenas de profissionais. 
De repente, percebeu-se que era 
possível manter atividades artísticas 
em funcionamento sem ferir pro-
tocolos de segurança nem pôr em 
risco a saúde das pessoas”, disse o 
secretário.
Ele detalha ainda as ações que a 
pasta está realizando em prol da 
cultura. “Temos na Secretaria o 
Fundo de Apoio à Cultura, FAC, que 
antes da pandemia já havia liquida-
do mais de R$ 10 milhões em 179 
projetos. Quando veio a pandemia, 
montamos uma força-tarefa para 
lançar dois editais: o FAC On-Line, 
de R$ 2 milhões, e o FAC Prêmios, 

também de R$ 2 milhões. Ambos 
estão em fase final para pagamento. 
Fizemos também o FAC Regionali-
zado, para atender principalmente 
projetos culturais nas regiões ad-
ministrativas, com investimentos de 
R$ 13 milhões. Claro que essas ini-
ciativas chamaram a atenção, o DF 
apareceu como a unidade da federa-
ção com iniciativas mais efetivas de 
apoio à cultura na crise do Covid”, 
finalizou Bartolomeu Rodrigues.

DENTRO DO CARRO

Não têm sido meses fáceis. Da noi-
te para o dia festas, shows, apre-
sentações de teatro, entre outras 
várias atividades foram canceladas 
por causa dos riscos causados pela 
pandemia do Coronavírus e, por con-
sequência, empresários, artistas e 

outros profissionais que atuavam em 
eventos ficaram sem renda. Dessa 
forma, muitos precisaram se virar 
de formas criativas em meio a um 
cenário incerto para se manter e, 
meses após o início da obrigatorie-
dade de isolamento social na capital 
do País, o setor de eventos começa a 
se movimentar para voltar aos traba-
lhos com segurança para o público e 
para os trabalhadores da área.
Para se ter uma ideia um evento de 
grande porte movimenta a cadeia 
de fornecedores locais em diversos 
setores como serviços, que envolve: 
segurança, limpeza, brigadistas e 
carregadores; Locação de equipa-
mentos, que é referente a palcos, 
equipamentos de som, luz, projeção 
e LEDs; Propaganda e comunica-
ção, produção gráfica e empresas 
de transporte terrestre. Todos esses 
segmentos foram diretamente afeta-
dos pela pandemia.
Logo no início da obrigatoriedade 
de isolamento, artistas de todo o 
País começaram a fazer lives para 
arrecadar doações para pessoas ca-
rentes e para profissionais do setor. 
Depois, surgiu a ideia de trazer no-
vamente para o público um evento 
que funcionava bem no passado e 
que caiu como uma luva neste mo-
mento de isolamento: o drive in. Essa 
modalidade, que antes era mais usa-
da para cinema, foi adaptada para 
shows e apresentações de teatros 
por exemplo.
O Drive Show chegou à capital tra-
zendo shows que muitos acharam 

Secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues

Cia Sete Belo faz apresentação para o público no formato Drive Show
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que não seria possível ver nem tão 
cedo. Nomes como Capital Inicial, 
Sorriso Maroto, Maiara e Maraísa 
e a Cia de Comédia Melhores do 
Mundo se apresentaram para pes-
soas dentro de seus carros. Fruto de 
uma parceria entre produtoras como 
Verri&Verri, Pissu Produções e R.A 
Eventos, o projeto “Drive Show” foi 
o início de uma retomada econômi-
ca do setor de produção de grandes 
eventos presenciais em Brasília. De 
acordo com a produção, todo o even-
to foi adaptado às regras sanitárias 
e gerou mais de 500 empregos dire-
tos e indiretos durante todo o proje-
to. Bares e restaurantes de Brasília 
também foram convidados a montar 
operação drive-thru e delivery na 
Arena que teve capacidade para 600 
carros estacionados.
Para o novo formato, novas soluções 
tiveram que ser criadas. Geralmen-
te, quem frequenta shows gosta de 
ingerir bebidas alcoólicas, por isso, 
os produtores do evento também 
reservaram um espaço onde o mo-
torista, se resolvesse beber, poderia 
deixar seu carro estacionado gratui-
tamente e buscar no dia seguinte.
Na mesma linha, o Festival Drive-
-in Aeroporto chegou trazendo uma 
programação diversificada. Uma das 
organizadoras do Festival Drive-In, 
Nina Rocha, fala do evento. “A ideia 
surgiu após ver uma matéria de uma 
festa ”rave” dentro do carro, em for-
mato drive-in, na Alemanha. Somos 
quatro sócios idealizadores do evento 
e fomos construindo a ideia do evento 
juntos e, desde sempre, pensamos 
em uma programação que englobas-
se a cultura em diversos formatos. O 
Aeroporto abraçou a proposta. Pos-
sui um espaço amplo e seguro, além 
de ser próximo a diversos bairros e 
regiões administrativas do DF. E ain-
da é uma entrada para a nossa capi-
tal, o que tem tudo a ver com a nossa 
ideia. Buscamos valorizar os artis-
tas locais, que estão parados e sem 
perspectiva de retorno. Deu certo. 
O Festival já contou com orquestra, 
bandas de rock locais, choro, jazz, 
samba, axé, pagode, grupos teatrais, 
palestras, stand up comedy, tributos 

e muito mais”, disse.
“Acredito que é um formato que, por 
agora, é a solução. Se será definiti-
vo como uma alternativa cultural, só 
o tempo mesmo. O público tem sido 
muito receptivo. Afinal, você conse-
gue assistir a um filme, show, e tea-
tro de forma segura, com as pessoas 
que moram com você no carro, sem 
a necessidade de máscara (dentro do 
carro) ou de se sentir desconfortável 
em um ambiente em que não se sabe 
se está higienizado corretamente. Em 
dois meses de evento, já foram qua-
se 30 mil carros. Alguns, com quatro 
pessoas. Então, podemos pensar em 
quase 100 mil pessoas passando por 
aqui”, finalizou Nina.

TURISMO NA CIDADE

Para a secretária de Turismo do Dis-
trito Federal, Vanessa Mendonça, o 
formato drive-in mostra a capaci-
dade de adaptação da sociedade. 
“Essa forma de viabilizar eventos 
demonstra o quanto somos cria-
tivos, o quanto conseguimos nos 
adaptar. O formato drive-in é bom 
para a cultura, é bom para a eco-
nomia, é bom para quem trabalha, 
bom para quem participa, mantém 
empregos, movimenta a cidade, 
Brasília é ampla e tem espaço para 
isso. E o que temos visto é que estão 
sendo feitos com muito profissiona-
lismo”, afirma.

Uma das preocupações da Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC) 
é a atual situação do setor hotelei-
ro e em agosto foi lançado um Guia 
para a retomada dos meios de Hos-
pedagem, disponível no Youtube da 
entidade. O presidente do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Si-
milares de Brasília (Sindhobar-DF), 
Jael Antônio da Silva, revela as no-
vas iniciativas. “A falta de hóspedes 
é real e muitos estão tendo que usar 
a criatividade para apresentar algo 
de diferente para ter movimento. 
Vejo com bons olhos as iniciativas 
e isso prova que podemos alavan-
car. Estamos com um trabalho junto 
com a Fecomércio para divulgar o 
turismo da cidade que engloba um 
raio de 600 quilômetros do DF para 
que as pessoas que passam por aqui 
possam conhecer. Estamos vendo 
muitas turistas viajando de carro”, 
adiantou.
O gerente de vendas do Royal Tu-
lip Brasília Alvorada, Igor Ventura, 
conta como tem sido esse período 
de pandemia. “O atual cenário para 
a hotelaria como um todo é bem 
complicado, o mercado teve uma 
redução drástica de demanda e 
chegamos a ficar 3 meses fechados 
para preservar a saúde e a seguran-
ça dos hóspedes e colaboradores. 
Depois desse período voltamos a 
operação seguindo todos os proto-
colos recomendados por órgãos in-
ternacionais sanitários, para que os 

capa

Público nos quartos do Royal Tulip durante a edição do Na Praia Hotel
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hóspedes pudessem estar e se sen-
tir seguros, aproveitando os nossos 
serviços. Desde a reabertura estive-
mos sempre pensando em formas 
de inovar, realizando eventos híbri-
dos, atendendo os clientes de lazer 
com um café da manhã no quarto e 
diversas outras formas”, ressaltou. 
O Royal Tulip Brasília Alvorada se 
uniu para a realização da edição Na 
Praia Hotel. “Nossa parceria com 
a R2 Produções é algo que vem de 
longa data, fomos o Hotel oficial do 
Na Praia por mais de 3 vezes e aten-
demos a hospedagem de clientes, 
convidados e artistas em diversos 
outros eventos da produtora. O bom 
relacionamento com eles e também 
o alinhamento de propósito entre 
as duas organizações possibilitou 
várias conversas sobre como po-
deríamos inovar nesse momento. A 
hotelaria está intimamente ligada ao 
setor de eventos, nós por exemplo, 
temos mais de 25 salas de eventos, 
com capacidade para até 1,5 mil 
pessoas”, finalizou Igor.
O CEO da R2 Produções, organiza-
dora do evento Na Praia Hotel, Will 

Kontoyanis, fala dos desafios e de 
como a junção de ideias tem sido 
fundamental. “Foi muito complica-
do para gente e é um cenário desa-
fiador, ninguém nunca pensou em 
passar por algo parecido. Foi um 
momento de fazer um olhar para 
dentro até chegar em duas grandes 
inovações que foi o Fome de Músi-
ca e o Na Praia Hotel. O momento 
fez ganhar algumas capacidades e 
rever o que era necessário. A edi-
ção do Hotel vem na categoria da 
inovação e às vezes a gente acha 
que é criar algo totalmente novo e 
quando simplesmente é ressignifi-
car o que está a sua volta. O Royal é 
o hotel oficial do Na Praia e um dia 
um dos nossos colaboradores de lo-
gística disse que as sacadas é como 
se fossem camarotes e ali tivemos 
o estalo. Sabíamos que ali tinha si-
nergia. Juntando todo esse cenário 
conseguimos colocar de pé o even-
to”, detalhou.
Will Kontoyanis destaca a nova ex-
periência para o público e artis-
tas. “A receptividade foi muito boa, 
vendemos em 30 minutos todas as 
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hospedagens para o show. Fizemos 
um protocolo sanitário ainda mais 
forte, trabalhamos com o time de 
hospitalidade do Royal que foi muito 
bacana e o público que viu de casa 
pôde conferir um espetáculo dife-
rente e conheceu o Na Praia e Bra-
sília através da gente. Estamos com 
4 milhões de acessos no vídeo do 
show. Ouvimos dos artistas Jorge e 
Mateus que escutar um coro de um 
refrão cantando junto e palmas do 
público era algo que eles sentiam 
falta desde março”, concluiu.

PROTOCOLO DE RETORNO

Uma questão que tem sido debatida 
entre entidades representativas do 
setor de eventos é o retorno de feiras 
e exposições em geral, congressos, 
seminários, shows e teatros. Um 
grupo de trabalho que envolveu re-
presentantes do Sindicato das Em-
presas de Promoção, Organização, 
Produção e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos do DF (Sin-
deventos-DF), da Câmara Empresa-
rial de Economia Criativa da Feco-
mércio-DF, do Instituto Brasiliense 

Hospedagens para o show do Na Praia Hotel foram vendidas em menos de 30 minutos
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capa

Mundial de Saúde (OMS)”, explica o 
presidente da Câmara de Economia 
Criativa, Pedro Affonso Franco, que 
também é sócio da Capital Week En-
tretenimento, empresa que realiza o 
Capital Moto Week.
Franco foi um dos empresários da 
capital federal que precisou se rein-
ventar. Todos os anos o evento de 
motos acontece no mês de julho, 
mas este ano o empresário teve que 
criar um novo produto da Moto Week 
neste período. Foram lives com di-
versos artistas como Capital Inicial, 
Ira e Raimundos com um total de 
meio milhão de visualizações nas 
diversas plataformas em que foram 
transmitidos. Mas a ideia do empre-
sário é realizar o Moto Week desde 
que a situação da pandemia esteja 
controlada na cidade. A ideia inicial 
é realizar um Ride In, que é a versão 
drive-in para motocicletas. “O Moto 
Week envolve cerca de 100 mil pes-
soas da cidade e de fora. Por isso, o 
evento não pode ser apenas online. 
Essa é uma experiência presencial 
e por isso estamos estudando um 
projeto híbrido”, conta. Ele afirma 
ainda que mesmo com a pandemia 

de Festas e Eventos (IBRAFE) e da 
Associação Brasileira de Eventos 
no DF (ABEOC-DF) apresentou um 
protocolo de retorno à realização 
dos eventos no Distrito Federal, pa-
ralisados desde março de 2020. De 
acordo com o presidente da Câmara 
de Economia Criativa da Fecomér-
cio, Pedro Franco, o documento foi 
encaminhado para o Governo do 
Distrito Federal, por meio da Secre-
taria de Turismo, Secretaria de Cul-
tura, Secretaria de Esportes e para a 
Casa Civil.
A proposta feita pela Fecomércio-DF 
considera o período de reabertura 
em até quatro fases, que seriam es-
tudadas a cada 15 dias. A capacidade 
do sistema de saúde local, a depen-
der da taxa de ocupação dos leitos de 
UTI e número de Leitos de UTI para 
cada 100 mil habitantes, e o cenário 
da pandemia no DF são os principais 
critérios para o retorno das ativida-
des. Na fase 1, por exemplo, o docu-
mento prevê apresentações on-line 
e eventos formato drive-in. Na fase 
4, que é a última fase do documento, 
estariam liberados Eventos técnicos, 
científicos, sociais e culturais, in-

cluindo shows e festivais híbridos e/
ou presenciais em ambientes contro-
láveis abertos ou fechados com mais 
de mil participantes. Para chegar 
nessa última fase, contudo, a ocu-
pação Leitos de UTI na rede pública 
deve ser inferior à 70% e a Taxa de 
contaminação – índice de Transmis-
sibilidade abaixo de 1.0.
Entre as orientações gerais do do-
cumento estão a limpeza dos am-
bientes duas vezes por turno, ou a 
cada 2 horas, com remoção do lixo 
frequentemente; garantir que a ma-
nutenção dos filtros e dutos do ar 
condicionado, nos locais de even-
tos, estejam regularmente limpos; 
elaboração de layouts que promo-
vam o distanciamento físico; e criar 
uniformes de trabalho para os fun-
cionários de forma que ao fim do 
evento, eles possam colocar em um 
saco plástico para transportá-los e 
lavá-los diariamente. “Estudamos 
experiências que estão dando cer-
to em outros países e consultamos 
especialistas e médicos infectolo-
gistas, bem como as orientações 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e a Organização 
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tem trabalhado muito para manter o 
Moto Week de pé. “A gente está se 
reinventando, trabalhando o dobro, 
estudando o triplo e ganhando me-
tade”, brinca.
Outro grande evento que foi alta-
mente prejudicado na pandemia foi 
o PicNik Brasília. Com a impossibili-
dade de realizar os eventos de rua, o 
empreendedor Miguel Galvão conta 
que estudou a possibilidade de um 
drive-in para o evento. “Estudando 
o conceito da low touch economy, 
onde utilizamos inovação e tecnolo-
gia para desenvolver experiências de 
consumo em tempos de distancia-
mento social, pensamos que essa 
seria uma maneira legal de levar 
cultura e criatividade para as famí-
lias candangas a preços acessíveis. 
Nossa ideia seria de levar uma pro-
gramação de filmes alternativos que 
público dificilmente encontra nos 
cinemas dos Shoppings da cidade”, 
conta.
O evento, contudo, ainda não saiu do 
papel. “Surgiu a barreira do preço 
do metro quadrado de área pública, 
que inviabiliza oferecer uma opção 
com boa relação custo-benefício 
ao público. Para se ter ideia, nosso 
planejamento era para cobrar cerca 
de R$40 a R$50 por carro, contra 
os R$120 médios que estão sendo 
cobrados por outras iniciativas da 
cidade, além de gerar pelo menos 
dez postos de trabalho por sema-
na. Dados os horizontes da pande-

mia, acho pouco provável podermos 
ter aglomerações novamente ainda 
nesse ano. No entanto, o surgimento 
do Infinu, que é o QG do PicniK, na 
506 sul, veio como um grande oásis. 
O empreendimento, que funciona há 
2 meses, está levando renda para 
mais de cem famílias vinculadas a 
estes negócios”, conclui.

VISÃO DOS ARTISTAS

Para o cantor e compositor, Mar-
celo Café, ainda é preciso garan-
tir o acesso das manifestações 
culturais. “Estamos tendo que se 
reinventar e essa é a palavra mais 

usada hoje. O setor está enfrentan-
do várias dificuldades que já tinha 
e agora se intensificou. O show 
drive-in pode ser que venha a dar 
um suspiro diferente, mas ainda é 
preocupando porque como ficaria o 
acesso à cultura nas periferias. Por 
enquanto as atividades estão no 
centro da cidade. Durante esse pe-
ríodo participei de três projetos que 
deram um respiro para os artistas. 
Os produtores e organizações estão 
de parabéns, mas sabemos que o 
setor está parado e poderíamos es-
tar fazendo mais por meio de solu-
ções”, apontou.
Segundo a atriz Carmem Moretz-
sohn os eventos de teatro estão es-
tagnados e é o momento de investir 
nas ferramentas virtuais. “Os espe-
táculos não estão podendo ocorrer, 
é inviável, mas algumas ações como 
o Sesc Viva Cultura movimentou a 
classe aqui em Brasília, foi mara-
vilhoso. Acredito que está surgindo 
uma nova linguagem muito interes-
sante. Ainda não teremos a proximi-
dade com o espectador como é no 
teatro, mas é outra experiência que 
está nascendo com outras possi-
bilidades. Já estamos pesquisando 
textos para adaptação. A arte tem o 
poder de revolucionar e de transfor-
mar para que o espectador amplie 
os horizontes”, afirmou.

Cantor e compositor, Marcelo Café

Atriz, Carmem Moretzsohn
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RETOMADA NAS VENDAS
Após reabertura da econômica, setores de 
comércio e serviços se recuperam
Por Daniel Alcântara 

Após meses de portas fechadas, a maioria dos segmentos dos setores 
de comércio e serviços retomaram as atividades no mês de junho. Com 
isso, os índices de vendas apresentaram resultados positivos no sexto 

mês do ano, em relação a maio. O comércio registrou 13,53% de aumento nas 
vendas e o setor de serviços teve acréscimo de 1,20%. Já o setor turístico da 
capital, que continua parado em razão da pandemia do COVID-19, segue em 
queda: em junho, observou-se um declínio de 19,74% nas vendas. Os dados 
são da Pesquisa Conjuntural de Micro e Pequenas Empresas do Distrito Fe-
deral, realizada pelo Instituto Fecomércio, com o apoio do Sebrae-DF. Foram 
ouvidos 700 empresários, no período de 6 a 20 de julho de 2020.
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O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que os em-
presários da cidade estão tomando 
todos os cuidados com a segurança 
sanitária. Com isso, o consumidor 
começa a ganhar confiança em vol-
tar a consumir. “O comércio passou 
três meses de portas fechadas. No 
final de maio começaram algumas 
reaberturas, o que ajudou o resulta-
do positivo da pesquisa. Além disso, 
os empresários estão passando uma 
impressão boa para os clientes, que 
estão voltando aos poucos a consu-
mir”, diz. “A expectativa é a de que 
o resultado de julho seja ainda me-
lhor”, destaca o presidente da Feco-
mércio-DF. Sobre o setor de turismo, 
Francisco Maia explica que a Fede-
ração está dialogando com empre-
sários e com o Executivo para que os 
prejuízos não sejam ainda maiores.
Em junho, dos 17 segmentos do 
comércio pesquisados, todos regis-
traram alta nas vendas: Farmácia 
(26,74%); Comércio Varejista de Be-
bidas (24,35%); Cama, Mesa e Banho 
(20,48%); Autopeças e Acessórios 
(18,48%); Material de Construção 
(18,48%); Ferragem e Ferramentas 
(16,82%); Minimercado, Mercearia 
e Armazéns (16,80%); Suprimento 
de Informática (13,61%); Padaria e 
Confeitaria (13,40%); Ótica (12,76%); 
Artigos de Armarinho, Suvenires e 
Bijuterias (11%); Papelaria e Livra-
ria (8,80%); Cosmético e Perfumaria 
(8,27%); Calçado (7,92%); Joalhe-
ria (4,72%); Vestuário e Acessórios 
(4,07%) e Móveis (3,10%).
No setor de serviços, houve que-
da em quatro dos 12 segmentos 
apurados pelo estudo do Instituto 
Fecomércio-DF. Os que registra-
ram recuo foram: Atividades de 
Condicionamento Físico (-30,71%); 
Organização de Feira, Congresso 
e Festas (-19,74%); Cabeleireiros 
(-13%) e Capacitação e Treinamen-
tos (-9,89%). Os que tiveram aumen-
to nas vendas foram: Manutenção 
e Serviços em TI (20,24%); Vidraça-
ria (14,70%); Promoção de Vendas 
(10,24%); PetShop (13,26%); Ativi-
dades de Contabilidade (8,74%); So-
norização, Iluminação e Fotografias 
(5,28%); Bar, Restaurante e Lancho-

netes (1,59%) e Manutenção de Veí-
culos (1,25%). Já o setor de turismo 
teve queda nos quatro segmentos 
pesquisados: Serviços de Turismo 
(-44,62%); Hotel (-18,21%); Agência 
de Viagens (-16,76%) e Artigos de 
Viagem (-0,38%).

MEIOS DE PAGAMENTO

Entre as formas de pagamento ado-
tadas pelo consumidor, o destaque 
em junho de 2020 ficou para as com-
pras no cartão de crédito, com 40,86% 
dos pagamentos; e no dinheiro, com 
32,86%, que juntos, acumulam um 
índice de 73,72% da preferência do 
consumidor.
Em âmbito nacional, o economista da 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Fábio Bentes informa que o 
processo de retomada também vem 
sendo observado. Segundo ele, a 
economia do País passou o seu pior 
momento no mês de abril e início de 
maio “Eu me coloco entre aqueles 
que se surpreenderam com o ritmo 
de recuperação do comércio, que se 
deu até de uma forma relativamen-
te rápida”, disse Fábio. Entretanto, 
mesmo com a melhora nos últimos 
meses, Fábio destacou que a eco-
nomia brasileira hoje se encontra no 
mesmo nível de 2009. Ou seja, mais 
de 10 anos de retração econômica. 

Só no segundo trimestre, o comércio 
do País perdeu 135 mil estabeleci-
mentos com vínculos empregatícios, 
segundo dados da CNC. “O baque foi 
muito grande e o nível de regenera-
ção varia muito de setor para setor. 
No comércio, os piores meses foram 
entre o final de março, abril e maio. 
De lá para cá essas perdas vem sen-
do menos intensas, muito por conta 
do comércio eletrônico”, salientou 
Fábio. “O turismo, por outro lado, 
ainda nos preocupa muito - o volu-
me de receita é menos da metade 
do que tínhamos há 6 meses. Essa 
queda se deve muito à restrição de 
operação e o receio do consumidor 
em utilizar esse serviço, que não é 
considerado essencial. Quando o 
orçamento aperta, a primeira coisa 
que se faz é cortar gastos com la-
zer”, disse Fábio. 
Segundo dados do IBGE, o volume 
de vendas do varejo cresceu 5,2% 
em julho, na comparação com o 
mês anterior, após a alta de 8,5% 
em junho. Sobre essa retomada, Fá-
bio disse que a queda no isolamen-
to, com um índice de 67% no final de 
março, caindo para a casa dos 30% 
em setembro, e a flexibilização em 
decretos que fechavam o comércio, 
a partir de junho, ajudam a explicar 
os números mais favoráveis.

Economista da CNC, Fábio Bentes
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FECOMÉRCIO-DF REÚNE 
SENADORES E DEPUTADOS 
Ideia do encontro foi o de apresentar estrutura e 
ações do Sesc e do Senac 
Por Daniel Alcântara

Aunidade do Sesc de Ceilândia recebeu, na tarde do dia 25 de setembro, 
a visita de deputados federais e senadores, da bancada brasiliense no 
Congresso. O encontro foi conduzido pelo presidente da Fecomércio-

-DF, Francisco Maia, pelo diretor Regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, 
e pelo diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron. Na oportunidade, 
os parlamentares conheceram um pouco mais da estrutura e das ações do 
Sesc e do Senac no DF e em todo Brasil, em áreas como: saúde, educação, 
cultura e qualificação profissional. Ao final da conversa foi oferecido um al-
moço aos parlamentares. Estiveram presentes no encontro, os senadores: 
Izalci Lucas e Leila Barros; os deputados federais Luís Miranda; Tadeu Fili-
ppelli; Erika Kokay; Julio Cesar; Professor Israel; e Paula Belmonte.
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O presidente do Sistema Fecomér-
cio-DF, Francisco Maia, agradeceu a 
presença dos parlamentares e falou 
um pouco da importância das ações 
do sistema S do comércio da capital 
do País. “Geralmente, as pessoas têm 
um desconhecimento do Sistema S. 
Muita gente não sabe as ações que 
estão sendo realizadas. Hoje, mes-
mo com uma batalha árdua com a 
eminência de um corte das verbas 
do sistema pelo governo Federal, o 
Sesc, o Senac e a Fecomércio estão 
realizando diversos projetos para aju-
dar a população em um momento de 
crise; entre eles: entrega de másca-
ras, oferta de cursos e consultorias 
gratuitas, programa de arrecadação 
de alimentos e muito mais”, disse 

Francisco Maia. “Em Brasília, o Sesc é 
referência na área esportiva e cultural, 
o Senac, na capacitação profissional. 
Estamos sempre trabalhando para 
oferecer o melhor para a população”, 
concluiu o presidente do Sistema Fe-
comércio-DF.
O diretor do Sesc-DF, Marco Tulio 
Chaparro, falou dos números da en-
tidade em 2019, mostrando a abran-
gência na capital do País. “É impor-
tante mostrar o que o Sesc fez e vem 
fazendo para a população nos últimos 
anos. Foram apresentados os núme-
ros de 2019, principalmente no que 
tange às atividades fins do Sesc e um 
breve resumo das nossas ações na 
Pandemia”, disse. “Estamos presen-
tes na área de saúde, alimentação e 
odontologia, além de contarmos com 
clínicas médicas, educação, trabalhos 
manuais, atividades esportivas diver-
sas, turismo e muito mais. Somos 
considerados uma das grandes es-
colas de Brasília, com mais de 3 mil 
alunos e educação bilíngue”, ressal-
tou. Outros dados do Sesc em 2019: 
17 mil acessos mensais a unidades; 8 
milhões de atendimento por ano; 1,6 
mil colaboradores e capacidade para 
atendimento de 27 mil pessoas na 
área de esporte. São 11 unidades físi-
cas e 9 móveis; 6 teatros; 8 academias 
e 17 piscinas.
O diretor do Senac, Antonio Tadeu Pe-
ron, mostrou que a instituição traba-
lha na área que o Brasil mais precisa: 
qualificação e formação profissional. 
“O Senac é muito regulamentado e 
transparente. Hoje, atingimos 13 Re-
giões Administrativas, com 719 co-
laboradores. Das nossas atividades 
temos uma editora, com prêmios 
Jabuti, mais de 295 cursos em diver-
sas áreas e não existe uma atividade 
do comércio, turismo e serviços que 
não seja alcançada pelos cursos do 
Senac. Temos também a nossa facul-
dade e um programa de cursos gra-
tuitos”, informou Peron. Outros dados 
do Senac destacados pelo diretor aos 
parlamentares: 7 unidades físicas, 
4 móveis, mais de 11 mil alunos que 

foram atendidos pelo Programa do 
Senac de Gratuidade (PSG), somente 
em 2019.
O Senador Izalci Lucas classificou as 
ações do Sistema S como muito im-
portantes para o Brasil. “Eu sempre 
fui um defensor do Sistema S, conhe-
ço muito o trabalho e o admiro. Essas 
entidades oferecem a melhor forma-
ção profissional do País. Não pode-
mos trabalhar no sentido de inviabi-
lizá-las. Se alguma coisa funciona na 
capacitação profissional no Brasil, ela 
está no Sistema S, com toda a certe-
za”, avaliou o parlamentar. Sobre pos-
síveis cortes nos repasses para essas 
instituições, que têm sido anunciados 
pelo governo, ele ressaltou a necessi-
dade de defender o sistema. “Acredito 
que é necessário expandir, ao invés de 
cortar. A gente não pode limitar o que 
funciona. O Brasil tem essa mania de 
acabar com aquilo que dá certo não só 
no DF mas no País todo”, concluiu o 
parlamentar.
A deputada Paula Belmonte também 
esteve presente e elogiou as ações 
do sistema. “Eu vejo que toda vez que 
falamos do Sistema S a gente está 
falando de eficiência. Traz jovens e 
crianças para se atualizarem, estudar 
e adentrar no mundo dos esportes. 
Já ouvi histórias de usuários de uma 
bolsa gratuita do Senac que abriram 
negócios e já estão fazendo outro cur-
so. Esse é um círculo virtuoso muito 
positivo para a população e para a 
economia do País”, informou Paula 
Belmonte.
Já a senadora Leila, informou ser ad-
miradora da história e do trabalho do 
sistema S. “Na minha juventude, em 
Taguatinga, frequentei a estrutura do 
Sesc e do Sesi para disputar compe-
tições locais de vôlei. Mais tarde tam-
bém tive a oportunidade de ver o re-
sultado do trabalho desenvolvido pelo 
Sistema S na área social e na capaci-
tação técnica e profissional dos nos-
sos jovens. É um trabalho que, sem 
dúvidas, tem o meu reconhecimento e 
merece ser fortalecido”, disse a par-
lamentar. 
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1º WEBINÁRIO DE PERÍCIA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 
TEMPOS DE CRISE: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES

Parceria:

Nos dias 04, 05 e 06 de agosto, abrin-
do as comemorações do mês do eco-
nomista no Distrito Federal, o Conselho 
Regional de Economia (CORECON-DF), 
promoveu o “1º WEBINÁRIO DE PE-
RÍCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 
TEMPOS DE CRISE: DESAFIOS E OPOR-
TUNIDADES”, que contou com a partici-
pação de profissionais renomados na 
área de perícia e assistência técnica, com 
atuação no Distrito Federal, em Goiás e 
no Paraná. 

Esse evento foi uma das primeiras 
iniciativas do Núcleo de Perícia do CORE-
CON-DF, criado em fevereiro/2020, que 
tem como objetivo principal fomentar o 
mercado de perícia e assistência técnica 
em economia e finanças. 

Os três dias de lives do 1º WEBINÁ-
RIO DE PERÍCIA ECONÔMICO-FINAN-
CEIRA trataram de aspectos relevantes 
da perícia e assistência técnica. Inician-
do no dia 04/08, o Desembargador Gui-
lherme Gutemberg Isac Pinto destacou 
a importância do trabalho pericial para 
auxiliar o Juízo na sua tomada de deci-
sões. Na sequência, o economista, perito 
e professor Tiago Jazynski e o advogado 
e professor universitário Diego Vencato, 
ambos especialistas em processos tra-
balhistas, abordaram as oportunidades 
desse mercado de trabalho e a necessi-
dade do constante aperfeiçoamento pro-
fissional para o melhor desempenho das 
atividades periciais. 

No segundo dia do evento, o tema 
abordado foi Perícia em Contratos Ban-
cários, quando tivemos como palestran-
tes os economistas e peritos Vanya Mar-
con e Edilson Aguiais, profissionais com 
vasta experiência e docência em cursos 
de graduação e pós-graduação em pe-
rícia. Os principais pontos abordados por 

esses profissionais foram as constantes 
mudanças nos contratos bancários, os 
impactos no cenário pós-pandemia e a 
necessidade de dedicação e investimen-
to tanto material quanto intelectual para 
os trabalhos periciais.

O terceiro e último dia foi reservado 
ao tema “O impacto da inteligência ar-
tificial nos honorários periciais”, e teve 
como palestrante o contador, perito e 
professor João Luís Aguiar, que desta-
cou os impactos das novas tecnologias 
no trabalho pericial, em especial nos 
processos judiciais eletrônicos, que trou-
xeram a necessidade de mudança nas 
metodologias de trabalho da perícia e 
assistência técnica. 

Finalizando o Webinário, foi feita uma 
apresentação do Núcleo de Perícia do 
CORECON-DF. Formado pelos econo-
mistas Eloy Corazza (coordenador), Vil-
ma Guimarães (coordenadora técnica), 
Armando Cardoso de Souza, Ercole da 
Fonseca Tramontano, Igor David Sousa 
de Matos, Marcelo Tadeu Ferreira Farago 
Garcia e Suzana Squeff Peixoto Silveira, o 
Núcleo busca principalmente formar 
grupos de apoio aos profissionais que 
queiram atuar como peritos, por meio 
de cursos de curta duração, grupos de 
estudo e plantões de dúvidas. 

O “1º WEBINÁRIO DE PERÍCIA ECO-
NÔMICO-FINANCEIRA EM TEMPOS DE 
CRISE: DESAFIOS E OPORTUNIDADES” 
contou com a participação de um público 
diversificado, de diversas partes do país. 
As lives estão disponíveis no canal do 
CORECON-DF no Youtube (https://www.
youtube.com/user/corecondf). Mais in-
formações sobre as atividades do Nú-
cleo de Perícia poderão ser obtidas pelo 
e-mail pericia@corecondf.org.br.
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QUEM FATUROU MAIS NO 
E-COMMERCE EM 2020

Conforme mencionamos na colu-
na passada, durante o período da 
pandemia do Coronavírus, o Bra-

sil viu um aumento de 400% no núme-
ro de lojas que abriram suas vendas 
online. Além disso o comércio eletrô-
nico brasileiro faturou R$ 9,4 bilhões 
em abril, aumento de 81% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Em pesquisa mais recente, realizada 
pela plataforma Nuvemshop, consta-
ta-se que as vendas do comércio ele-
trônico nacional cresceram 145% no 
primeiro semestre do ano, dobrando 
o faturamento dos lojistas.  Mas quais 
foram os setores que mais se benefi-
ciaram desse momento? Na coluna 
desse mês iremos ver com um pouco 
mais de detalhes esse ponto.

A primeira grande mudança, e taA 
pesquisa realizada pela plataforma fez 
uma apuração completa do comércio 
eletrônico nacional, considerando a 
base de dados que eles já possuem, 
mais de 50 mil lojas virtuais, e 
informações macroeconômicas 
do mercado brasileiro. Assim, o 
documento identificou também que 
o crescimento nas vendas refletiu em 
um aumento de 105% no faturamento 
dos lojistas, que ganharam no 
volume: enquanto o tíquete médio 
caiu em média 19%, a quantidade de 

consumidores que comprou mais de 
uma vez no mês cresceu 282%.

Antes de entrarmos nos setores 
propriamente ditos, é importante 
notar que esse crescimento não foi 
localizado, e sim abrangente. As 
vendas online cresceram em todos os 
27 estados brasileiros, sendo que 17 
deles viram suas vendas superarem a 
média nacional de 137%. O Acre lidera 
a lista com um aumento de 951%, 
seguido por Rio Grande do Norte 
(416%), Rondônia (409%), Sergipe 
(373%) e Alagoas (340%) completando 
os cinco maiores. No Sudeste, Espírito 
Santo teve o maior aumento, de 236%, 
seguido por Minas Gerais, 213%, Rio 
de Janeiro (154%) e São Paulo (96%), 
sendo que esse último responde pelo 
maior número de lojas.

Entrando nos setores, percebemos 
que esse crescimento atingiu 
basicamente todos eles. “Alimentação 
& Bebidas” liderou, registrando um 
aumento de 282% no trimestre, 
seguida por “Pets” (219%), “Presentes” 
(215%), “Casa & Decoração” (207%), 
“Brinquedos” (195%) e “Roupas” (189%). 
Não só os segmentos mais tradicionais 
registraram aumento significativo 
de vendas, como “Joias & Bijuterias” 
(156%), “Livros” (130%), “Acessórios” 
(98%), “Produtos de Beleza” (73%) 

e “Eletrônicos” (38%), mas também 
outras novas categorias ganharam 
espaço, como “Produtos Eróticos”, que 
obteve crescimento de 132%. Entre 
todos os setores analisados, o único 
que registrou diminuição no número 
de pedidos foi Viagens (-96%), o que 
já era esperado devido às restrições 
impostas por diversos governos no 
mundo a entrada de turistas bem como 
a quarentena, que fechou diversos 
estabelecimentos e incentivou as 
pessoas a ficarem em casa.

Começamos a ver agora 
um afrouxamento das regras de 
isolamento e uma tentativa de 
reabertura do comércio nacional. 
Contudo, é difícil de acreditar que 
o comércio eletrônico irá perder 
força nos meses que seguirão. Pelo 
contrário, percebemos que diversos 
perfis que antes eram receosos em 
adotar essa modalidade de compra 
se viram tentados a experimentá-lo 
pela primeira vez devido a restrição 
do comércio físico. É bem provável 
que essas pessoas incluam essa nova 
forma de comprar em seu dia a dia. 

• 145%: CRESCIMENTO DAS VENDAS DO E-COMMERCE BRASILEIRO NO 1º SEMESTRE DE 2020

• 5,1 BILHÕES: NÚMERO DE PESSOAS NO MUNDO QUE USAM ALGUM TIPO DE TELEFONE CELULAR
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NOVO ANDROID VEM AÍ, 
OLÊ, OLÊ, OLÁ!
Nesta última terça-feira, dia 8, o Google começou a liberar a mais nova versão 
do Android para alguns smartphones selecionados das marcas Pixel, One-
Plus, Xiaomi, Oppo e Realme. A versão, que segue a lógica das anteriores, foi 
chamada de Android 11, e traz atualizações mais discretas do que sua versão 
anterior. Ela chega focada em dois pilares principais: segurança do usuário 
e melhorias de experiência de uso. Em relação ao segurança, a nova versão 
do sistema operacional permite mais flexibilidade ao garantir acesso de apli-
cativos a funcionalidades do celular (como galeria e câmera), possibilitando 
o acesso apenas uma vez. Ele também irá retirar autorizações de aplicativos 
que passem muito tempo sem uso. Já em relação a experiência, teremos uma 
repaginação das notificações bem como a opção de restringir quando elas se-
rão mostradas.  
Valor: Gratuito

MÚSICA COM QUALIDADE E 
LIBERDADE
Quem gosta de ouvir música em alta qualidade sabe da importância de bons fones 
de ouvido. Nesse sentido, o fone Bluetooth Momentum True Wireless 2 da Sennhei-
ser acabou de ser escolhido como o melhor da categoria pela Associação Europeia 
de Imagem e Som (EISA). O fone, concorrente dos AirPods Pro da Apple e do Galaxy 
Buds Live, da Samsung, traz cancelamento de ruído ativo, um bom design intra-au-
ricular e certificação IPX4 de resistência à água. O aparelho possui uma bateria que 
promete até 28 horas ininterruptas de reprodução, drivers de 7 mm e resposta de 
frequência que fica entre 5 Hz e 21 kHz. Esse amplo intervalo garante aos usuários 
uma boa nitidez em graves, médios e agudos. Além disso, o fone tem compatibili-
dade com os padrões aptX e codecs AAC, o que indica uma boa qualidade de áudio.  
Valor: R$2.499,00

PARA GAMERS SÉRIOS
Para quem quer rodar seus games nas configurações mais 
altas, a Nvidia acabou de anunciar seu mais novo lançamen-
to: a placa de vídeo GeForce RTX 3090. A placa, que é a top 
de linha da empresa atualmente, conta com GPU GA102 com 
10.496 núcleos CUDA, 82 núcleos RT e 328 núcleos Tensor, 
suportando velocidades de 1.400 MHz em clock base e turbo 
de até 1.700 MHz. Além disso ela conta com 24 GB de memó-
ria RAM GDDR6X a 19,5 Gb/s, Interface de memória de 384 
bits e largura de banda de 936 GB/s. Segundo a Nvidia, a RTX 
3090 deve entregar uma performance computacional bruta 
de 35 teraflops (TFLOPS), ou seja, 2,5 vezes mais performan-
ce em relação a sua top de linha anterior, a RTX 2080 Ti. 

Valor: USD 1499

• R$8.040: VALOR DA GEFORCE RTX 3090 EM REAIS.
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LUTA PELA CANNABIS MEDICINAL
Família que foi pioneira no tratamento com extrato da maconha lança 
novo produto por meio de empresa filiada à Fecomércio-DF
Por Sacha Bourdette

empreendedorismo social

D esde 2014 a família Fischer 
vem colecionando vitórias no 
tratamento da filha caçula 

Anny, que possui a síndrome CDKL5 
– distúrbio neurológico raro que cau-
sa convulsões. Os pais encontraram 
a solução para controlar as crises na 
Cannabis medicinal. De lá para cá, 
foram conquistas como a reclassifi-
cação do canabidiol (CBD) e do Te-
trahidrocanabinol (THC) de proibido 
para controlado e regulamentação 

pela ANVISA que autoriza a produ-
ção no Brasil dos produtos. E com 
essa luta surgiu a Triskel Brasil que 
tem hoje como principal produto o 
Anny’s Elixir, à base de canabidiol. A 
empresa é filiada à Fecomércio-DF 
por meio do Sindicato das Empresas 
de Representações Comerciais (Sin-
dercom-DF).

O professor universitário, funcio-
nário da CAIXA, diretor de Relacio-
namentos Institucionais da Triskel e 

Família da Anny, que é a primeira brasileira autorizada a fazer uso medicinal de um derivado da Cannabis no Brasil
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pai da Anny, Norberto Fischer, fala da 
trajetória com o uso do medicamen-
to. “Nada fazia efeito para minimizar 
as crises até que tentamos o cana-
bidiol. Parecia algo impossível, com 
apenas 9 semanas de uso ela passou 
de 80 crises convulsivas fortes por 
semana para nenhuma. Nossa vida 
mudou completamente por vivermos 
diariamente vendo nossa filha tendo 
convulsões, sabíamos o que outras 
famílias sentiam e não podíamos fi-
car calados. Hoje, olhando para trás, 
o coração bate mais forte, foram tan-
tos momentos de emoção e o saldo 
com certeza é positivo vendo tantas 
famílias recuperando qualidade de 
vida com a melhora dos filhos”, des-
tacou.

O empresário e CEO da Triskel 
Brasil, Marcio Wivis, explica a impor-
tância de estar filiado à Federação do 
Comércio e do produto que oferecem. 
“Não vemos uma empresa que quer 
prestar um serviço de qualidade e 
que seja realmente séria, sem que 
esta esteja filiada a uma instituição. 
Dessa forma, a Triskel se sente feliz 
em poder contar com todos do Sis-
tema Fecomércio-DF. A empresa 
oferece hoje o CBD Anny’s Elixir, que 
tem uma gama variada de uso, como 
por exemplo, redução de dores crô-
nicas, melhora do humor, memória, 
redução de quadros inflamatórios, 
Parkinson e vários outros”, afirmou. 

O pai da Anny, que é a primeira 
brasileira autorizada a fazer uso me-
dicinal de um derivado da Cannabis 
no Brasil, fala do produto desenvolvi-
do. “Nossa expectativa é simplificar 
ao máximo o processo de autorização 
e compra do produto, isso ajudará a 
reduzir os custos operacionais que 
impactará no preço final, tornando-
-o mais acessível para todos. Temos 
alguns projetos inovadores sobre o 
tema. O Anny’s Elixir foi desenvolvi-
do por um pedido nosso para a em-
presa americana Pebble. Apenas 
para exemplificar, esse produto foi 
produzido contento um canabinoide 
específico que auxilia no tratamento 
do glaucoma e sua concentração é 
maior do que os outros CBD que es-
tão disponíveis para compra ou im-
portação”, disse.

CULTIVO DA CANNABIS
De acordo com Norberto Fischer, 

ainda existe um longo caminho até a 
regulamentação do plantio da can-
nabis no Brasil. “O que aprendemos 
durante esses anos de luta foi que a 
maior barreira está sempre relacio-
nada com o preconceito em relação a 
planta. No Brasil durante toda nossa 
formação educacional ouvimos que 
a Cannabis é uma planta perigosa 
que somente faz mal. Por outro lado, 
aprendemos também que a única 
maneira de derrubar um preconcei-
to é com informação de qualidade, 
comprovada e segura”, contou.

“Acreditamos que o Projeto de Lei 
399/2015, em andamento na Câmara 
dos Deputados, poderá regulamentar 
o plantio no Brasil. Mas o PL avança-
rá na medida em que os políticos fo-
rem sendo informados de forma ade-
quada e os preconceitos forem sendo 
derrubados. Aqui em Brasília temos 
uma lei que oferece o CBD gratuita-
mente na farmácia de alto custo, no 
entanto os processos estão burocrá-
ticos e as famílias demoram mais de 
1 ano para conseguir receber os pro-
dutos”, concluiu Norberto.

Segundo o presidente da Comis-
são da Cannabis, deputado federal 
Paulo Teixeira (PT-SP), a regula-
mentação será para fins medicinais 
e industriais. “Esse projeto serve à 

13 milhões de brasileiros portado-
res de doenças crônicas, como Mal 
de Parkinson, câncer, epilepsia re-
fratária, autismo, Alzheimer e dores 
crônicas, entre outras patologias em 
que a oferta da Cannabis apresenta 
ótimos resultados. Isso significa que 
cerca de 5,9% da população brasileira 
precisa da Cannabis medicinal para 
seus tratamentos e terem qualidade 
de vida. Do ponto de vista econômico, 
esse mercado é um dos segmentos 
que mais cresce no mundo, com taxa 
de 22%. Esse projeto regulamenta o 
plantio no Brasil, permitindo que a 
Cannabis seja cultivada apenas por 
pessoa jurídica, com autorização de 
órgão governamental e com cota 
pré-contratada e com finalidade pré-
-determinada”, detalhou. 

O deputado detalha como está o 
andamento do Projeto de Lei 399/2015, 
que trata do cultivo da Cannabis no 
Brasil. “O relator apresentou o substi-
tutivo há algumas semanas. Estamos 
agora apresentando o novo  texto para 
parlamentares, imprensa, associações 
e pacientes para gerar consenso sobre 
ele. O presidente da Câmara dos De-
putados Rodrigo Maia (DEM-RJ) já tem 
conhecimento do teor desse substituti-
vo que busca democratizar o acesso de 
pacientes que necessitam de Cannabis 
medicinal”, finalizou o deputado fede-
ral Paulo Teixeira. 

Presidente da Comissão da Cannabis, deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP)
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reabertura

RETOMADA DOS SERVIÇOS
Sesc-DF volta a oferecer atendimentos odontológicos, as academias 
reabrem e a área de turismo recebe selo 

Por Sacha Bourdette

Para que as atividades do Ses-
c-DF pudessem voltar a fun-
cionar, diversas normas estão 

sendo seguidas, assim como as de-
terminações do Governo do Distrito 
Federal. Dessa forma, as academias, 
os serviços odontológicos e a área de 
turismo estão retomando o funcio-
namento. Os espaços foram reestru-
turados e os profissionais receberam 
treinamentos. 

ACADEMIAS

As academias do Sesc-DF reabriram 
em definitivo a partir do dia 13 de ju-
lho e com isso voltaram a funcionar 
as áreas de musculação de Tagua-

saúde. “Informações sobre higiene 
e segurança nas academias foram 
produzidas. Fizemos também uma 
simulação de retorno dos alunos nas 
academias, na qual instrutores e es-
tagiários representaram os alunos 
seguindo as medidas de segurança 
de distanciamento e higiene. Estamos 
utilizando demarcação nas filas para 
a entrada, disponibilizamos borrifa-
dores, papel toalha e dispenseres de 
álcool em gel, estamos controlando a 
entrada e saída dos alunos, entre ou-
tras medidas”, revelou o coordenador 
de Esporte e Lazer do Sesc-DF, Élis-
son Fabrício de Oliveira. 

tinga Norte, Taguatinga Sul, Setor 
Comercial Sul (Edifício Presidente 
Dutra), Guará, 504 Sul, Ceilândia e 
Gama. Para garantir a segurança 
dos locais, a instituição está seguindo 
um planejamento. Entre as medidas 
estão: novas aquisições, remaneja-
mento dos equipamentos para o dis-
tanciamento, demarcações e apro-
veitamento de outros locais. O Sesc 
também adquiriu máscaras, álcool 
70%, termômetros digitais, materiais 
informativos, dispenseres, nebuliza-
dores, borrifadores, carpetes de hi-
gienização e organizadores para filas.
Tudo foi pensado para que os espaços 
de atividades físicas das academias 
possam ser utilizados sem riscos à 

Academias do Sesc-DF reabriram em definitivo a partir do dia 13 de julho
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ESPECIALIDADES POR UNIDA-
DES

SESC PRESIDENTE DUTRA 
Atendimento odontológico de Clínica 
Geral, nas especialidades de Endo-
dontia, Periodontia, Odontopediatria e 
Prótese
Horário de funcionamento: 8h às 17 h
Telefone: (61) 3319-4401/4402

SESC ESTAÇÃO 504 SUL: 
Atendimento odontológico de Clínica 
Geral, nas especialidades de Endo-
dontia, Odontopediatria, Periodontia e 
Prótese
Horário de funcionamento: 8h às 17h
Telefone: (61) 3217-9121

SESC GUARÁ:  
Atendimento odontológico de Clínica 
Geral e nas especialidades de Perio-
dontia e Odontopediatria
Horário de funcionamento: 8h às 17h
Telefone: (61) 3383-3102

CENTRO DE ATIVIDADES SESC TA-
GUATINGA NORTE:
Atendimento odontológico de Clínica 
Geral e nas especialidades de Endo-
dontia, Odontopediatria, Periodontia e 
Prótese
Horário de funcionamento: 8h às 17h
Telefone: (61) 3451-9116.

CENTRO DE ATIVIDADES SESC GAMA 
Atendimento odontológico de Clínica 
Geral e nas especialidades de Endo-
dontia, Odontopediatria e Prótese
Horário de funcionamento: 8h às 17h
Telefone: (61) 3484-9107/9136

ODONTOLOGIA

Os serviços odontológicos gerais do 
Sesc-DF passaram a funcionar com 
marcação para a clientela no dia 1º 
de agosto. Pelo site (www.sescdf.com.
br) já é possível fazer os pré-agenda-
mentos e acompanhar o calendário 
com as datas mensais de liberação 
de vagas. São 600 vagas para novas 
consultas de adultos e crianças. O 
atendimento odontológico presencial 
está sendo realizado nas unidades do 
Sesc Presidente Dutra, no Setor Co-
mercial Sul, 504 Sul, Guará, Taguatin-
ga Norte e Gama. Os valores dos ser-
viços odontológicos seguem preços 
tabelados.
Segundo a coordenadora de Serviços 
Odontológicos do Sesc-DF, Ludmi-
la Marinho, para essa retomada de 
atendimentos as equipes estão cum-
prindo rigorosos protocolos de bios-
segurança. “Todas as regras estão 
sendo realizadas, como checagem da 
temperatura do paciente, bochecho e 
higiene bucal, aventais cirúrgicos de 
segurança. Estamos mantendo todas 
as precauções adequadas”, explicou. 
A próxima agenda de marcação será 
no dia 28 de setembro. Em outubro, 
a marcação começa no dia 26 e em 
novembro será dia 23

TURISMO

A retomada dos serviços de turismo 
está prevista para o mês de setem-
bro e o Sesc-DF recebeu no dia 27 

de julho o “Selo de Turismo Respon-
sável – Limpo e Seguro”. Criado pelo 
Ministério do Turismo e adotado pela 
Secretaria de Turismo do DF, o selo 
estipula protocolos sanitários com 
regras e cuidados específicos para 
a proteção de turistas e funcionários 
contra a COVID-19.
Para a coordenadora de Turismo do 
Sesc-DF, Elisângela Barros, o re-
torno das atividades turísticas, com 
passeios e viagens de curta distân-
cia, principalmente em propriedades 
rurais, como hotéis fazenda e em ro-
teiros tradicionais da agenda do Sesc, 
já contarão com todos os requisitos 
orientados pelo protocolo estabe-
lecido no selo. “É muito importante 
porque esse movimento esboça a re-
tomada da atividade turística em nível 
local e nacional e para nós o selo é a 
transparência de que realmente esta-
mos adotando medidas de segurança 
e preocupados com a saúde do nosso 
cliente”, afirmou.
A coordenação de Turismo do Ses-
c-DF informa também que clientes 
que contratarem as viagens assina-
rão um consentimento, livre e escla-
recido. Trata-se de um termo com 
as condições necessárias que asse-
gurarão o reconhecimento formal do 
cliente em relação à responsabilida-
de de viajar sem ter tido contado com 
pessoas com coronavírus e que está 
em perfeitas condições de saúde. 
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NOVOS HÁBITOS
Paciente da área de nutrição do Sesc-DF diz que não perde uma 
consulta e segue todas as orientações
Por Sacha Bourdette

A especialista de educação em 
atendimento em psicopedago-
gia,  Amaquésia Madeira Fer-

nandes, 50 anos, não esconde a sua 
paixão pela área de nutrição. Ela pro-
cura informações, lê livros sobre o 
tema e segue dietas recomendadas. 
Mas o acompanhamento alimentar 
contínuo começou no Sesc-DF em 
2018. Um dia ao frequentar a unidade 
do Guará foi convidada a conhecer o 
programa de nutrição da instituição. 
Desde então, ela não parou mais de 
se consultar, além de participar das 
modalidades esportivas.

Amaquésia conta como é o aten-
dimento. “Sou paciente da nutricio-
nista Aline e ela sempre me atende 
super bem. O serviço é organizado, 
são retiradas as medidas, é aferida 
a pressão e glicemia. Ela me passou 
todas as informações e me cativou 
em um nível que nem em consultas 
particulares eu já tinha tido a expe-
riência. A Aline tem um olhar espe-
cial e tira todas as minhas dúvidas”, 
disse.

Segundo a nutricionista do Sesc 
Guará, Aline Guimarães, a paciente 
é dedicada e disciplinada. “A Ama-
quésia se envolve muito na consulta. 
Em todos os retornos vem com suas 
dúvidas anotadas, sempre atenta as 
propostas de melhoria nos hábitos 
alimentares, visa uma melhor qua-
lidade de vida. Já teve evolução no 
acompanhamento nutricional, na 
reeducação alimentar. Consegui-
mos juntas organizar melhor o seu 
planejamento da semana, que era 
sua dificuldade inicial. E digo que 
sou apaixonada por minha profissão, 
cuidar do paciente é a minha mis-
são. Sei o quanto é importante saber 
ouvir o paciente e se posicionar com 
empatia no momento certo. Sempre 

falo para eles que os objetivos deles 
no tratamento nutricional também 
são meus”, revelou.

O serviço de nutrição do Sesc-
-DF mudou de formato em agosto 
e agora passou a englobar diversas 
modalidades de forma especializa-
da. Amaquésia conta que já garan-
tiu a sua vaga no novo atendimento. 
“Vou continuar com a Aline e fiquei 
feliz com a ideia de ter uma atenção 
maior a partir de agora. Já agendei 
a consulta presencial. Com o acom-
panhamento melhorei o consumo 
de água, estou dormindo melhor e 
no tempo certo, perdi uns 5 quilos e 
ganhei massa muscular, mudei mi-
nha rotina organizando as refeições 
aliando com as atividades físicas. 
Hoje estou lendo dois livros sobre 
alimentação para entender mais so-
bre o assunto”, finalizou.

Os atendimentos de nutrição do 
Sesc podem ser por teleatendimen-
to ou presenciais nas unidades do 
Setor Comercial Sul (Edifício Presi-
dente Dutra), 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 trabalha-
dores do comércio, dependentes e 
conveniados é de R$ 30 para e pú-
blico em geral é R$ 100. Saiba mais 
em: www.sescdf.com.br.

Paciente do serviço de nutrição do Sesc, Amaquésia Madeira Fernandes
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AJUDA NO COMBATE À PANDEMIA
Sesc-DF ofereceu testes gratuitos à população do Distrito Federal
Por Carolina Oliveira

P ara garantir a segurança da po-
pulação e apoiar os comercian-
tes do Distrito Federal, o Ses-

c-DF realizou, nos últimos meses, 
testes de Covid-19 gratuitamente em 
suas unidades. A medida teve início 
quando o Governo do Distrito Fede-
ral autorizou a retomada do comér-
cio. Os testes foram aplicados nas 
unidades da 504 sul, Taguatinga Sul, 
Gama, Ceilândia e Guará. Cada uni-
dade tinha capacidade para realizar 
uma média de 500 testagens por dia.

De acordo com o diretor regional 
do Sesc-DF, Marco Tulio Chapar-
ro, o serviço faz parte da missão da 
instituição, que é oferecer serviços 
de qualidade para a população que 
mais precisa. “O Sesc-DF continua-
rá firme na sua missão de colaborar 
para melhoria do cenário social do 
País. A instituição manterá o seu 
trabalho de enfrentamento da pan-
demia com o intuito de proteger os 
trabalhadores do comércio e a po-
pulação mais carente”, afirma.

O objetivo do Sesc-DF é testar 
comerciários e seus dependentes, 
mas os testes também chegaram a 

ser liberados para qualquer pessoa 
que tivesse carteirinha da institui-
ção. Os testes eram aplicados para o 
comerciante ou seu dependente que 
fizesse agendamento em um site e 
era necessário ter a carteirinha do 
Sesc-DF.

A aplicação do teste de Covid-19 
foi feita por profissionais de saú-
de da instituição e seguiu todos os 
critérios sanitários. Após o exame, 
o resultado era enviado por e-mail 
para que o paciente ficasse o menor 

tempo possível na instituição. “Para 
manter a segurança do pessoal, os 
funcionários do Sesc-DF orientam 
para que as pessoas respeitem o 
distanciamento enquanto esperam. 
Dentro da unidade foi montada uma 
demarcação sinalizando a posição 
de cada um na fila”, explica a coor-
denadora de serviços de saúde do 
Sesc-DF, Carolina Trindade

 No total, foram adquiridos 50 mil 
testes por meio de processo licitató-
rio no valor de R$ 18. A qualidade 
do produto foi aprovada pela Anvisa 
e a fabricação é de responsabilida-
de da empresa Acro Biotech Inc. A 
Secretaria de Saúde do Distrito Fe-
deral também autorizou o serviço e 
designou um servidor para fiscalizar 
e orientar o processo de certificação 
dos exames.

No total, foram adquiridos 50 mil testes por meio de processo licitatório
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08/SET Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 08/2020.

15/SET

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 08/2020.
•  Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 08/2020.
• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 07/2020.

21/SET Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 08/2020, 
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

22/SET Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 07/2020.

30/SET

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 08/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 08/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 08/2020.

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 31/09/2020Calendário
O QUÊ e QUANDO pagar?

04/SET
•  Data limite para pagamento dos Salários referente à 08/2020 (empresa que funciona no sábado, pagar até 05/09).
•  FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 08/2020.
•  Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 08/2020.

15/SET Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 08/2020.

18/AGO

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 082020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 082020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 082020.

21/SET

• ISS e ICMS referente à 08/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL referente à 08/2020.
• SIMPLES NACIONAL – ICMS e ISS referente à 05/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 082020.

25/SET PIS e COFINS referente à 08/2020

30/SET

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 08/2020.
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 2º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 08/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 08/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009 
(consolidado).

VAI OU NÃO VAI? FOI!
Após 8 anos de discussão sobre o 
tema, em 14/08/2018, pela Lei 13.709, 
foi aprovada a Lei Geral de Proteção 
de Dados, com vigência a partir de 
08/2020. Então, veio a pandemia e o 
início da vigência passou para 05/2021 
(MP 959/2020). Todavia, de acordo com 
o Senado, a data é 08/2020 mesmo, 
ainda que a Autoridade Nacional es-
teja em constituição e tenha sido san-
cionada a Lei 14.010. Enfim, vamos 
seguir...e rápido.
Agora, na era da internet, os dados 
pessoais são muito valiosos, princi-
palmente nesse ambiente entre “fake 

news” e propagandas que sempre 
queremos enviar, mas nunca receber. 
Assim, dados como nome, endereço, 
e-mail, idade, estado civil e situação 
patrimonial (dados pessoais) e, ainda, 
origem racial ou étnica, convicções 
religiosas, filiação partidária e a sin-
dicatos, opiniões políticas, dados re-
lativos à saúde ou vida sexual (dados 
sensíveis), precisam ser protegidos 
e passam a ser uma prioridade nos 
negócios. Enfim, precisamos garantir 
que esses dados não serão disponibi-
lizados a terceiros ou utilizados sem 
autorização do cliente. E essa garan-
tia pode ser inquirida pelo cliente, que 

pode questionar sobre o nível de con-
trole que você, empresário (controla-
dor e operador), exerce sobre os da-
dos e seu nível de sigilo e segurança. 
A partir de agora, então, os dados co-
letados dos clientes só podem ser uti-
lizados para os fins que ele autorizou, 
até envio de propaganda da empresa. 
Por isso, muitas ferramentas eletrô-
nicas vêm surgindo para receber os 
dados cadastrais e documentos e o 
cliente já marca se autoriza o uso dos 
dados e outros serviços. Enfim, trans-
parência, controle, investimento e 
segurança dos dados...que pandemia 
que nada! Foi!

agenda fiscal
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PROGRAMA JOVEM  APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da 
qualifi cação 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 profi ssional.

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.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL IN COMPANY
Cursos e treinamentos elaborados sob medida para 
as necessidades da sua empresa, ministrados pelos 
melhores especialistas do mercado.

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

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.
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direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA 
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, 
SEGUNDO O STF  

A empresa, ao ser constituída, 
precisa receber, dos sócios, bens 
e dinheiro, para formar o seu pa-
trimônio e, assim, poder desenvol-
ver as suas atividades econômicas. 
Podem ser transferidos bens mó-
veis, imóveis e até imateriais, como 
patentes e marcas. Mas, logo sur-
ge um expressivo problema, pois 
a transmissão inter vivos de bens 
imóveis é tributada, pelo município, 
com a cobrança do ITBI. Para afas-
tar o recolhimento deste elevado 
imposto, a Constituição fixou que o 
ITBI não incide sobre a transmissão 
de bens ou direitos incorporados 
ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital, salvo se, 
nesses casos, a atividade prepon-
derante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, lo-
cação de bens imóveis ou arrenda-
mento mercantil. 

 Esta norma reveste-se 
de grande importância, pois tem 
a finalidade de incentivar tanto a 
abertura de empresas, quanto a re-

de limitada, que recebera um imó-
vel cujo valor era de R$ 802.724,00. 
Como o capital social era de apenas 
R$ 24.000,00, o fisco cobrou ITBI 
sobre a diferença de R$ 778.724,00. 
A empresa recorreu alegando que 
a Constituição Federal não impõe 
qualquer limitação no valor do imó-
vel para que haja a imunidade do 
ITBI. O fisco estaria, assim, estabe-
lecendo limitações sem amparo le-
gal ou constitucional. Por maioria, 
o tribunal decidiu que a imunidade 
apenas alcançaria o valor do imóvel 
correspondente ao capital social. 
Consequentemente, a empresa 
teve que pagar o ITBI. 

Ao final, a decisão da Suprema 
Corte limitou a extensão da imu-
nidade tributária constitucional-
mente assegurada às empresas. A 
possibilidade da cobrança do ITBI 
quando da transferência de imóveis 
para o capital da sociedade limita-
da certamente representa desestí-
mulos ao investimento econômico. 
Para superarmos a atual situação 
de crise enfrentada, precisamos 
fortalecer as medidas de incentivo 
ao setor privado, que ocupa a posi-
ção de maior empregador nacional, 
de maior gerador de renda e de ga-
rantidor da melhoria das condições 
sociais de milhões de famílias. 

alização de novos investimentos. A 
imunidade foi regulamentada pelo 
art. 37, Código Tributário Nacional, 
o qual define que a atividade pre-
ponderante é aquela que gera mais 
de 50% (cinqüenta por cento) da re-
ceita operacional da pessoa jurídica 
adquirente, nos 2 (dois) anos ante-
riores e nos 2 (dois) anos subse-
qüentes à aquisição do imóvel. Ou 
seja, se, neste período, a principal 
fonte de receita não for originada 
de negócios imobiliários (locação, 
arrendamento ou compra e venda), 
a empresa terá imunidade em rela-
ção ao ITBI. 

 A caracterização de recei-
ta preponderante não imobiliária 
sempre despertou muitos litígios 
entre o fisco e as empresas. No 
Recurso Especial nº 1.730.401/
RS, o STJ confirmou a cobrança do 
ITBI sobre determinada sociedade 
limitada que, no período de 2002 a 
2007, havia auferido receitas anuais 
com prestação de serviços de pou-
co mais de R$ 3.000,00. No mesmo 
período, foram gerados mais de R$ 
300.000,00 provenientes da venda 
de dois imóveis. Logo, ficou eviden-
ciado que a receita preponderante 
foi originada por negócios imobiliá-
rios.  

 No Recurso Extraordinário 
nº 796.376/SC, julgado em 05 de 
agosto de 2020, o STF decidiu litígio 
que envolvia determinada socieda-
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de JUlHO/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

Comercialização

locação

Acompanhe as
principais oportunidades de

negócios imobiliários: 
www.imovelsecovi.com.br

“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

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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SINDILOTERIAS ASSINA CONVENÇÃO COLETIVA 
COM TRABALHADORES DO SEGMENTO
Por Daniel Alcântara

C om apoio da Fecomércio-DF, 
por meio do núcleo de apoio 
sindical, o presidente do Sindi-

cato das Empresas de Loterias do 
DF (Sindiloterias), Antônio Simoneto, 
participou de reunião online, no dia 
25 de setembro, onde ficou acorda-
do a nova convenção coletiva da ca-
tegoria. O acordo estipula aumento 
salarial de 2,69% para os servidores 

do segmento. Já o ticket de alimen-
tação diário ficou mantido em R$ 13.

O presidente do Sindiloterias ex-
plicou que houve sensibilidade de 
ambas as partes. “Ficou bom para os 
dois lados. Evidentemente que dian-
te da pandemia não chegamos onde 
podemos. Importante é que todas as 
partes entenderam o momento no 
qual estamos passando e tivemos um 

DE OLHO NAS NORMAS DE SAÚDE , SINDICATO DAS 
AUTOESCOLAS VISITA PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO 
Por Daniel Alcântara

A pós meses suspensas, as au-
las práticas de direção volta-
ram a ser ministradas no DF 

no dia 12 de setembro, com número 
reduzido de alunos. Para garan-
tir a segurança do procedimento e 
constatar que todas as normas de 
saúde estão sendo aplicadas, o pre-
sidente do Sindicato das Autoesco-
las (Sindauto), Francisco Joaquim 
Loiola, visitou na manhã do dia 18 
de setembro, uma prova prática de 
direção realizada no Gama. Segun-
do Joaquim, as atividades foram 
realizadas sem nenhuma irregula-
ridade.

“Os examinadores estavam cum-
prindo todos os protocolos, para 
evitar o alastramento do coronaví-
rus. Também podemos notar o dis-
tanciamento entre as pessoas que 

estavam com as proteções neces-
sárias”, disse. “Na área de moto, 
cada aluno levou o seu capacete, 
para não haver compartilhamento 
de material”, destacou Joaquim. 
Ele informou ainda que nos pró-
ximos dias o sindicato visitará di-

novidades da base

bom entendimento”, disse Simoneto. 

Após o acordo, o presidente agra-
deceu o apoio prestado pelo núcleo 
sindical da Fecomércio-DF. “Agra-
decemos a Fecomércio que nos deu 
bastante apoio por meio do seu nú-
cleo de apoio sindical. E também pelo 
apoio do departamento jurídico da 
Federação”, finalizou.

versas provas no DF. “Vamos estar 
presentes neste sábado em Tagua-
tingua, orientando todos a segui-
rem os protocolos”, conclui.
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SINDICATO DOS SUPERMERCADOS FAZ REUNIÃO 
COM DEPUTADA JÚLIA LUCY PARA APERFEIÇOAR 
LEI DAS SACOLAS PLÁSTICAS
Por Daniel Alcântara

O  Sindicato dos Supermercados 
do Distrito Federal (Sindsu-
per-DF), por intermédio da 

Fecomércio-DF, realizou uma reu-
nião online com a deputada distri-
tal Júlia Lucy (Novo). O encontro foi 
para debater sobre a necessidade 
de adequações na Lei nº 6.322 de 
2019, que proíbe a distribuição ou 
venda de sacolas plásticas nos es-
tabelecimentos comerciais. Durante 
a transmissão, ficou decidido que no 
prazo de uma semana a entidade 
sindical junto aos empresários, com 
a participação da Fecomércio, enca-
minhará propostas para a deputada.

O presidente do Sindisuper-DF, Gil-
mar Pereira, abriu a reunião com 
alguns empresários do setor e fa-
lou do aprimoramento da norma, 
que ainda não foi regulamentada. 
“O modelo da lei atual praticamen-
te inviabiliza o uso de sacolas e traz 
um impacto muito grande. Quando 

eu tiro qualquer opção a baixo custo 
do cliente de uma hora para outra eu 
deixo o consumidor na mão. A ideia 
é continuar oferecendo um item dife-
renciado de material renovável com 
preço de custo. Entendemos que se 
a sacola for grátis não haverá uma 
conscientização para gerar a redução 
de consumo. O que queremos é uma 
mudança de hábito”, explicou.
A deputada distrital Júlia Lucy (Novo), 
que é a relatora designada para 
aperfeiçoar essa lei, se colocou a dis-
posição para acolher as demandas. 
“A nossa intenção é atender ao setor 
com uma inclinação para a liberdade 
de mercado, ou seja, as empresas se 
estruturem e se estabeleçam dentro 
de suas regras. Enxergamos a sus-
tentabilidade de uma forma ampla, 
seja ambiental ou do negócio que 
gera emprego e renda. Vamos atuar 
juntos e aguardo as sugestões para o 
aprimoramento da lei”, citou.

AUMENTO DE PREÇOS DE 
PRODUTOS DA CESTA BÁSICA 

O Sindicato dos Supermercados do 
DF também está preocupado com 
o aumento de preços dos produtos 
da cesta básica, como arroz, feijão, 
carne e leite. Segundo o sindicato, o 
valor é repassado pelas indústrias e 
distribuidores. O presidente do Sind-
super, Gilmar Pereira, diz que os 
mercados estão se esforçando para 
manter os preços e abastecimento 
desde o início da pandemia. “Os mer-
cados do DF não compactuam com 
nenhuma possível prática abusiva de 
preços que gera transtorno em toda 
a sociedade”, diz. “Acredito também 
que a corrida de compra para estoca-
gem não é vantajosa para ninguém, 
apenas gera especulação. Pedimos 
que o cliente nesse momento evite 
comprar para estocar, assim ele con-
tribui para não haver especulação”, 
enfatiza Gilmar.



52  Revista Fecomércio DF

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.                                                                                                                                     

Fonte: CNC

Em âmbito nacional as vendas 
no varejo apuradas pela Pes-
quisa Mensal do Comércio 

(PMC-IBGE) fecharam o primeiro 
semestre com uma queda de -3,1% 
quando comparado com o primeiro 
semestre de 2019. O crescimento de 
8,0% em junho e 14,4% em maio úl-
timo foram insuficientes para com-
pensar os efeitos do isolamento so-
cial para contenção da pandemia do 
Covid-19, com o mês de abril deten-
do o pior desempenho com redução 
de -17%. Este resultado semestral é 
o pior desde o segundo semestre de 
2016 quando tivemos uma redução 
de -5,16%. 

Quando agregamos os dados de ju-
lho, o setor de serviços cresce 2,6%, 
comércio 5,2% e indústria 8%, indi-
cando que a retomada está se con-
solidando com o setor de comércio  
sendo puxado especialmente pelas 
vendas do comércio eletrônico que 
no período janeiro a junho deste ano 
cresceram 119,4% e a reabertura 
dos estabelecimentos comerciais. Já 
o setor de serviços reage mais lenta-
mente em razão da necessidade de 
atendimento presencial.

O comércio varejista do Distrito Fe-
deral comparado com as demais 
unidades da federação é o 10º co-
locado em volume de vendas reali-
zadas em junho em relação ao mês 

anterior, com um crescimento de 
11,7% acima da média nacional de 
8,0%, o estado do Pará possui o me-
lhor desempenho (39,1%) e o Estado 
do Rio Grande do Sul o pior desem-
penho de (-9,0%).

A pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio – CNC divulgada em 
junho em relação ao endividamento 

e a inadimplência das famílias do DF, 
indica que a dívida impagável cres-
ceu 68,2% quando comparado com 
o mês anterior, enquanto a dívida to-
tal sofreu redução de -8,9% puxada 
pela redução da dívida com cartão de 
crédito que teve redução de -3,9% e 
-19,8% quando comparado com os 
meses de maio e abril respectiva-
mente.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Junho 2020

Cartão de Crédito
86,7%
72,3%
69,5%

Dívida impágavel
0,7%
2,2%
3,7%

Inadimplência
12,3%
14,1%
12,8%

Dívida Total
77,4%
60,6%
55,2%

Abril Maio Junho
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresentou redução de -6,1% em relação ao mês 
de maio e de -21,7% quando comparado com o mês de abril, 
influenciado principalmente pela redução da intenção de 
consumo nas famílias com renda de até 10 salários mínimos.

O nível de otimismo dos empresários, sofreu expressiva 
redução no período de abril a junho com destaque para os 
indicadores de condições atuais que apresentou variação 
negativa (-59,7%), seguido do indicador das expectativas e o 
indicador de investimentos que sofreram redução de (-45,3%) 
e (-29,7%) respectivamente.

As taxas de juros, continuam mantendo uma trajetória 
descendente, verificada desde junho de 2019, apresentando 
pequenas variações. As taxas mais representativas para o 
setor produtivo e para as pessoas, continuam em patama-
res elevados e registraram os seguintes números em junho: 
1) para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 
0,73 ponto percentual, fixando-se em 115,32%; 2) para a Pes-
soa Física, a taxa do Cheque Especial, apresentou pequena 
redução de (-4,83) pontos percentuais, atingindo 126,27%a.a. 
em junho, enquanto a taxa do Cartão de Crédito sofreu queda 
de (-3,79) pontos percentuais, fechando o mês de junho em 
253,69% a.a.

Mais de
10 SM 91,0

71,1
70,1

86,4
72,1
67,6 

84,2
72,6
66,5

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Junho 2020

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

106,5
94,3
74,9

168,3
136,3
92,0

120,1
97,2
48,4

131,6
109,3 
71,8

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Junho 2020

Fonte: CNC

Maio

Abril

Março

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

110,29%
108,87%
105,21%

131,62%
131,10%
126,27%

18,44%
18,16%
15,91%

74,72%
73,92%
71,67%

47,98%
47,13%
43,85%

259,03%
257,48%
253,69%

116,78%

116,05%

115,32%

18,44%

17,88%

16,77%

15,53%

14,98%

14,16%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Junho 2020

Junho 2020

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Abril

Abril

Abril

Maio

Maio

Maio

Junho

Junho

Junho
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Jenieri Polacchini
Advogada e especialista em 

direito da economia, empresa e 
negócios internacionais

Leonardo Valério
Analista de Sistemas 

Diego Godoy   
Empresário e arquiteto 

Karina Praça  
Jornalista, analista de 
comunicação na CNC

www.fecomerciodf.com.br

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.

BOM

BOM

BOM

BOM BOM

BOM

BOM

RUIM RUIM RUIM

RUIM

Foi criada para reduzir o custo 
de impressão e logística, pois 

o momento atual aumentou a 
demanda por dinheiro. Porém, 
foi inevitável trazer à memória 
o período de inflação galopante 

enfrentado pelo Brasil, onde nosso 
dinheiro se desvalorizava tão 

rapidamente.

Achei estranha a notícia do 
lançamento de uma nota de R$ 
200,00, mesmo sendo algo já 

previsto. Em tempos em que notícias 
de corrupção envolvendo dinheiro 

em espécie são cada vez mais 
comum, é muito fácil supor que isso 
irá facilitar a lavagem de dinheiro.

Acredito que o lançamento da nota 
pelo Banco Central mostra que a 
nossa moeda está desvalorizada. 

A inflação no Brasil está altíssima, 
espero que a situação se normalize

A criação de uma nota com valor 
alto  é resultado de inflação. E 

isso é péssimo para o país. 

Importante para nos manter 
informados da real situação e 

ajudar no controle de ações a serem 
tomadas como medida preventiva. 

Com certeza o déficit de testes 
colabora com a falta de informação, 

levando a população a uma 
ignorância dos reais fatos

É fundamental para sabermos a 
eficácia no combate ao vírus.

Assunto delicado que precisa 
ser tratado com o maior cuidado 

possível. Mas acredito que se 
pode liberar bares, restaurantes 

e academias, é possível criar uma 
norma para reabertura das escolas 

também

As crianças precisam e sentem falta 
do ambiente escolar e da rotina. As 
escolas estão se organizando para 

uma retomada segura, com todos os 
cuidados de higiene necessários.

Constantemente vejo crianças 
brincando com a máscara no queixo. 

Se mesmo com a supervisão dos 
pais esse tipo de cena é comum, 

em escola não será diferente. Fora 
a possibilidade de uma criança se 

infectar na escola e levar a doença 
aos pais ou avós. 

Apesar de algumas notícias de 
reações adversas ou de testes que 
foram realizados as pressas estou 
confiante de que em pouco tempo 

teremos acesso a uma vacina segura. 
Entretanto, assim como a vacina da 
gripe, penso que ficaremos reféns de 
uma vacinação anual contra a covid.

É aquela luz no fim do túnel 
que alimenta nossa esperança. 
Infelizmente não é tão rápido 

quanto todos gostariam. Embora 
os testes estejam avançados, a 

vacina tem seu resultado a longo 
prazo, então temos que aguardar.

Universidades e ensino médio, 
já poderiam ter voltado. Esse 

grupo foi o que menos cumpriu 
isolamento social. Acho válido 

manter, paralelamente, o ensino à 
distância para as pessoas que não 

se sintam seguras.
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