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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
2 Planos
RevistadeFecomércio
DF 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
adquirido.
saúde coletivos
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. Outubro/2020.

PROTEJA
O ESSENCIAL

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

334

A partir de:

R$

1

Ligue:

0800 799 3003

Se preferir, simule seu plano em
qualicorp.com.br/oferta.
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registradora
redacao@fecomerciodf.com.br
Fecomércio-DF firma parceria com Sesc e garante descontos para sindicatos

A

Fecomércio-DF firmou um
convênio que permite aos associados dos seus sindicatos
que usufruam dos serviços do Sesc-DF, como acesso às piscinas, academias e à consultas médicas, por
exemplo. O empresário filiado ao
sindicato da base da Fecomércio-DF
poderá conveniar-se à instituição
pagando o mesmo valor tabelado do
público preferencial que é o Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A taxa mensal é de
R$ 28 por titular, podendo incluir dependentes (cônjuge, filhos e/ou enteados até 21 anos e de 21 a 24 anos
desde que comprove a condição de
estudante).
A chefe do Núcleo de Relacionamento
com o Cliente do Sesc-DF, Fabiana
Balduino, explica como funciona
para se credenciar no Convênio
Fecomércio-DF. “O associado precisa
buscar o seu Sindicato e solicitar o
credenciamento no Sesc-DF enviando
cópia do RG, CPF e comprovante

de residência, além de fornecer o
e-mail, o telefone e os documentos
pessoais dos dependentes. A vigência
da credencial (carteirinha) é de 1 ano
e é válida no Distrito Federal. Entre
os benefícios está também o acesso
à rede de descontos de até 40%, nos
parceiros do Sesc-DF, que incluem
instituições de ensino, clínicas,
farmácias, academia e muito mais.
É uma facilidade que a Fecomércio
traz em conjunto com o Sesc-DF
fortalecendo o sistema e dando
assistência aos associados”, conta.

Mesmo com a pandemia, número de contratações
temporárias para o Natal deste ano deve chegar a 3 mil
A contratação de trabalhadores temporários para atuar no comércio brasiliense durante o Natal será menor este ano quando comparado com 2019. É o que
mostra o levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio-DF. De acordo com o
estudo, 20,90% dos empreendedores farão contratações, isso significa que serão
abertas aproximadamente 2.860 vagas temporárias em 2020. No ano passado,
na mesma época, 22,6% dos comerciantes manifestaram o desejo de realizar
contratações temporárias (3.094). O levantamento ouviu 402 lojistas do DF, de diversos segmento, entre os dias 20 e 27 de setembro.
De acordo com o levantamento, 54,76% dos empresários começarão a contratar
a partir da segunda quinzena de novembro e 36,90% a partir da primeira quinzena de dezembro. A pesquisa perguntou se existe a possibilidade do funcionário
temporário ser efetivado e 77,38% dos entrevistados disseram que sim – apesar de alto, a expectativa do ano passado era 92,2%. Os principais pré-requisitos
apontados para o preenchimento das vagas são: flexibilidade de horário (33,04%);
comportamento proativo (24,23%) e experiência prévia para o cargo (22,47%).

@fecomerciodf
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editorial

Reinvenção

V

iajar é mudar a roupa da
alma, festejava o poeta Mario Quintana que sugeria três
formas de viajar: quando se sonha,
viaja de verdade e, placidamente,
quando se relembra. Passamos
quase meio ano sem quase viajar
de forma alguma. A alegria das
descobertas e surpresas no mundo saiu de nossos sonhos e muito
mais da lembrança. Mas parece
que começamos a acordar desse
tempo cinzento.
Nesta edição da Revista, os jornalistas José do Egito e Sílvia Melo,
colegas e colaboradores na Fecomércio-DF, dão boas novas e contam
o despertar do turismo no Brasil e
em Brasília. O bom repórter caça a
informação precisa nas melhores
fontes e assim foi nesse passeio de
volta aos momentos de descontração
e viagens.
Luís Guilherme de Araújo, empresário, conta que “a insegurança
em retomar os empreendimentos de
turismo foi a questão desafiadora’.
Ronaldo Cirilo Triacca vem contar
do primeiro vinho fino de Brasília, o
Seu Claudino Syrah 2019.

donça, Secretária de Turismo adiantou que assinou um acordo com a
Embratur para promoção de Brasília
como turismo acessível. Vamos ver
também uma análise macroeconômica de André Coelho, um especialista em Turismo da FGV.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) estima que o segmento do turismo no Brasil perdeu R$ 90 bilhões em
três meses. No Distrito Federal, linhas
de crédito e parcerias foram pensadas
para minimizar os danos. Além de calcular o prejuízo, integrantes do setor
também se organizam para uma reinvenção para o próximo ano.
Dados de pesquisa do Google indicam que as buscas pelo termo “hotel fazenda em Brasília” registraram
aumento de 70% nos últimos 30 dias.
São esses sinais de recomeço que
nos fazem acreditar que as tormentas
provocam grande medo aos velhos
marinheiros, mas produzem bons
ventos que enfunam a vela das naus.
Essa edição da Revista Fecomércio é um catálogo de esperanças.

A Coordenadora de Turismo Social do Sesc DF, Elisângela Barros
Silva, fala da busca de alternativas
para renascimento do turismo.

Muito aprendemos no pesadelo
da pandemia, porém mais que isso,
descobrimos a paciência e a fé. Percebemos que as conquistas não estão
nas batalhas, mas na perseverança.

Nathalia, consultora do Sebrae,
deu valiosa dica sobre as viagens-passeios de curtas distâncias, nos
próprios veículos. Há também as
informações oficiais. Vanessa Men-

Se quisermos sobreviver temos
que usar a perseverança e fazer da
paciência nossos aliados. Elas têm
o efeito mágico de fazer a dificuldade
sumir e o impossível surgir.
Boa Leitura!

Francisco Maia

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

EDISON
GARCIA
Por Daniel Alcântara

Formado em direito pelo
UniCeub no ano de 1983, Edison Garcia
é hoje o presidente CEO da Companhia
Energética de Brasília- CEB. Ele
assumiu o cargo em junho de 2019
e encabeça agora a privatização da
companhia, o que tem gerado muitas
críticas e manifestações de empregados
da empresa e da população. Antes de
assumir o cargo na empresa pública do
DF ele atuou 31 anos na Advocacia-Geral
da União, trabalhou no INSS e atuou
como procurador federal.
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1- Como estão sendo realizados os
serviços neste momento de pandemia?
Os serviços da CEB não foram interrompidos em nenhum momento,
mesmo com a pandemia. Por se tratar de um serviço essencial, as equipes da CEB continuaram trabalhando 24 horas por dia, sete dias por
semana, para atender às demandas
da população do Distrito Federal e
garantir o fornecimento de energia.
2- Como o senhor avalia o fornecimento de energia para as empresas
do DF?
A CEB Distribuição tem feito todo o
possível para atender aos seus clientes, sejam estes clientes pessoas
físicas ou jurídicas. É fato que algumas regiões, anteriormente apenas
residenciais, hoje abrigam empresas
e industrias, que geram sobrecarga
na rede e oscilações no fornecimento. É necessário a realização de investimentos robustos na planta de
distribuição do Distrito Federal, para
que essa situação melhore e as empresas, bem como as habitações, recebam energia de qualidade.
3- Existe algum programa para
pessoa jurídica que está sofrendo
com dívidas, durante a pandemia?
Qual o procedimento?
No mês de junho, a CEB Distribuição
lançou uma edição excepcional do
RECUPERA – Programa de Recuperação de Créditos. Os clientes e empresas, que com a pandemia do novo
coronavírus enfrentam dificuldades

para manter o pagamento da conta
de energia, terão condições diferenciadas para quitar as dívidas. Para
isso, o cliente deve acessar a Agência Digital da CEB.
4- O DF cresceu muito rápido. Com
isso, vieram alguns problemas estruturais: muitas pessoas fazem o
famoso “gato” de energia. Como
a CEB lida com esse problema tão
frequente na capital?
A crescente quantidade de ligações
clandestinas são um problema que
afeta diversas regiões no DF, trazendo prejuízos financeiros e materiais à
CEB Distribuição e transtornos à população. A CEB foi impedida de ligar
energia de áreas irregulares por ação
movida pelo Ministério Público desde
2005 e está atuando fortemente junto
ao Governo do Distrito Federal para
garantir a instalação provisória de
redes de qualidade e medidores de
energia individualizados. Fruto disso
é o Programa Energia Legal, lançado
pelo Governador Ibaneis Rocha, que
vinha demostrando muita preocupação com os moradores dessas comunidades. O objetivo do programa é
justamente fornecer energia regular
e de qualidade para as comunidades
que estejam em fase de regularização pelo poder público, a começar
pelo Sol Nascente.
5- A chuva deve chegar ainda no
mês de outubro e isso afeta os serviços? De que forma a companhia se
prepara para os imprevistos causados pelas chuvas?
No início de 2020, a CEB elaborou

“É necessário
a realização de
investimentos
robustos na
planta de
distribuição
do Distrito
Federal,
para que
essa situação
melhore e as
empresas,
bem como as
habitações,
recebam
energia de
qualidade.”
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um Plano de Ação com o objetivo de
preparar o sistema para o período
das chuvas. Esse plano inclui ações
de poda de árvores, limpeza da rede,
manutenções preventivas e investimentos na rede elétrica. Importante
deixar claro que a falta de energia é
situação prevista em qualquer lugar
do mundo e que, no Brasil, a ANEEL
estabelece limites para o desempenho do sistema, levando em consideração o tipo de rede e quantidade de
clientes atendidos em cada conjunto
elétrico. Mesmo com toda a atuação
preventiva e investimentos realizados, é praticamente impossível evitar
100% dos casos de falta de energia,
uma vez que diversos fatores são
responsáveis por essas ocorrências,
como postes abalroados, descargas
atmosféricas nas redes de energia,
árvores na rede, furto de cabos e
transformadores, entre outros.
6- Quantos empregados a empresa
tem? Qual é o faturamento e o gasto
anual?
Atualmente, a CEB Distribuição conta com 878 empregados. Os relatórios de 2019 apontam um gasto de
R$ 4,2 bilhões e um faturamento de
R$ 4 bilhões. No primeiro semestre
de 2020, o gasto foi de R$ 2 bilhões e
o faturamento de R$ 1,7 bilhão.
7- Em que pé está o andamento da
privatização da CEB hoje?
No dia 13 de outubro de 2020 a
Assembleia Geral Extraordinária
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aprovou a venda de 100% (cem por
cento) das ações representativas
do capital social total votante da
CEB Distribuição S.A. (“CEB-D”),
pelo preço mínimo de venda de R$
1.423.898.000,00(um bilhão, quatrocentos e vinte e três milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais), a
ser realizada em leilão organizado
pela Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). No
dia 14 de outubro, realizamos uma
Audiência Pública sobre o tema, para
prestar informações ao público, bem
como receber sugestões e contribuições ao referido processo. Após isso,
o próximo passo será a publicação de
um edital com todas as condições da
operação. Esse edital estabelecerá
um prazo para o leilão que será marcado e agendado. Nossa expectativa
é que o leilão ocorra em meados de
novembro. Em um ambiente aberto,
transparente, em uma competição
pública, com os competidores oferecendo seus preços, seus lances para
a aquisição da companhia.
8- O que torna a privatização necessária?
Há urgência de se obter condições
para investimento. Hoje a CEB não
consegue atender aos desafios gerados pelo crescimento do Distrito
Federal, com novas áreas residenciais e empreendimentos que poderão gerar grande desenvolvimento. A
chegada de investidor de porte permitirá essa opção. Nesse aspecto, o
gestor privado tem mais vantagem,

pois tem mais capital de giro disponível e pode comprar melhor, com
menos burocracia e em escala, que
é algo que a CEB enquanto empresa
pública não tem condições de fazer.
Uma análise rápida no ranking de
desempenho da ANEEL comprova
isso: as dez distribuidoras que melhor operam no país em relação aos
índices de qualidade estabelecidos
pela agência reguladora são empresas privadas há mais tempo.
9- O governador afirmou que a ideia
é garantir aos trabalhadores opções para que não saiam prejudicados com a ação. Quais são os planos
para os empregados da empresa?
Entre os mais de 800 empregados da
CEB, hoje, cerca de 120 estarão incluídos num Programa de Demissão Voluntária (PDV). Estamos trabalhando
no sentido de dar a eles garantia de
aposentadoria e fizemos readequação
financeira no fundo de pensão. Outros
100 devem ficar com a holding do grupo. Vamos aproveitar muitos especialistas em iluminação pública e prestação de serviços de energia. Cerca de
600 estarão à disposição da nova CEB
Distribuição, a ser dirigida pelo grupo
que vencerá a licitação de novembro.
O Governador Ibaneis está consciente
de que essa mão de obra, de elevada
qualidade, será indispensável para
o prosseguimento das operações. A
CEB tem um quadro excelente e isso
será sempre reconhecido.

10- Com a desestatização, a população receberá um serviço de melhor
qualidade?
Uma distribuidora do setor elétrico
precisa ter capital de giro, precisa ter
dinheiro em caixa, porque ela se obriga a comprar e vender energia sem
receber dinheiro do governo. Vive da
própria arrecadação. A pandemia
do novo coronavírus, por exemplo,
causou um impacto devastador no
caixa da companhia. Nesse período
tão complicado, registramos um aumento grande da inadimplência, que
abrange 23% dos nossos consumidores. E há os chamados “gatos”. Nosso cálculo é que existam de 80 mil a
100 mil casas que usam energia de
forma irregular, causando perdas de
R$ 90 milhões/ano. Com os investimentos decorrentes do comprador,
posto que a venda está vinculada à
realização de investimentos em infraestrutura, a prestação de serviços
tende a ser melhor, possibilitando
aos consumidores o acesso à energia
de qualidade.
11- A venda da empresa vai gerar
um lucro?
Os acionistas decidiram pela venda da subsidiária em um momento
de grande atratividade, em que seis
empresas disputam a CEB Distribuição. Temos confiança que a CEB
pode alcançar um valor maior que
o mínimo para venda, posto que o
mercado do Distrito Federal tem
muitas qualidades. Temos uma alta

densidade demográfica, com cerca
de 1,1 milhão de consumidores com
consumo alto e boa renda per capita.
O potencial comprador sabe disso, e
avalia quanto de investimento será
necessário para melhorar a produtividade da empresa.Uma venda bem-sucedida, como acreditamos que irá
acontecer, será para o GDF a possibilidade de investimentos significativos em melhorias para a população
do DF. Com o tempo este resultado
será visível.
12- O dinheiro da privatização será
investido em alguma ação específica?
O lucro da venda da Distribuição será
revertido, pelo governo do Distrito
Federal, em investimentos que irão
melhorar a vida de todos os moradores do DF.
13- Além disso, vocês estão seguindo algum exemplo de outras cidades que fizeram esse tipo de privatização?
O BNDES, que está trabalhando junto com a CEB no processo de privatização, tem know how consolidado.
Nos foi mostrado que, nas cidades
onde a privatização se deu há mais
tempo, as companhias energéticas
estão consolidadas, prestando serviço de qualidade. Outras, mais recentes, aos poucos estão evoluindo.
É um processo de investimento e
correção de rumo.

“O lucro da
venda da
Distribuição
será revertido,
pelo governo
do Distrito
Federal, em
investimentos
que irão
melhorar a
vida de todos
os moradores
do DF. ”
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comércio

Black Friday, Natal e o 13º salário prometem movimentar a economia no final do ano

TERMÔMETRO DAS VENDAS
Último trimestre do ano traz dados positivos e
expectativa de aumento nas vendas
Por Sacha Bourdette

A

pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias brasilienses (ICF-DF), medida pela
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
e divulgada pela Fecomércio-DF,
voltou a apresentar crescimento
após cinco quedas consecutivas. Em
agosto, o índice atingiu 66 pontos,
contra 65,1 do mês de julho. Mesmo
com o tombo histórico de 9,7% do
Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2020 divulgado
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pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a CNC revisou a
previsão de retração do PIB de 6,1%
para 5,7% em setembro. A projeção
levou em consideração o ritmo de
recuperação da atividade econômica,
que tem sido positivo.
O presidente da CNC, José Roberto
Tadros, faz uma avaliação do cenário.
“A intensificação de ações de vendas online pelos comerciantes tem
ajudado na recuperação gradual do
comércio nos últimos meses e tam-

Economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fábio Bentes

bém será um dos impulsionadores
das vendas para o Natal. Apesar de
esperarmos uma ligeira queda em
relação ao faturamento de 2019, o
fim de ano de 2020 também deve ser
influenciado pela percepção cada vez
mais otimista dos comerciantes”,
disse. “Por mais que ainda haja um
elevado grau de incerteza em relação à superação da crise, o ritmo de
recuperação da atividade econômica tem surpreendido positivamente. Apesar de o comércio eletrônico
ter crescido bastante, as vendas em
shopping centers vêm registrando
retrações. Com isso, mesmo com
a flexibilização das medidas de distanciamento social e a reabertura
das lojas do varejo não essencial, a
CNC espera que caia pela metade o
número de temporários contratados
para o Natal deste ano. A alta do dólar também deve acarretar uma celebração mais econômica”, apontou.

ano. “O último trimestre do ano geralmente é o mais positivo para o comércio, a disponibilização do 13º salário
colabora para a data mais comemorativa que é o Natal e também a Black
Friday. Temos acompanhado ainda o
crescimento do comércio eletrônico. A
tendência agora é o crescimento nas
vendas e isso aumenta a confiança
dos empresários. Estamos percebendo que o processo de recuperação
está em curso e vendo um cenário
mais positivo. Acredito que se não tivermos nenhum choque negativo a
economia tem condições de crescer
mais em 2021, talvez não tanto quanto
se esperava antes, mas deve crescer.
E a expectativa de vendas para esse
ano é de 2%, e para o ano que vem
apesar de não termos feito uma previsão formal é conseguir crescer entre
5% e 6% se não tivermos nenhuma
surpresa negativa até a primeira metade de 2021”, explicou.

Segundo o economista da CNC, Fabio Bentes, os indicadores apontam
uma situação melhor para o final do

O estudo mostra ainda que, em relação ao emprego, 15,2% dos entrevistados estão mais seguros do

que no mesmo período do ano passado; 32,6% menos seguros; 40,9%
igual ao ano passado; 8,4% estão
desempregados. O economista fala
dos postos de trabalho para o último
trimestre. “Mesmo nos piores anos
do comércio houve demanda por
vagas temporárias, justamente pelo
fato das vendas crescerem muito no
mês de dezembro. O setor de vestuário, por exemplo, historicamente as
vendas dobram na passagem de novembro para dezembro. E isso deve
acontecer de novo esse ano, não na
mesma magnitude do ano passado que foram mais de 90 mil vagas
criadas, mas esse ano será bem
menor até porque temos acompanhando o crescimento do e-commerce. O varejo eletrônico não é um
empregador por definição e gera determinadas vagas específicas, mas
não de vendedor. Mas sim, teremos
contratação de trabalhadores temporários, mas em um ritmo menor
do que o ano passado”, completou
Fabio Bentes.
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Empresário da Nano Garden, Eiiti Yuri, investiu no e-commerce para se adaptar aos novos meios de consumo

DECORAÇÃO COM PLANTAS

NOVOS INCREMENTOS

De acordo com o empresário da
Nano Garden, localizada na 402 Sul,
Eiiti Yuri, a pandemia trouxe um tipo
de venda diferenciada para a sua empresa. Há cinco anos no mercado, ele
vende terrários e plantas exóticas.
“Eu tive que me adaptar neste período e tomei algumas atitudes e hoje
invisto muito no Instagram. Uma das
estratégias foi contratar uma empresa terceirizada para transportar
as plantas com o máximo de cuidado
para chegar tudo certo para o nosso
cliente. É um serviço que não tinha
antes e vou manter. Os pedidos podem ser feito por Whatassp, telefone
ou Instagram. E estou abrindo um
site para ser algo a mais”, revelou.
“Eu contratei mais duas pessoas
na pandemia e estou acreditando.
Minha expectativa é que possamos
aumentar as vendas. Hoje tenho trabalhado no conceito de paisagismo
que é eu entregar as plantas certas
para o nosso cliente. Eu tenho produtos personalizados, feitos à mão
e únicos e como está chegando o
fim do ano é uma ótima alternativa
presentear com planta que traz vida.
Além disso, como as pessoas estão
mais em casa elas estão tendo uma
atenção maior nas residênc ias”,
disse Eiiti.

O sócio e chef de cozinha do Blend
Boucherie, na 412 Norte, Marcello
Lopes, fala dos incrementos que a
pandemia trouxe. “Não tínhamos o
delivery e quando vimos o que estava ocorrendo nos apressamos
para colocar o delivery antes de fecharem os estabelecimentos. E no
dia que fechamos tivemos um bom
movimento de entregas. Chegou o
fim de semana e conseguimos um
crescimento maior e entendemos
que não era o pior dos mundos. A
cada semana que passou conseguimos crescer com as entregas. Em
um segundo momento contratamos
o nosso próprio motoboy e isso ajudou. Começamos agora a investir no
nosso próprio delivery, criamos uma
plataforma para podermos atender
o cliente sem o custo dos aplicativos
e lucrar mais. Temos um trabalho
interessante no Instagram e com assessoria de imprensa. Acreditamos
que isso nos deixou vivos e fortes.
E agora vendo crescimento e inclusive estamos com vaga de emprego
aberta”, adiantou.
Para o chef de cozinha o final do ano
deve trazer um alívio maior. “Hoje,
já percebemos um aumento considerável de clientes e conseguimos manter os colaboradores da
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empresa. Estamos sentindo nesse
momento as pessoas mais tranquilas em relação ao vírus e o público
já está visitando as casas. Valeu a
pena todo o esforço que estamos
fazendo. E agora nesse final de ano
todos nós do segmento da gastronomia esperamos um bom movimento
e crescer, mas sabemos que não vai
ser igual a 2019. Minha expectativa é
que em janeiro tudo volte ao normal.
Para este último trimestre pretendemos aumentar as vendas e respirar
mais um pouco. Estávamos com a
cabeça dentro da água e agora estamos conseguindo tirar. A expectativa
é boa e vimos que aqui no Centro-Oeste as notícias estão positivas. Apesar de todo o quadro que estamos vivendo, está dando tudo certo”, disse
Marcello.
Segundo a caixa do restaurante
Blend Boucherie, Giovana Fernandes, a empresa teve uma preocupação constante com os empregados.
“Antes da pandemia eu engravidei e
fiquei afastada um período. A empresa enxergou o meu lado e me
manteve na equipe. Foi importante,
pois agora com um filho pequeno
precisava manter a minha renda. Fiquei muito feliz em estar empregada
neste período de tantas dificuldades
e desafios”, contou.

PRESENTES
A sócio-proprietária da Avanzzo,
Daniella Naegele, fala do que espera para o último trimestre do ano.
“Neste momento estamos muito
atentos ao comportamento de consumo de nossas clientes. É ele que
direciona as nossas ações para as
vendas. Estamos otimistas quanto
ao Natal, pois acreditamos que haverá um crescimento das vendas
com compra de presentes. Acreditamos que as pessoas vão presentear aquelas pessoas que lhe são
especiais e que estiveram distantes
fisicamente em função da pandemia.
Sendo assim, vamos lançar uma linha de acessórios com foco no presentear. Apostamos em peças com
cores vibrantes, que trazem energia
ao nosso dia a dia, importante nesses tempos. E o conforto para mim
está ligado a autoestima. Quando estamos bem e confiantes, a roupa nos
traz este conforto” revelou.
A empresária conta em que tem investido para alavancar as vendas.
“Nos concentramos nas vendas
online. Investimos em tecnologia,
a exemplo da criação de um novo
site ágil e seguro para que a cliente
tenha uma ótima experiência com
a compra à distância. A tecnologia,

porém é complementada pela nossa equipe, desde a embalagem até
a entrega e principalmente no pós-venda, caso necessite de troca ou
na resposta às dúvidas. Acho que
o mercado está sendo retomando
aos poucos, dentro do esperado”,
disse Daniela.

UNIDADE DE DELIVERY
Para o sócio do Grano & Oliva Pizzeria, na 403 Norte, Andrei Prates,
a tecnologia em conjunto com as
entregas foram fundamentais para
suportar esse momento de crise.
“Abrimos outros canais e quando
veio a pandemia de forma abrupta
desenvolvemos esse canal do delivery para conseguir atender. Tivemos que vincular os aplicativos
efetivamente entrar no meio digital
e investir em marketing online. Desenvolvemos um site para mostrar
os nossos produtos e ligando isso às
plataformas de delivery e Whatasapp. E não apenas abrir uma conta e
responder os clientes, desenvolvemos um software para que domingo
à noite, um dia de maior demanda
com 10 pessoas no mesmo minuto,
consigamos atender simultaneamente e garantir uma resposta de
tempo mínimo”, detalhou Andrei.

“Já estamos tendo um retorno das
pessoas no restaurante. A minha
expectativa é que tenhamos um
crescimento. É um aumento gradual. Conseguimos manter os talentos
da nossa equipe readequando os
cargos, o garçom indo ajudar no delivery, por exemplo. Tivemos que desenvolver várias expertises na nossa
equipe, tanto de gestão como de
atuação. Uma oportunidade surgiu e
abrimos no meio da pandemia uma
cozinha só de delivery no SIG. Hoje,
tenho mais empregados do que antes do decreto do fechamento. Conto
com uma equipe maior de cozinha e
de motoboys”, disse Andrei Prates.
A gerente de operação do Grano
& Oliva Pizzeria, Camila Cardoso,
destaca como se sente fazer parte
da equipe. “A sensação que dá é
que estamos conseguindo superar
uma crise da pandemia e me vendo
como necessária para fazer parte
dessa conquista. Acho que é um
legado meu ter participado de um
grupo de trabalho que superou uma
pandemia. Sou uma das funcionárias mais caras e optaram por me
manter. Estamos conseguindo fazer
um trabalho bem feito e de sucesso. Isso é importante para a minha
carreira”, afirmou.

A sócio-proprietária da Avanzzo, Daniella Naegele, aposta que o Natal deste ano será positivo para o empreendimento
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vantagens

FECOMÉRCIO INAUGURARÁ CLÍNICA
A inciativa visa o atendimento com preços populares. O objetivo é o de
atender empresas da base da entidade
Por Daniel Alcântara

A clínica funcionará por meio de um cartão de desconto, sendo exclusivo para o uso de empresas filiadas aos sindicatos da base

C

om o intuito de fortalecer os
sindicatos da base da Fecomércio-DF, o presidente da entidade, Francisco Maia, apresentou para
os diretores da Federação, durante
reunião de Diretoria, realizada por
videoconferência, no fim do mês de
setembro, um novo projeto. Será
instalado no Edifício Jessé Freire,
no Setor Comercial Sul, em parceria
com a RCS e a Econocard, uma clínica de saúde. A previsão é que o local
esteja pronto até o final de dezembro
deste ano. O presidente da Federação, Francisco Maia, destaca que a
ação busca ajudar os sindicatos da
capital do País.
“Será mais um serviço ofertado aos
sindicatos da base para que eles
ofereçam aos empresários de todo
o Distrito Federal. Essa é mais uma
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ação desta gestão para conseguir
serviços que interessem aos segmentos e que possa reverter em
renda para o nosso sistema”, disse
Francisco Maia. Ele informou ainda
que esse é apenas o começo de um
projeto para gerar sustentabilidade
para os sindicatos patronais da capital do País. “Estamos trabalhando em
outras plataformas: uma de marketplace, onde ofereceremos a criação
de site e logística de entrega para os
empresários da cidade e a outra de
cashback, que repercutirá muito, com
alguns convênios importantes”, explicou o presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia.
A clínica funcionará por meio de um
cartão de desconto, sendo exclusivo para o uso de empresas que são
filiadas aos sindicatos da base da

Fecomércio-DF. Cada consulta realizada na clínica terá o valor de R$
10. Também serão ofertados exames com preços abaixo do mercado:
um hemograma, por exemplo, sairá
por R$ 2; uma avaliação cardiológica
que custa em média R$ 260 custará
R$ 65. Cada usuário receberá um
cartão virtual, com a marca do sindicato de sua categoria. O cartão não
tem limite de idade, é sem carência,
sem custo por faixa etária e sem limite de uso.
Ainda por meio do projeto, os beneficiários terão acesso também à
telemedicina e uma plataforma eletrônica de educação e atendimento
em saúde, onde os pacientes serão
orientados a distância e poderão
participar de atividades terapêuticas
em grupo.

negócios

CÂMARA DE COMÉRCIO COM A
ARGENTINA É INAUGURADA
Objetivo do grupo é o de fortalecer as relações econômicas entre
o País vizinho e a capital do Brasil
Por Daniel Alcântara

A iniciativa foi da Fecomércio e do Fórum de Entidades, que agrega as maiores instituições do comércio do DF

A

Fecomércio-DF, o Fórum de
Entidades Representativas da
capital da república, e a embaixada da Argentina no Brasil lançaram
no dia 6 de outubro a Câmara de Comércio Argentina – Distrito Federal.
O objetivo do grupo é o de fortalecer
as relações econômicas entre o País
vizinho e a capital do Brasil, aprimorando negócios bilaterais em diversas áreas, como: comércio, turismo,
agricultura, indústria, entre outros.
O lançamento foi realizado na sede
da embaixada da Argentina, na Asa
Sul. Na oportunidade, o presidente
da Fecomércio-DF, Francisco Maia,
disse que a câmara será de grande
importância para a cidade.
“Quero agradecer o embaixador pela
oportunidade. Acredito que será uma
parceria promissora, e tenho certeza que as ideias não ficarão apenas
no papel. Uma das primeiras ações
será um intercâmbio de turismo:
queremos fazer um pacote para que
possamos trazer turistas argentinos
para Brasília. Uma segunda vertente
será o incremento do agronegócio –
temos uma área rural muito forte no
DF e vamos fortalecer mais ainda”,
salientou o presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia.

O embaixador argentino Daniel Scioli
disse que a câmara procurará pontos
de convergência e acordos que resultem em influência positiva na agenda
em comum que está sendo criada.
“Será absolutamente produtivo. Brasília tem uma representação enorme. É com muito entusiasmo que
inauguramos essa câmara, tenho
muita expectativa com esse grupo”,
informou Daniel.

FÓRUM DE ENTIDADES
O Fórum de Entidades agrega as
maiores instituições do Comércio do DF, entre elas: Federação
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do DF; Federação das Indústrias do Distrito Federal; Federação da Agricultura e Pecuária do
DF; Federação Interestadual das
Empresas de Transporte de Cargas do DF; Câmara dos Dirigentes
Lojistas; Federação das Associações Comerciais e Industriais do
DF; e o Sebrae-DF. Além da interlocução do setor produtivo junto
ao Governo do Distrito Federal, o
fórum tem por objetivo estratégico
desenvolver projetos e ações que
apoiem o desenvolvimento econômico e social local.

Para o presidente da Fibra-DF, Jamal Jorge Bittar, a criação da câmara pode abrir um leque de oportunidades. O superintendente do
Sebrae-DF, Valdir Oliveira, informou
que a câmara é uma oportunidade de
colocar a economia local em um novo
contexto. Já o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas do (CDL-DF),
José Carlos Magalhães Pinto, salientou que será muito benéfico para o
turismo, para a troca de ideia e produtos. O presidente da Federação
das Associações Comerciais do DF e
Entorno (FACIDF), Valdeci Machado,
também esteve presente e explicou
que todo o setor produtivo brasiliense
será beneficiado. “Essa interligação
gerará muitos frutos, vamos trabalhar para isso”, falou Valdeci.
Já o presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária (Fape-DF),
Fernando Cesar Ribeiro, destacou
que assim como o Brasil, a Argentina
usa o agronegócio como uma grande força motriz. “Em Brasília, apesar
de termos um espaço considerado
pequeno, nós temos uma alta produtividade. Com a formação do grupo,
acredito que podemos nos tornar
uma vitrine tecnológica, temos várias
possibilidades”, disse Fernando.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

TURISMO GASTRONÔMICO
Brasília nos oferece uma diversidade de culturas e sabores. Nesta edição vamos viajar pelos restaurantes da cidade: dar
um pulo em Paris, Londres, Cuba e pelos estados do Brasil, sem se esquecer dos ingredientes orientais e as surpresas da
Índia. Tudo isso no nosso quadradinho. Confira

FRANÇA
Mais uma novidade para os apaixonados pela gastronomia. O restaurante
Le Parisien retoma às atividades com uma nova proposta. Trazendo a referência dos tradicionais bistrôs franceses, a casa, agora, aposta em um
menu completo, em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), entre outras seleções incríveis, inclusive opções para compartilhar. Os clientes poderão vivenciar uma verdadeira viagem à França por meio dos pratos
autorais, além dos clássicos, assinados pelo chef Leandro Nunes.
Endereço: Asa Norte Comércio Local Norte 103 Bloco B Loja 2
Telefone: (61) 3033-8426

INGLATERRA
Pouco mais de dois anos depois da inauguração da The Queen’s Place na
116 sul, agora é a vez da The Queen’s Place Greenhouse, localizada na Qi 21
do Lago Sul. À frente do negócio estão os sócios Matilde Gemeli e Matthew
James Hymas. O espaço abriga 120 pessoas ao todo - e agora com o novo
normal, 60 - possui grandes janelas de vidro que permitem a entrada de
muita luz natural. O menu vai desde o clássico Fish n’ Chips até o Lamb
Shank, passando pelos novos pratos como o Dutch Duck – pato ao molho
de laranja servido com purê de batatas -; o Sea Food Black Pasta – massa
negra com frutos do mar -; e o mais recente da casa: o Burger de Cheddar
Inglês. A casa conta ainda com opções para cafés da manhã, ideais para os
fins de semana, e também chás da tarde. Avocado toasts, English Breakfast, Eggs Blackstone, chás da Tea Road, servidos com geleia e um creme
especial, bolos como o Carrot Cake, o Orange & Almonds e o Red Velvet, e
ainda sobremesas como a mais nova Banoffee na xícara.
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BRASIL
O Brasis Ateliê Gastronômico, localizado no Lago Oeste, busca oferecer aos
visitantes uma experiência gastronômica única. Os pratos são elaborados
com ingredientes brasileiros e orgânicos. O ambiente é bem aconchegante
e bem confortável. A casa oferece pratos deliciosos, entre eles: Medalhão
de filé mignon grelhado ao molho de framboesa do cerrado e aligot com
queijos emmental e canastra acompanhado de farofa da Chef; Filé suíno
alto grelhado com ervas e vinho branco, acompanhado de molho de siriguela, farofa da Chef e crispy de couve e alho poró; Coxa e sobrecoxa de frango
com cobertura de creme e lascas de pequi, polenta de milho, abobrinha em
lascas e chuchu na manteiga; entre muitos outros. Em função da COVID-19
o estabelecimento está funcionando com atendimento mediante reserva:
(61) 99446-2540 ou reservas@chefdioliveira.com.

JAPÃO
Comida japonesa de qualidade em casa? Essa é a proposta do Sushi Gourmet Delivery. Existem várias opções de pratos com salmão, peixes brancos
e camarões. O estabelecimento trabalha com as famosas barcas: as opções
são diversas, com a escolha entre 35, 60, 80 e 100 peças. O valor varia de R$
52 até R$ 140. O Yakissoba da casa também é maravilhoso – tem de frango,
camarão, carne e de legumes. Para pedir, basta entrar no site: www.sushigourmetdelivery.com.br, ou pelo telefone: (61) 9942-31912.

CUBA
Não precisamos nos deslocar até Cuba para experimentar um pouco dessa exótica cozinha, além de deliciosa. Em Brasília temos um dos poucos
estabelecimentos dedicados aos sabores cubano: Bodega de la Habana,
localizado na Vila Planalto. Entre a variedade de pratos principais, entradas,
drinks e sobremesas está o Medallones com Matajíbaro - Medalhões de
Tambaqui grelhados com molho de laranja e pimenta biquinho. Acompanhado de purê de banana e bacon. Terça a Domingo 12h às 15h. Jantar:
Quarta a Sábado 19h às 22h. Mais informações: (61) 99964-1011

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

Renda para as mulheres
Por Sacha Bourdette
A presidente da instituição social Mãos que Criam, localizada
na cidade Estrutural, Marlene Mendes Leal, tem a preocupação
constante em promover a geração de renda para as mulheres
do local. São mais de 300 pessoas atendidas e são oferecidos
lanches, atividades de aperfeiçoamento profissional e espaço
em um galpão para costura. “O nosso objetivo é que essas mães
e mulheres possam ter uma renda por meio dos serviços que
contamos. Aqui elas podem confeccionar peças e objetos”, disse.
Para colaborar na alimentação, o programa Mesa Brasil Sesc
encaminha todos os dias lanches para a instituição. “Sem essa
doação seria muito difícil trabalhar aqui, é muito importante para
nós. Recebemos frutas, biscoitos, pães e iogurte e é o que dá
um reforço para que todos possam trabalhar”, revelou. Nesse
período de pandemia, a instituição mudou o foco e o trabalho
aumentou. “Antes produzíamos muito material para eventos
como bolsas e porta-lápis, mas hoje por meio de uma empresa
terceirizada estamos fazendo máscaras, toucas e outros itens de
proteção individual. Já estamos com um estoque de 40 mil máscaras para entregar”, contou.
Presidente da instituição social Mãos que Criam,
Marlene Mendes

Amor pela gastronomia
Por Sacha Bourdette
Muitas horas de estudo e buscando sempre o aperfeiçoamento representam o esforço e dedicação do chef de cozinha do
Departamento Nacional do Senac, André Luiz Antônio Ornelas.
Formado em gastronomia pelo Centro Universitário Unieuro, ele possui duas pós-graduações e realizou cursos no Senac-DF. André fala de sua relação com a profissão. “É uma
conciliação de amor, comecei precocemente na gastronomia
investindo muitas horas de estudo e trabalho para adquirir conhecimento, experiência, desenvoltura e aperfeiçoamento. Me
sinto realizado, pois foi por meio da gastronomia que minha
vida mudou, foram muitas experiências ao longo da carreira
e hoje, atuo em uma instituição que é referência no mercado,
e tem seu foco no desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento de pessoas para o mundo do trabalho”, afirmou. O chef
de cozinha participou da última edição da Abrasel e conta como
foi a experiência. “Foi uma grande oportunidade e uma imensa alegria poder representar o Senac e a gastronomia regional
brasileira, buscando a valorização do que temos de mais rico
em nosso país, que é a diversificação de nossos ingredientes”,
finalizou.
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Chef de cozinha do Departamento Nacional do Senac,
André Luiz Antônio Ornelas

Cinco perguntas
para Maurikeli
Teles
Por Sacha Bourdette
Formada em Psicologia e pós-graduada em Gestão de
Pessoas, Maurikeli Teles, possui 15 anos de experiência
na área. Ela atua no Sesc-DF desde maio de 2019 e é a coordenadora de Gestão de Pessoas (Cogep) da instituição.
Como está sendo gerenciar a Coordenação de Gestão de
Pessoas do Sesc?
O trabalho realizado pela instituição é maravilhoso e a
equipe da Cogep é muito engajada e comprometida. Temos como propósito cuidar dos trabalhadores do Sesc
de forma integral. Me considero uma pessoa de sorte
por atuar aqui.
Quantos empregados o Sesc-DF conta atualmente e
quais os núcleos que compõem a coordenação?
Atualmente temos 1.320 empregados e, para dar conta,
trabalhamos integrados com as unidades. A equipe da
Cogep é composta por 20 pessoas divididas em 3 áreas,
sendo: Departamento de Pessoal, Saúde e Segurança
Ocupacional e a Seleção e Desenvolvimento.
Palestrante, Maurício Louzada

Segurança no trabalho
Por Sacha Bourdette
Com formação em Psicologia do Trabalho, Neurociência e Comportamento, o palestrante Maurício Louzada
realiza treinamentos voltados para segurança comportamental, desenvolvimento de equipes e lideranças. Recentemente, ele participou da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do Sesc-DF. “Foi uma
grande honra participar da sequência de cinco lives do
Sesc. Além da excelente organização do evento, foi possível notar o nível de envolvimento e participação dos
colaboradores das unidades do Sesc-DF. Mostrou o real
engajamento e envolvimento das pessoas com o compromisso de servirmos à sociedade garantindo a saúde
física, mental e a integridade dos colaboradores”, afirmou. Maurício Louzada explica a importância de se debater o tema de segurança no trabalho dentro de uma
instituição. “Todas as nossas atividades, dentro e fora do
trabalho, envolvem algum tipo de risco. Por isso, pensar
na segurança como algo associado à vida é fundamental. Quando uma instituição como o Sesc-DF evidencia
este tema para os colaboradores, está permitindo que
os conhecimentos e atitudes voltados à prevenção de
acidentes se estenda também para a vida das pessoas
fora do ambiente institucional”, completou.

Quais os principais desafios encontrados, principalmente neste período de pandemia?
Durante a pandemia tivemos que nos reinventar para
dar conta de lidar com as questões emocionais do time
Sesc-DF, garantir a saúde e a segurança dos empregados, para treinar quem estava trabalhando presencialmente e a distância.
Como foi a realização de atividades durante a pandemia?
Neste ano de pandemia tivemos que repensar
todas as atividades, o que foi ótimo. Ter
realizado as atividades online nos
deu a possibilidade de entregar a
mesma experiência para todos
e isso foi incrível. Acompanhar a
participação das pessoas e ouvir
os feedbacks foi muito gratificante.
Para o fim do ano há algo planejado que possa revelar ou
alguma novidade?
Estamos planejando um
evento de encerramento do
ano com uma retrospectiva do
que foi feito em 2020. Vai ser
parecido com o do ano passado, mas teremos novidades.
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casa própria

MERCADO IMOBILIÁRIO AQUECIDO
Pesquisas revelam evolução nos financiamentos em 2020.
Por Carolina Oliveira

C

om a chegada da pandemia do
novo coronavírus, empresários
de todo o mundo se viram perdidos. O fechamento do comércio,
cancelamento de atividades culturais, educacionais e tantas outras
áreas transformou toda a expectativa
de futuro por todo o mundo. Muitos
perderam empregos e empresas fecharam definitivamente. No entanto,
em Brasília, uma área surpreendeu
muita gente: a de venda de imóveis.
Levantamento feito pelo Sindicato da
Habitação do Distrito Federal (Secovi-DF), em parceria com a Universi-
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dade de Brasília, revela uma evolução nos financiamentos imobiliários
nos sete primeiros meses de 2020.
Os dados quando comparados com
o mesmo período do ano passado,
demonstram um aumento de 40,5%.
O Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI), que é o tributo pago
pelo comprador de um imóvel para
oficializar a negociação também teve
alta, registrando uma variação positiva de 8,3% em relação ao mesmo
período do ano anterior. Os dados
são referentes a imóveis usados.
Além disso, em agosto, os Índices
Secovi para Comercialização e Lo-

cação apresentaram variações positivas com crescimento de 1,59%
e de 2,27%, respectivamente. De
acordo com o presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia, existem diversos
pontos que justificam esse aumento
mesmo durante a pandemia do novo
Coronavírus. “Segundo o IBGE, o DF
recebe cerca de 40 mil pessoas por
ano na cidade. A taxa de crescimento
da população é de 1,3% ao ano e a
capital possui um milhão de imóveis.
Somado a isso, os últimos quatro
anos foram difíceis para a economia.
Tivemos redução significativa de
lançamentos de novos empreendimentos, o que gerou uma demanda
reprimida no mercado imobiliário”,
explica Maia.
Uma outra pesquisa realizada na
capital ajuda a concluir que, de fato,
o mercado imobiliário tem motivos
para respirar um pouco mais aliviado. O Índice de Velocidade de Vendas
(IVV), pesquisa realizada pela Associação de Empresas do Mercado
Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil (Sinduscon-DF)
sobre venda de imóveis novos, revelou que, em julho, o mercado imobiliário do Distrito Federal teve indicadores positivos com aumento de
8,5%, mantendo a tendência de re-

Presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia

cuperação esperada para o primeiro
semestre, mesmo em meio a pandemia. No mês de junho, o setor registrou Índice de Velocidade de Vendas
de 11,1%, ou seja, ainda maior. Isso
significa que foram comercializadas
313 unidades e lançados sete novos
empreendimentos só no mês de julho, superando o volume de lançamentos no mesmo período do ano
anterior. Até julho de 2020, o mercado imobiliário lançou 20 novos empreendimentos, sendo que, em 2019,
no mesmo período, foram lançados
19 empreendimentos.
O Indicador de Velocidade de Vendas (IVV) do mercado imobiliário do
Distrito Federal é produzido mensalmente a partir de pesquisa direta realizada pelo Sebrae-DF, e conduzida
pela Opinião Informação Estratégica,
com o apoio do Sinduscon-DF e da
Ademi-DF com as empresas locais.
De acordo com as instituições envolvidas, o levantamento abrange 90%
do mercado imobiliário e, por isso,
tem uma grande representatividade.
Os lançamentos realizados em julho ofertaram 765 unidades e realimentaram o estoque de unidades
novas no Distrito Federal, que subiu
de 3.039 para 3.691 imóveis residenciais. Noroeste, Santa Maria e
Samambaia foram as regiões com

maior volume de vendas no período
e 75% dos imóveis vendidos em julho estão em obra. De acordo com
a Ademi, comprar unidades ainda
em obras demonstra a confiança do
consumidor do DF.
A pandemia ainda não acabou e
ainda traz muitas incertezas, mas
o andamento positivo do setor no
Distrito Federal leva especialistas
a acreditarem que existe uma tendência de crescimento de vendas
e lançamentos para o ano de 2021.
“Em 2020 o mercado não vai se comportar tão bem quanto no ano passado, mas existe uma tendência de
consolidação. Já em 2021 teremos o
que esperávamos para 2020, porém
um mercado mais maduro e consistente”, afirmou o economista Celso
Petrucci, vice-presidente de Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
em uma transmissão ao vivo sobre
o tema no Youtube da Associação de
Empresas do Mercado Imobiliário do
Distrito Federal (Ademi-DF).
De acordo com a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
os motivos que levam as pessoas
comprarem imóveis são o constante
aumento da demanda com crescimento da população, casamentos,
divórcios, novas necessidades de
moradia das famílias, investimentos
e reservas de valor. O vice-presidente
do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (Secovi-DF),
Marco Antônio Demartini, afirma
que o Distrito Federal tem uma demanda histórica por imóveis, que é
consequência do alto crescimento
da população.
“São 70 mil novos moradores na
cidade todo ano e isso gera a necessidade de cerca de 23 mil novas
unidades habitacionais em todos os
segmentos, desde o econômico até
o de alto padrão. O que estamos observando não é uma onda, é um novo
ciclo bom para o mercado. Demanda
latente alta, 58% dos compradores
são funcionários públicos, na pandemia tivemos aumento de pessoas
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querendo fazer upgrade nos imoveis,
então acredito na retomada sólida do
mercado em Brasília”, explica. Ele
afirma ainda que os dados já vistos
em agosto mostram que a tendência é manter o aumento de vendas.
“Olhando a movimentação do mercado em agosto de 2020, quando foram feitos outros cinco lançamentos
e já sabemos que as vendas também
foram boas, percebemos que vem
Índice de Velocidade de Vendas alto
de novo. São três meses de bons
números no mercado”, adianta Demartini.
Para o presidente doSecovi-DF, Ovídio Maia, as constantes reduções da
taxa Selic e consequentemente as
reduções das taxas de juros por parte
dos bancos também têm incentivado
nas compras. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, anunciou no dia
14 de outubro, a redução na taxa de
financiamento da casa própria para
pessoa física, com recursos da poupança. O piso passará de 6,5% para
6,25% e teto caiu de 8,5% para 8%.
“Essas questões influenciam muito no mercado”, afirma Maia. Além
disso, ele explica que o fato de as

famílias terem ficado mais em casa
também gerou novas necessidades.
“Antes as famílias passavam doze
horas fora de casa. Agora as pessoas
precisam trabalhar, cozinhar, assistir aulas, fazer atividades físicas em
um único lugar. Isso gerou essa nova
necessidade de ambientes maiores e
melhores equipados para comportar
as famílias”, afirma.

DADOS NACIONAIS
De acordo com a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
números nacionais mostram que
o setor imobiliário conseguiu atravessar a pandemia e recuperar seu
desempenho positivo a partir de
junho, puxado por mercados como
Distrito Federal e São Paulo. O primeiro semestre de 2020 carregou os
impactos negativos da chegada da
Covid-19, mas o segundo inicia com
sinais de retomada. Houve retração
significativa de 43,9% no volume de
lançamentos quando comparados
o primeiro semestre de 2020 com o
mesmo período do ano anterior, e
redução mais suave de 2,2% no volume de vendas, no mesmo período.

Setor Comercial Sul pode ter área residência, de acordo com projeto
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“Por isso, fica clara a importância do
DF para o desempenho nacional do
nosso setor e também o potencial
do mercado imobiliário em Brasília”,
afirma o vice-presidente de Indústria
Imobiliária da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).

SETOR COMERCIAL SUL
Outra questão que promete aquecer o mercado é a transformação de
unidades do Setor Comercial Sul em
residenciais. A proposta é readequar
imóveis que hoje são usados como
salas comerciais em apartamentos
residenciais de até 60m2. “Com a
possibilidade de morar numa região
com estrutura, transporte, bares,
shoppings, hospitais, muitas pessoas viriam das regiões administrativas
para ter mais estrutura e qualidade
de vida”, explica Ovídio Maia.
Ele afirma ainda a necessidade de
investimentos por parte do Governo
do Distrito Federal na região. “É preciso revitalizar a região para oxigenar
o setor. É uma forma de valorizar a
arrecadação. Ao longo de décadas o
GDF arrecadou com IPTU e não deu
nada em troca para a região”, afirma.

tecnologia

CÂMARA DE INOVAÇÃO DA FECOMÉRCIO SE
REÚNE PARA FORTALECER SEGMENTO
Entre os assuntos que estiveram em pauta estava a necessidade de
se evidenciar mais o trabalho das empresas locais
Por Daniel Alcântara

O

s integrantes da Câmara de
Inovação e Tecnologia da Informação da Fecomércio-DF se
reuniram no dia 8 de outubro, por videoconferência, para discutir planos de
trabalho que visam ao fortalecimento
do segmento no Distrito Federal. Entre
os assuntos que estiveram em pauta
estava a necessidade de se evidenciar
mais o trabalho das empresas locais –
foi falado da necessidade do executivo
olhar o empresário do ramo como um
parceiro, para gerar cada vez mais renda e emprego. Além disso, foi elaborado uma ideia para a criação de eventos
periódicos que fomentem o empreendedorismo da cidade.
Para o presidente da Câmara de Inovação, Christian Tadeu, chegou o momento de a tecnologia abraçar o seu
espaço e tomar assento no DF. “Na
questão da pandemia, a tecnologia foi
importantíssima, sem ela nada aconteceria. A pandemia mostrou que o
segmento não é uma atividade fim,
e sim uma atividade transversal, que
caminha por vários setores”, disse
Christian. Ele falou ainda da importância e da inteligência dos integrantes da
câmara. “Esse grupo é bastante relevante, temos grandes empresários e
entidades da área, assim como membros do governo que acompanham as

nossas reuniões”, ressaltou Christian,
que também preside o Sindicato das
Empresas de Serviços de Informática
(Sindesei-DF).
Outro tema abordado foi a necessidade
do governo em investir nas empresas
do DF. O empresário, Djalma Petit, e
também integrante do grupo da Federação, enfatiza que no estado de Santa
Catarina, por exemplo, a receita do segmento de tecnologia já é maior do que a
do turismo na região. “Hoje, a inovação
e a tecnologia são fontes de receitas
enormes. Brasília tem potencial para
ter indicativos de receita na área e número de empregos maiores do que a
construção civil”, disse. O que acontece
hoje, segundo o empresário, é a falta de
apoio. “Em outros estados o governo
cria desenvolvimento com apoio – aqui
no DF, infelizmente, é quase que nulo o
nível de apoio”, destaca Petit.
O representante do governador, Ibaneis Rocha, na Câmara da Fecomécio,
o jornalista Ricardo Riella, disse que os
últimos dois governos da cidade não
tiveram um relacionamento próximo
com o setor de inovação. A ideia agora,
segundo ele, é a de que o GDF se aproxime mais do segmento e crie uma
agenda positiva. “As entidades não tinham nenhum nível de participar nas
outras gestões. Neste governo temos

esperança que isso aconteça. Até por
isso que essa câmara é importante,
para levarmos propostas consolidadas
para o executivo”, informou Riella.
O representante da Associação das
Empresas Brasileiras de Tecnologia
da Informação (Assespro-DF), Renato
Moraes, ressaltou que para o segmento ganhar relevância, é preciso que
o empresário se posicione, cada vez
mais. Segundo ele, a indústria de tecnologia do DF é limpa, protege o meio
ambiente e está totalmente interligada
com assuntos atuais. O Sindesei-DF,
sindicato da base da Fecomércio-DF,
está estudando parcerias para que seja
possível a realização de uma pesquisa, quantificando empresas e diversos segmentos dentro da área de TIC
da capital. Segundo Christian Tadeu, a
ideia é exatamente a de fortalecer as
empresas e mostrar a força para o governo e para a população.
O presidente da Associação de Startups e Empreendedores Digitais (ASTEPS), Hugo Giallanza, seguiu a linha
de Renato e destacou que os empresários precisam se posicionar mais. De
acordo com ele, o governo cria iniciativas e não envolve o setor. Com isso,
gera-se urgências, sem planejamentos. “Como um deputado cria uma lei
específica para o nosso segmento sem
consultar a gente? Até quando isso
vai ser natural? Passa governo, entra
governo e quem continua aqui são os
empreendedores, é gente que está
aqui todo dia”, explicou.

CRIAÇÃO DE EVENTOS
Durante a conversa foi proposto ainda
uma criação, no estilo MeetUp, de eventos presenciais para pessoas com interesses semelhantes. A ideia é realizar
esses encontros em espaços abertos,
usando food trucks, com o objetivo de se
criar uma rede: conectando empreendedores a novos colabores, ou a sócios.
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Dados do Google indicam que a busca pelo termo “hotel fazenda em Brasília” registrou aumento de 70% no último mês

A NOVA FORMA DE FAZER TURISMO
Espaços em áreas rurais triplicam movimento e deixam setor
abastecido durante crise causada pela pandemia do Covid-19
Por José do Egito e Sílvia Melo

D

esejo de viajar não falta para
muita gente. Mas saber como
será esse deslocamento e
essa experiência, ambos de forma
segura, no novo cenário mundial é
um dos maiores desafios para a indústria do Turismo em tempos de
Covid-19. Muitos especialistas na
área têm se juntado para tentar descobrir como reativar um dos setores
econômicos vitais para a economia
de tantos países. É o caso de Brasília
que carrega na história o fato de receber pessoas de todo o mundo e ser
palco de movimentações e decisões
nacionais, com o setor de turismo
envolvido diretamente nessa circulação. A pandemia do novo corona-
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vírus, que mudou o comportamento
da sociedade com a necessidade do
distanciamento social, trouxe fôlego
para o setor do turismo interno, já
que aumentou a busca por lugares
abertos e sem aglomerações. Com
isso, as propriedades rurais localizadas no Distrito Federal e em seu
entorno saíram ganhando e a busca
por hotéis fazenda triplicou.
Já se passaram mais de 150 dias
desde que a Organização Mundial
da Saúde (OMS) caracterizou a Covid-19 como uma pandemia. Desde
então, pessoas no mundo todo têm
convivido com rotinas desgastantes
e poucas opções de escape. Com

isso, isolamentos voluntários, antes seguidos à risca, acabaram, aos
poucos, cedendo a corridas ao ar
livre de máscara, piqueniques no
parque e, mais recentemente, viagens para locais isolados com a família. Dados de pesquisa do Google
indicam que as buscas pelo termo
“hotel fazenda em Brasília” registraram aumento de 70% nos últimos 30
dias. O movimento foi percebido pelo
setor, que se desdobra para atender
a demanda por hospedagem e adotar novas medidas de segurança.
O Parque ECOBOCAINA é um atrativo de ecoturismo e turismo de
aventura localizado em Formosa
(GO), à margem da rodovia GO 118,

O sossego do campo é um dos principais atrativos

a mesma que dá acesso à Chapada
dos Veadeiros. O local possui várias
atividades, como: caminhada em trilha, cachoeirismo (rapel na cachoeira), voo duplo de parapente, acampamento e hospedagem rural. Foca
na segurança dos visitantes e colaboradores e trabalha na conscientização ambiental. Um dos proprietários e analista judiciário do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT), Luís Guilherme
de Araújo conta que o movimento
triplicou após a retomadas das atividades. “’Adotamos as medidas de
segurança dispostas por decreto
municipal, tais como: uso de máscara, distanciamento, medição de
temperatura, número limitado de visitantes, fornecimento de álcool em
gel e etc”, disse Luiz.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), por exemplo, estima que o
segmento no Brasil perdeu R$ 90 bilhões em três meses. No Distrito Federal, linhas de crédito e parcerias
foram pensadas para minimizar os
danos. Além de calcular o prejuízo,
integrantes do setor também se organizam para uma reinvenção para
o próximo ano. Diante desde cenário, Luiz Guilherme acredita que um
dos maiores desafios após o surgimento da pandemia foi a incerteza.
“A insegurança com certeza foi a
questão mais desafiadora. Ficamos
cinco meses fechados, não sabía-

mos quando iríamos retornar e nem
como seria esse retorno. Corria-se
o risco de retomar as atividades e
logo em seguida ter que fechar novamente. Tudo isso em um contexto
de investimento é um fator complicador”, desabafou.
O sossego campestre e as delícias
da culinária são os principais ingredientes da fazenda Recanto Pedra
Grande, localizada na Estrada Vale
do Paranã Zona Rural, Formosa –
GO. O local faz parte da reserva da
Unesco. O espaço é considerado o
maior potencial para observação de
aves no Distrito Federal e Entorno.
“Somos parceiros do IBAMA, inclusive, área de soltura de animais.
Somos fazenda de verdade, além
do turismo, lidamos com criação
de gado e fruticultura”, disse Dejair
Carvalho, proprietário do local.

Para as famílias, a diversão fica por
conta de passeios a cavalo, na charrete, canoa, pesca esportiva e piscinas, córregos e lagos. Já os casais
também podem encontrar momentos de paz e privacidade em refúgios
na natureza do local. “Somos um
ambiente propício para o isolamento. Seguimos todos os protocolos de
segurança sanitária. Sobre nosso
funcionamento, recebemos sempre
grupos pequenos, somos muito exclusivos - somente 10 quartos. Não
recebemos para day use nem camping, somente hospedagem”, explicou Dejair. O dono do espaço contou
que com a pandemia a demanda
ampliou a ponto de não ter vagas
antes do final de novembro. “Tem
sido bem aceitas todas as regras
pelos visitantes, tanto é, que não
conseguimos atender às demandas.
Fizemos higienização e sanitização,
conforme os protocolos, em todos os
ambientes”, contou.
Ao contrário do que muitos imaginavam, esses estabelecimentos não foram obrigados a fechar as portas em
Brasília. Alguns empresários optaram por fazê-lo para avaliar o cenário
e adotar os cuidados que julgassem
pertinentes para o momento. Isso
porque, de acordo com eles, não há,
em âmbito governamental, nenhum
protocolo que considere ou mencione
as especificidades do turismo rural.
Por enquanto, cada empresário está
se virando como acha viável. Cabe
aos próprios clientes avaliar se as
mudanças são suficientes para garantir a segurança da família.

Além de fugir dos grandes centros, o turista pode usufruir de atividades ao ar livre
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A Villa Triacca Eco Pousada e Vinhos
é um empreendimento charmoso,
que alia o rústico ao moderno, dentro de uma fazenda, com o propósito
de fazer com que os hóspedes tenham uma experiência diferenciada, como descansar com uma bela
vista em apartamentos ou bangalôs.
Além disso, é possível encontrar
piscina aquecida com lago ao lado,
natureza exuberante com trilhas e o
principal: vivenciar uma experiência
enogastronômica (arte em harmonizar vinhos e os alimentos). “Temos
uma cozinha hoje com menus que
vão de pratos que valorizam nosso
bioma cerrado à culinária internacional, harmonizada com ótimos
vinhos de colheita de inverno brasileiros, muito singulares com os que
já estamos produzindo aqui no Planalto Central”, explica o proprietário
da Villa, Ronaldo Cirilo Triacca. A
Villa Triacca produziu o primeiro vinho fino de Brasília, o Seu Claudino
Syrah 2019. E Ronaldo conta que em
breve será inaugurado um novo espaço. “Teremos muito mais, pois nós
e mais nove sócios, cada um com
sua propriedade, construiremos a
Vinícola Brasília, que com certeza
será um divisor de águas para o turismo da capital federal. Já começamos a obra e devemos inaugurar até
o final de 2021”, antecipou Ronaldo.
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O movimento na Villa também foi
alto. Ronaldo contou que a impressão dele é que as pessoas querem
fugir dos apartamentos, do centro
urbano e se refugiarem no campo.
“Na verdade, nunca tivemos uma
taxa de ocupação tão alta como
agora. Tivemos que contratar mais
colaboradores para atender a demanda”, disse. A Villa Triacca possui
grande espaço físico, dificultando
aglomerações. De acordo com o
proprietário, alguns apartamentos
foram bloqueados, almoço e jantar
agora só à la carte, além do distanciamento das mesas no restaurante de forma adequada, medição de
temperatura, álcool gel em diversos
lugares e a obrigatoriedade do uso
de máscara.

MOVIMENTO VIVA LAGO OESTE
Em tempos de pandemia, a retomada do turismo tem um novo perfil.
As pessoas que estão dispostas
a sair, preferem buscar destinos
mais perto de suas cidades. Por
isso, a área de turismo do Sesc-DF
elaborou um projeto para que os
brasilienses possam conhecer melhor uma região ainda pouco explorada pela população: o Lago Oeste.
Considerada a região mais ecológica do Distrito Federal, o Lago Oeste
possui natureza preservada, belas

paisagens e vegetação nativa do
Cerrado. A ruralidade é uma das
características do lugar, trazendo
um ar bucólico, mesmo estando a
apenas 22km do centro de Brasília.
A equipe de turismo do Sesc-DF já
criou um roteiro para apresentar a
região para agentes de viagem, jornalistas e formadores de opinião.
Durante o passeio, que durou um
dia inteiro, os participantes visitaram a I Feira Agroecológica do Lago
Oeste, conheceram a Exposição
Arte no Cerrado, do artista local
Ralf Braga, e provaram da gastronomia com a degustação de menu
e produtos fabricados na região,
tendo como base, ingredientes naturais do cerrado.
A coordenadora de Turismo Social
do Sesc-DF, Elisângela Barros Silva, explicou que a iniciativa do Sesc
em apoiar o turismo na região do
Lago Oeste se trata de umas das
ações elaboradas pela equipe de
turismo para o desenvolvimento
do turismo em Brasília. “A gente
conheceu a região do Lago Oeste,
fizemos uma visita técnica. O desdobramento dessa visita pode ser
vários roteiros com temáticas diferentes, as vezes mais cultural as
vezes mais ecológica, as vezes uma
proposta mais rural. Assim como o
Lago Oeste, vamos fazer o Brasília
cidade design. Podemos fazer em
outra região desde que a gente entenda que a região est sendo pouco
explorada”, disse a coordenadora.
Os roteiros e pacotes ainda estão
sendo elaborados pela equipe do
Sesc, a expectativa é que esteja
tudo pronto até o início do ano que
vem.
Segundo Elisângela, o Sesc segue
explorando e valorizando outras
regiões nas proximidades do Distrito Federal. “O Sesc está buscando
alternativas para a clientela nesse
período de pandemia. São alternativas mais seguras, que possam
dar ao cliente essa oportunidade de
sair um pouco para respirar e ao
mesmo tempo ter um lugar perto
de casa”, explicou.

Segundo a Organização Mundial
de Turismo (OMT), os segmentos
turísticos mais procurados em um
primeiro momento (pós-pandemia)
serão: turismo rural, turismo de
natureza, ecoturismo e turismo de
aventura, turismo de bem estar e turismo gastronômico. Pensando nisso, a Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-DF é parceira
do Sebrae no programa Sebrae DF
na retomada do turismo rural e de
natureza. A ideia é apoiar os pequenos empresários que desenvolvem
atividades turísticas no meio rural
do Distrito Federal e Entorno na estruturação e adequação de seus negócios para o processo de retomada
do turismo (pós-pandemia).
De acordo com a consultora do Sebrae, Nathália, os profissionais e
empreendimentos precisam estar
capacitados e organizados para receber os visitantes, oferecendo não
apenas instalações seguras, dentro
das medidas sanitárias recomendadas, como também um ambiente
acolhedor, autêntico e rico em experiências. “O foco são os empreendimentos com produtos e serviços
formatados para atender casais,
famílias e pequenos grupos, considerando as premissas da retomada.
Viagens/passeios de curtas distâncias, em veículos próprios, onde as

pessoas buscarão contato com a
natureza, atividades e experiências
ao ar livre e o convívio entre amigos e familiares”, explicou Nathália.
Atualmente o programa atende 60
pequenos negócios, divididos em 3
turmas de 20 empresários. Um catálogo virtual 100% online e gratuito é oferecido, além de 32 horas de
capacitação, 20h de mentoria e grupos no whatsapp para mentoria. São
dois meses de acompanhamento
por empresa. Para fazer parte e conhecer o programa acesse https://
www.lojasebraedf.com.br/.
Desde o início da pandemia, a Secretaria de Turismo do DF tem realizado diversas ações para minimizar
os efeitos no setor e viabilizar uma
retomada segura para toda a população e visitantes. Em um primeiro
momento, o foco tem sido no turismo interno. “O importante, especialmente nesse momento, é a informação, fazer com que as pessoas
tenham um novo olhar sobre a nossa
cidade. Esse é o foco do nosso trabalho. É o novo olhar sobre o turismo,
mas especialmente o novo olhar sobre a cidade que eles habitam, que é
maravilhosa e oferece muitas experiências”, esclarece a secretária de
Turismo, Vanessa Mendonça.
Nesse contexto, de explorar as possibilidades de turismo no Distrito
Federal, a Secretaria de Turismo
lançou várias rotas que estão dispo-

níveis em seu site e em suas redes
sociais, apresentadas por segmento
e por ferramentas como o Google
Maps e o Google Earth. No mês de
outubro, por exemplo, foi lançada a
Rota da Diversão, a primeira voltada exclusivamente para o público
infantil, pensada para levar crianças
de todas as idades para conhecer e
se divertir pelo Distrito Federal. Ao
entrar no site da Secretaria de Turismo, pode-se escolher visualizar
as indicações de passeios no próprio
site, por meio de mapas virtuais e
informações sobre os locais, ou baixar um guia ilustrativo com todas as
informações e fotos dos lugares. Na
rota da diversão os lugares sugeridos são o Parque da Cidade, Centro
Cultural Banco do Brasil, Planetário, Pontão do Lago Sul, Jardim Botânico, Zoológico de Brasília, Torre
de TV, Ermida Dom Bosco, Estádio
Nacional Mané Garrincha, Complexo Cultural de Samambaia e Transitolândia.
Incentivar o turismo interno é uma
forma de sair da rotina sem sair de
Brasília, oferecendo à população
opções para experimentar e ter os
mais diversos tipos de experiência.
Além da Rota da Diversão, o público pode conhecer a Rota do Cerrado, que apresenta várias sugestões
de experiências pelo ecoturismo, a
Rota da Paz, com vários templos e
igrejas, que pode ser feita em um
ou dois dias, além da Rota Náutica,
Rota Arquitetônica, Rota Cultural,
Rota Cívica e Rota Fora dos Eixos.
“Nós lançamos também as rotas
que podem ser feitas de bicicleta,
a Pedalando com Athos, com o objetivo de conhecer os encantos das
obras de Athos Bulcão de bicicleta
ou a pé com roteiros gratuitos, e o
Ciclo da Paz”, explica a secretária Vanessa, destacando que esses
produtos têm o objetivo de ampliar
a visitação e aquecer a economia interna.
Com foco no turismo nacional, a
Secretaria assinou com o Ministério
do Turismo um acordo operacional
pelo turismo cívico pedagógico e,
também, um Termo de Cooperação
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SEBRAE NA RETOMADA DO
TURISMO

capa

A gastronomia é outro chamativo para os amantes do ecoturismo

entre a Voetur e a Forma Turismo,
que fortalece o projeto voltado ao
desenvolvimento do turismo cívico
pedagógico destinado a estudantes
de todo o país. “Assinamos ainda
um acordo com a Embratur para
promoção de Brasília como turismo acessível e lançamos a primeira
Rota Arquitetônica do Turismo Acessível, com opções turísticas adaptadas de Brasília de forma direcionada”, destaca Vanessa Mendonça.
Além disso, foi assinado um acordo
operacional com o Ministério do Turismo para promoção de Brasília, e
com Embratur um acordo de inteligência competitiva que dá condição
de oferecer cada uma dessas rotas
para os principais países. “Então estamos trabalhando no âmbito local,
no nacional e no internacional”, afirma a secretária Vanessa.

COMO ESTÁ O SETOR NO DF
ATUALMENTE
Segundo a Secretaria de Turismo,
no início de setembro, o aeroporto
de Brasília estava com mais de 50%
de movimentação. “Nós estamos
acompanhando esse reaquecimento
do segmento como um todo, porque
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o turismo começa a girar e reflete em torno dos outros setores. No
momento que o aeroporto tem mais
de 50% de ocupação a gente sabe
que o reflexo é nos restaurantes,
nos hotéis, no receptivo, no pequeno
empresário. Os nossos eventos, já a
partir de 26 de outubro, estarão permitidos para 300 pessoas também,
os corporativos. Então é um movimento, claro que muito cuidadoso,
cumprindo todos os protocolos”,
destaca a secretária de turismo.
Ela ressalta ainda os voos regionais
que foram inaugurados nos últimos
dois meses e que demonstram também esse fortalecimento do turismo
interno. Em outubro, a Gol passou a
ligar Brasília a Londrina (PR), Navegantes (SC) e Parauapebas (PA).
Essas conexões aumentam potencial do mercado turístico da capital
federal em importantes centros industriais, agropecuários e turísticos
e consolidam o Aeroporto de Brasília como protagonista do reaquecimento do setor aéreo. Além dos novos voos, a Gol retomará a operação
para Cruzeiro do Sul, no Acre, ligando a capital federal com o interior e
capital do estado mais extremo do
Brasil.

Segundo a secretária de Turismo,
Vanessa Mendonça, o aumento da
cartela de voos ligando Brasília a
importantes destinos regionais indica perspectiva de crescimento
imediato na chegada de turistas.
“Isso é muito importante para nós. A
TAP já voltou, com voos diretos para
Lisboa, e esses novos voos regionais
demonstram isso tudo que estou colocando, a oportunidade de mostrar
que a nossa cidade vai muito além,
passa pelo agrobusiness, pelo turismo rural, pelo turismo náutico,
cívico, arquitetônico”, explica, destacando que em breve será inaugurado o Centro de Atendimento ao
Turista no Aeroporto.
Antes da pandemia, a Gol operava com 32 destinos nacionais. Em
outubro, a companhia aérea passa a atender 42 destinos nacionais
partindo de Brasília, sendo 41 sem
escalas e 6 operados em parceria
com a Voepass em um acordo iniciado em agosto de Capacity Purchase
Agreement (CPA) nos destinos Rondonópolis-MT, Sorriso-MT, Araguaína-TO, Barreiras-BA, São José do
Rio Preto-SP e Uberlândia-MG.
Segundo dados da Inframerica, administradora do Aeroporto de Bra-

sília, o terminal fechou o mês de
agosto com 401.316 passageiros,
um crescimento de 54,1% em relação a julho – foram 5.532 pousos
e decolagens. Já são quatro meses
consecutivos de aumento na movimentação do terminal, que espera
uma escalada no movimento para
minimizar as perdas consolidadas
de 2020. Mesmo com o aumento
crescente, o fluxo ainda foi 68,87%
menor do que o registrado em agosto de 2019.

O QUE DIZEM OS
ESPECIALISTAS
Segundo o relatório Impactos Econômicos da COVID–19 - Propostas
para o Turismo (2ª edição), de junho
de 2020, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as perdas econômicas
do setor, em comparação ao PIB
de 2019, serão significativas. Considerando os volumes de produção
de 2019, o PIB do setor será de R$
143,8 bilhões em 2020 (redução de
46,9% em relação à 2019) e R$ 236,5
bilhões em 2021 (12,6% inferior ao
PIB do setor em 2019). Dessa forma, a perda total do setor turístico
brasileiro será de R$ 161,3 bilhões
no biênio 2020-2021 (que representa perda de 29,8% na produção total
do período). “Essa perda econômica
possível para esse período parado é
uma perda econômica de pandemia
e efeitos dela em termos de impostos, de todo o dinheiro que seria movimentado no país e não foi porque o

setor parou”, explica André Coelho,
especialista em Turismo da FGV.
Ainda de acordo com o relatório,
mesmo com o relaxamento das
medidas de isolamento, a crise econômica no turismo deve se manter
e a sua recuperação pode demorar mais do que outras atividades
para acontecer porque a retomada
das atividades econômicas se dará
em fases, sob variadas condições e
momentos de recuperação da produção. “O que afeta o turismo de
verdade é a parada das empresas,
a total estagnação. A gente mediu
que o setor de turismo, a produção
(conjunto de atividades do setor)
caiu 90%. Há 10% de operação normal de turismo. Pegando os valores
de 2019, por exemplo, o turismo só
está operando a 10% do que era em
2019. Isso que é o mais grave do setor”, destaca André Coelho.
A queda no setor de turismo foi medida até o mês de agosto, quando
teve início a reabertura do mercado e as empresas começaram a se
organizar. “As empresas não só não
conseguem recuperar o prejuízo que
elas tiveram, como não conseguem
retomar para o nível de 2019. Vai levar um tempo para conseguir essa
retomada porque o setor de turismo é interdependente. Ele depende
de várias outras atividades como
transporte, restaurante, hospitalidade, dos atrativos turísticos que
em tempos de pandemia envolve as
questões sanitárias das cidades, de

cada município, tudo tem que estar
funcionando. Então é um momento
complexo do setor porque ele não
retoma suas atividades sozinho”,
destaca André Coelho.
O especialista confirma que o retorno, nesse primeiro momento,
está mais forte nas viagens de curta distância. “Mesmo viajando de
carro as pessoas não se deslocam
para muito longe porque não sabem das condições sanitárias, por
mais que você pesquise, se instrua
pelas redes sociais, você ainda tem
uma certa insegurança. Então os
destinos até três horas de distância acabam se beneficiando, principalmente nas principais capitais”,
afirma, lembrando que no feriado da
Independência, em Búzios (RJ), teve
engarrafamento na cidade como se
fosse um período de veraneio. “O
momento chave para medir a retomada do turismo será na temporada
de verão, nos meses de janeiro e fevereiro”, ressalta.
“Existe uma demanda para se fazer turismo porque as pessoas estão trancadas dentro de casa, estão
agoniadas, e o turismo é um setor
que se desenvolve, que responde a
essa angustia que as pessoas estão
vivendo”, destaca André, lembrando
que hoje em dia as pessoas procuram fazer o tipo de turismo que está
envolvido com grandes áreas abertas, como o turismo rural, o ecoturismo, o turismo de aventura, de
contemplação, porque as pessoas
estão se sentindo um pouco mais
seguras para se movimentar. “Já se
registra o momento. Não estamos
com números ainda porque tem que
se fazer pesquisas específicas de
demanda para medir a quantidade
de pessoas, mas pela avaliação dos
pedágios, das estradas, avaliação
in loco, os feriados, falando com a
Secretaria de Turismo, a gente já
percebe que o setor está se movimentando, mas ainda de uma forma
muito branda”, esclarece. “Apesar
da crise, o turismo vai se recuperar
e voltar a contribuir para a geração
de emprego e receitas fiscais no
Brasil. É um setor dinâmico”, declara André Coelho.
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conjuntural

EMPRESÁRIOS BRASILIENSES APOSTAM
NO E-COMMERCE PARA VENDER MAIS
Instituto Fecomércio identificou que 78,06% dos empresários estão
inovando e divulgando seus serviços e produtos na internet
Por Daniel Alcântara

O

índice de vendas no mês de agosto deste ano cresceu. O comércio teve
crescimento de 23,42% na comparação com julho e o setor de serviços
teve acréscimo de 18,08% nas vendas. O setor de turismo, que vinha
operando em queda desde o início da pandemia, em março, teve o seu primeiro resultado positivo na capital do País, com crescimento de 1,54%. Os dados
são da Pesquisa Conjuntural de Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, realizada pelo Instituto Fecomércio-DF, com o apoio do Sebrae-DF. O
estudo identificou ainda que mais de três quartos (78,06%) dos entrevistados
estão inovando e ampliando a divulgação dos seus produtos e serviços em
plataformas digitais, tentando aumentar a abrangência da empresa. Foram
ouvidos 700 empresários, no período de 1º a 16 de setembro de 2020.
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O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que os números são animadores. “O e-commerce tem ajudado bastante e vem
apresentando crescimento gradativo
ao longo dos meses. O empresário que investiu em tecnologia está
conseguindo manter um bom fluxo
de caixa”, diz. “A pandemia deixou
vários segmentos fechados durante
meses, o nível de recuperação está
satisfatório, mas varia muito de setor
para setor. O comércio teve o maior
recuo em março e em abril, assim
como serviços. O turismo, por outro
lado, finalmente mostrou uma reação, mas ainda nos preocupa muito:
a Fecomércio-DF, por meio de suas
câmaras empresariais está mantendo um diálogo constante com as
autoridades para que os danos sejam os menores possíveis”, completa
Francisco Maia.
Em agosto, os 17 segmentos do comércio pesquisados, todos registraram crescimento nas vendas: Padaria e Confeitarias (37,58%); Material
de Construção (28,50%); Ferragem
e Ferramentas (28,24%); Farmácia

(27,96%); Comércio Varejista de Bebidas (27,26%); Minimercado, Mercearia e Armazéns (26,52%); Autopeça
e Acessórios (24,70%); Suprimento
de Informática (23,43%); Calçado
(23,04%); Ótica (22,65%); Cosmético e Perfumaria (22,62%); Móveis
(22,38%); Artigos de Armarinho, Suvenires e Bijuterias (20,19%); Cama,
Mesa e Banho (20,14%); Joalheria (15,78%); Papelarias e Livrarias
(14,17%) e Vestuário e Acessórios
(12,52%).
No setor de serviços, houve queda
em apenas um dos 12 segmentos
apurados pelo estudo do Instituto Fecomércio-DF. O que registrou
recuo foi: Organização de Feiras,
Congressos e Festas (-23,95%).
Já os que tiveram crescimento:
Bar, Restaurante e Lanchonetes
(32,85%); Manutenção de Veículos
(32,95%); Manutenção e Serviços
em TI (25%); Petshop (24,39%);
Promoção de Vendas (21,64%); Atividades de Contabilidade (20,91%);
Vidraçaria (17,70%); Atividades de
Condicionamento Físico (14,33%);
Cabeleireiros (13,40%); Sonori-

zação, Iluminação e Fotografias
(9,82%) e Capacitação e Treinamentos (7,11%).
Já no setor de turismo, o segmento de Serviço de Turismo (-13,69%)
e Agência de Viagens (-8,80%) foram os que tiveram queda. Hotel (11,33%) e Artigos de Viagem
(22,75%) registraram aumento.
Entre as formas de pagamento
adotadas pelo consumidor, o destaque em agosto de 2020 ficou para
as compras no cartão de crédito,
com 43,74% dos pagamentos; e no
dinheiro, com 28,42%, que juntos,
acumulam um índice de 72,16% da
preferência do consumidor.

PESQUISA CONJUNTURAL
Os indicadores aferidos auxiliam
na identificação dos segmentos
que apresentam o melhor e pior
desempenhos, expondo quantitativamente o impacto dos fatores macroeconômicos que influenciaram a
economia local, além de monitorar
as oscilações do mercado por meio
de uma série histórica mensal.

O cartão de crédito continua sendo a forma de pagamento mais adotada pelo consumidor
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caso de sucesso

MUDANÇA DE CARREIRA
Com curso do Senac na área de logística, Rayna Ferreira passou a
receber o dobro do salário
Por Sílvia Melo

A

jovem Rayna Soares Ferreira, de 28 anos, procura fazer
sempre o melhor, junto com
o marido, para garantir mais qualidade de vida aos três filhos. A tarefa
de conciliar dois empregos com a
educação das crianças não tem sido
fácil. Mesmo assim, ela busca constantemente o aprimoramento profissional por meio de cursos. Iniciando
este semestre um curso superior
de Matemática, a jovem aproveitou a oportunidade de se qualificar
no Senac-DF para tentar mudar de
área nos empregos. Ao fazer o curso
de Assistente de Logística por meio
do Programa Senac de Gratuidade
(PSG), Rayna conseguiu deixar o cargo de operadora de caixa e passou a
atuar na área de logística, em uma
das empresas que trabalha, recebendo o dobro do salário.
O curso feito no Senac foi uma das
três opções escolhidas no processo de inscrição. Além do Assistente

Assistente de logística,
Rayna Soares Ferreira
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de Logística, ela tentou o Técnico em
Contabilidade e o Técnico em Secretariado. “Fiquei desanimada porque
queria mesmo o de Contabilidade, já
que só falta uma matéria na faculdade
para terminar esse curso superior. Tive
que trancar por questões financeiras”,
explica Rayna, lembrando que pensou
em desistir do Assistente de Logística
por sentir que não se encaixava no curso. “Foi o professor que me incentivou
a continuar. Eu comecei o curso muito
desanimada e com medo de não ser o
meu perfil. As aulas eram por meio de
plataforma digital e eu fiz o curso utilizando as horas de almoço e de folga
para estudar. Eu chegava em casa do
trabalho e já ia para as aulas”, explica.
Rayna trabalhava nas duas empresas
como operadora de caixa há mais de
10 anos e resolveu continuar no curso
de logística para tentar mudar de área.
“Não queria ficar o tempo todo como
operadora de caixa. Eu queria mudar,
inovar. Acredito que a gente tem que
fazer mudanças em nossa vida, não
podemos nos acomodar”, afirma. “Eu
acho que a pessoa só não consegue
nada se não quiser. Tem que correr
atrás, se qualificar para mudar de vida.
Sou mãe de três filhos, eles têm necessidades diferentes, então eu tenho
que correr atrás mesmo. Não adianta
ficar parada dentro de casa esperando
o tempo todo porque assim nada vai
acontecer. Meu sonho é dar uma vida
digna para os meus filhos”, esclarece.
A mudança na carreira da jovem começou antes mesmo dela terminar
o curso. Foi por meio de um trabalho
que teria que entregar para finalizar o
curso, que conseguiu se destacar na
empresa ao procurar o gestor de logística para tirar dúvidas e conversar
sobre o tema. “O professor disse que
teríamos que fazer o projeto integrador
em grupo. No início as minhas ideias

não agradaram, então decidi ficar com
a parte de apresentação do trabalho.
Mas não estava satisfeita e tinha que
contribuir com alguma coisa. Como
trabalho em uma empresa multinacional e de grande porte, procurei o chefe
de logística e apresentei minha dúvida.
Quando disse que estava me qualificando em logística pelo Senac, o chefe
disse que o setor precisava de um profissional nessa área qualificado e me
deu a vaga”, explica Rayna, que assumiu o novo cargo em 18 de setembro.
Hoje ela é grata ao professor por não
tê-la deixado desistir, aos colegas que
fizeram o trabalho com ela e ao Senac
pela oportunidade. “O curso foi todo
online e a gente teve muito suporte.
Muito mesmo. Qualquer dúvida o professor estava pronto para responder,
não importava a hora. O curso foi muito
dinâmico, teve muita prática, teve web
conferência, aprendi bastante. O professor sempre estava com a gente e o
Senac sempre estava pronto para nos
ajudar. Foi muito bom”, conclui.

SOBRE O CURSO
O curso Assistente de Logística possui
carga horária de 160 horas e ensina a
atuar com gestão de estoque, recebimento, armazenagem e expedição,
além de realizar inventários, emitir
nota fiscal eletrônica, elaborar planilhas eletrônicas e atender clientes.
Para participar é preciso ter no mínimo 16 anos e Ensino Médio incompleto. Ainda neste ano, o curso será
ofertado nas unidades do Gama e de
Taguatinga.

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

aconteceu

FORMATURA VIRTUAL
A cerimônia foi realizada de forma online para
atender às recomendações de combate à pandemia
Por Sílvia Melo

A

Faculdade de Tecnologia Senac-DF realizou, em 29 de
setembro, a solenidade de colação de grau das turmas do segundo semestre de 2019 e do primeiro
semestre de 2020. A cerimônia foi
realizada de forma online para atender às recomendações de combate
à pandemia do novo coronavirus. A
transmissão, realizada pelo canal do
Senac no Youtube e pelo Facebook
da instituição, reuniu alunos, familiares, professores e convidados. A
mesa de honra foi presencial, montada no auditório do Senac da 903
Sul, e composta pelo presidente do
Conselho Regional do Senac-DF e
do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia; pelo diretor da Faculdade
Senac-DF, Luis Afonso Bermúdez;
e pelo diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron.
O presidente do Conselho Regional do
Senac-DF, Francisco Maia, destacou
que os estudantes agora estão preparados para os desafios do mercado
de trabalho. “Tenho certeza de que a
caminhada até aqui não foi fácil, mas
tenho convicção que essa noite é ape-

nas o início de grandes carreiras de
sucesso. Hoje comemoramos uma
vitória. Infelizmente, vivemos tempos
conturbados. Com a propagação do
coronavirus, muitos perderam os seus
empregos, muitas empresas foram
fechadas, por isso o desafio será ainda maior para todos os senhores que
estão se formando essa noite. Agora é
o momento de usar o que aprenderam
durante o curso do Senac, procurar
evoluir cada vez mais”, afirmou.
Em seu discurso, o diretor da Faculdade Senac-DF, Luís Afonso Bermúdez,
falou sobre as mudanças no processo
comportamental que o cenário da pandemia vem causando, como a exigência de novas ideias e novos desafios,
ressaltando que a faculdade preparou
os formandos para superarem os desafios e para enfrentar o mercado de
trabalho. “A nossa instituição tem renome e vocês devem se orgulhar de
chegar ao mercado de trabalho cada
vez mais comprometidos com o perfil
que formaram aqui”, afirmou o diretor, completando que os estudantes
têm uma vantagem que no mercado
é chamada de vantagem competitiva.

“Serão ex-alunos de uma instituição
cinquentenária, mas jovem no atendimento, preparada para novas tecnologias e para formar nos novos postos de
trabalho que serão demandados pela
sociedade e pelo mercado. Não parem
de se preparar”, frisou o diretor.
Para o diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron, a cerimônia de
formatura marca o início de uma nova
vida. Em seu discurso, ele lembrou
da importância de estudar, pesquisar
e enriquecer-se de conhecimentos.
“Não apenas estar atualizados, mas
em constante desenvolvimento”, afirmou. “Isso é o que distingue os profissionais altamente qualificados dos
que apenas se mantêm no emprego. E
nessa nova etapa, o Senac pode continuar a contribuir com os 20 cursos de
pós-graduação que a Faculdade oferece”, explicou Peron, ressaltando os
acontecimentos desse ano. “O ano de
2020 não é um ano perdido, certamente é um ano que ficará na História da
humanidade. Olhem para o futuro com
o entusiasmo de quem se revitaliza
todos os dias. Continuem a frequentar a escola que os formou, façam do
Senac como se a casa dos seus pais
fosse, que a gente sempre visita quando dela mudamos. Vocês têm muito
para agradecer pelas etapas vencidas
até aqui. Tornem-se protagonistas de
suas vidas. Assumam a direção dos
sonhos realizáveis”, concluiu o diretor
do Senac-DF.
A colação de grau reuniu alunos que
se formaram nos cursos de tecnologia
em Gestão Comercial, Gestão Pública,
Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Todos os formandos foram chamados
por vídeo para confirmar a presença na
cerimônia e poder receber o diploma,
que será entregue ainda essa semana
na Faculdade Senac-DF.
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doses econômicas

Parceria:

DÍVIDA PÚBLICA E
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Há mais ou menos trinta anos, não
era raro ouvir de prefeitos ou governadores, quando perguntados sobre as razões
de alguma inadimplência, que aquela
dívida não paga havia sido constituída
na gestão anterior e ele não tinha responsabilidade sobre ela. Mas buscavam
contrair novas dívidas, geralmente com o
início da amortização programado para
ocorrer na gestão seguinte.
O resultado desse comportamento
foram as sucessivas renegociações e federalizações de dívidas estaduais e municipais, até a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal que, por sua vez, parece
não ter sido suficiente para mudar essa
visão distorcida da coisa pública, haja vista as recidivas recentes.
Parece que nunca houve um entendimento claro sobre o orçamento público,
do ponto de vista do seu resultado líquido.
De fato, no orçamento a constituição de
dívida ou as operações de crédito são
consideradas receitas enquanto a amortização ou resgate de dívida é despesa e
o resultado, por definição, é equilibrado.
A Lei do Orçamento Anual (LOA), por
seu turno, estima a receita e fixa a despesa. Pode parecer bobagem, mas faz uma
tremenda diferença esses verbos; se a
receita não se realiza, não há nenhuma
consequência do ponto de vista contábil,
porém a redução dos gastos fixados no
orçamento é, no mínimo, trabalhosa.
No período de alta inflação, esse pro-

blema era resolvido facilmente; como as
despesas estavam fixadas, a inflação se
encarregava de fazer o ajuste. Atualmente isso não é mais possível e os gestores
públicos tem que se encarregar da difícil
tarefa de cortar gastos, como e onde.
E onde entra a educação financeira
nisso tudo? Ora, os gestores públicos,
inclusive ou principalmente os políticos,
passam longe de entender que, guardadas as devidas proporções, há muita
semelhança entre o acompanhamento
do orçamento doméstico e a gestão do
orçamento público; que a dívida pública
nada mais é do que a soma dos déficits
ocorridos anteriormente; que a dívida
não surge por geração espontânea ou
é emitida para “dar dinheiro aos banqueiros”; que há um limite para o endividamento, tanto pessoal quanto público;
que a efetiva gestão orçamentária envolve não apenas a adequação do gasto à
previsão orçamentária mas, também a
melhor alocação de um recurso escasso. Afinal, se para o indivíduo, dinheiro
não nasce em árvore, para o setor público não é possível imprimir papel moeda
indefinidamente sem consequências
desastrosas.
Cada gestor público, cada político,
cada funcionário público, deveria fazer
um curso básico de educação financeira e aprender a gerir o dinheiro público
como se fosse seu próprio recurso.

CLÁUDIO JALORETTO
Economista vinculado a Corecon-DF
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tecnologia

Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

renato.neves.carvalho@gmail.com

O FUTURO QUE CHEGOU ATRASADO

E

u fui uma criança dos anos 90.
Como nasci na década de 80,
vivi boa parte da minha infância
e início da adolescência entre 1990 e
1999. Esse período foi responsável
por formar uma grande parte da minha personalidade, principalmente
no que diz respeito aos meus gostos
pessoais, influências e expectativas. E
é justamente sobre essas expectativas
que gostaria de conversar um pouco
na coluna deste mês, especialmente
em relação a visão que tinha sobre o
futuro.
Diferente das gerações mais
recentes, quem nasceu entre as
décadas de 70, 80 e início dos anos
90 tinha uma uma visão mais clara
de quando o futuro começaria. O
futuro não era tão abstrato para
nós. Ele teria início no século XXI,
junto dos anos 2000. Após essa data,
tudo aquilo que víamos em filmes,
séries, desenhos animados e livros
se tornaria realidade. Era um marco
temporal depois do qual tudo seria
diferente.
Os anos 2000 chegaram,
passaram e, obviamente, nada mudou
de forma tão drástica quanto eu estava
imaginando. É lógico que grande
parte da minha empolgação sobre o
novo século era alimentada por toda
a cultura pop que consumia na época,
mas mesmo tendo consciência disso
hoje, não posso deixar de pensar que,
até o momento, o século XXI foi um
tanto decepcionante.

Contudo,
algumas
notícias
recentes têm me devolvido um pouco
da empolgação de anteriormente.
Duas em específico saltaram aos
olhos essa semana.
A primeira trata de uma parceria
entre a Nokia e a Nasa para a instalação
de rede 4G na Lua, como preparação
para atingir seu objetivo de ter uma
base lunar em 2028 e eventualmente
ter uma missão mais permanente em
nosso satélite natural. Essa tecnologia
será mais confiável do que os padrões
de rádio atualmente usados por lá. Esse
esforço da Nasa ainda inclui parcerias
com dezenas de outras empresas para
conseguir implantar na Lua inovações
referentes a geração remota de energia,
congelamento criogênico, robótica, um
esquema de pouso mais seguro, entre
outros. Interessante notar que essa
rede de 4G irá funcionar melhor do
que aqui na Terra, já que lá não sofreria
interferências de prédios, árvores ou
sinais de televisão. Ela permitirá aos
astronautas baseados na Lua uma
melhor transmissão de dados, controle
dos rovers lunares, navegação em
tempo real e streaming de vídeos em
alta definição. É bom saber que quando
estivermos morando na Lua, a internet
já estará disponível.
A outra notícia foi dada pelo
investidor Elon Musk durante o
International Mars Society Convention
ao afirmar que sua empresa, a
SpaceX, deve lançar a primeira missão

não tripulada à Marte já em 2024,
ou seja, estamos mais perto do que
imaginávamos. Essa data foi pensada
para podermos utilizar a segunda
próxima “janela de transferência de
Marte”, termo usado para se referir
ao momento em que Marte fica
mais próximo da Terra, que ocorre a
cada 26 meses. A missão faria uso
de um Starship, que é uma mistura
de foguete e espaçonave. A previsão
é que o Starship esteja pronto já em
2023, o que, em termos de tempo é
logo ali.
Para quem cresceu tendo certeza
de que o espaço seria a próxima
fronteira que iríamos explorar, é
muito empolgante ver que voltamos
a nos movimentar nessa direção,
mesmo que, na minha opinião, com
20 anos de atraso. Que esse possa ser
o tom dos próximos anos, e que nós
possamos, como membros de um
só planeta, audaciosamente ir aonde
ninguém jamais esteve.

• 2028: ANO EM QUE A NASA PRETENDE TER UMA MISSÃO PERMANENTE NA LUA
• 120 MILHÕES: UNIDADES QUE A SONY PRETENDE VENDER DO PS5 NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
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NOVOS IPHONES JÁ
ESTÃO ENTRE NÓS
A Apple anunciou neste mês de outubro o lançamento do novo iPhone 12,
juntamente com 3 outras versões: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone
12 Pro Max. A grande novidade do modelo é a adoção do sistema de internet
5G, que permitirá ao usuário uma navegação muito mais rápida em países
onde essa tecnologia já estiver disponível. O aparelho chega mais fino, mas
leve e com menos volume do que seu antecessor. O display OLED ganha o
nome comercial de Super Retina XDR Display. É superior ao LCD encontrado em outros celulares, com mais brilho e contraste mais profundo. Um
tratamento especial batizado de escudo cerâmico protege a tela, para dar
mais durabilidade. “É mais forte que qualquer outro vidro em smartphone”,
declarou a empresa.
Valor: Gratuito

FICA FRIO, PS5!
A Sony anunciou recentemente uma novidade interessante sobre o seu novo console, o PlayStation 5. De acordo com a empresa, o sistema de resfriamento do
console poderá ser ajustado por meio de atualizações. Serão usados sensores
para medir a temperatura do vídeo game e, assim, poder melhorar seu desempenho. O objetivo da Sony é permitir um resfriamento mais eficiente de sua nova
plataforma, bem como corrigir alguns problemas relatados no resfriamento do
PlayStation 4, que foi muito criticado pelo nível de ruído ao rodar jogos mais complexos. Também serão compilados os dados de resfriamento necessário para
cada jogo o que irá ajudar a configurar o cooler interno do console para cada um
deles. O PS5 tem data prevista de lançamento no Brasil em 19 de novembro.
Valor: R$4.999,00 (versão com mídia física) R$4.499,00 (versão somente digital)

CARGA RÁPIDA
A Xiaomi anunciou em outubro um novo carregador sem
fio de 80 W que promete recarregar uma bateria de celular
de 4.000 mAh em 19 minutos. O desempenho é cinco vezes
melhor do que um carregador normal de 15W, que normalmente leva cerca de duas horas para completar a recarga. O
lançamento é uma evolução do modelo com fio de 120 W que
acompanha o Xiaomi Mi 10 Ultra, que recarrega uma bateria
de 4.500 mAh em 23 minutos. O carregador ainda não tem
data para chegar ao mercado. A expectativa, por enquanto, é
de que ele seja apresentado na próxima geração dos smartphones de ponta da empresa, esperada para 2020..
Valor: Ainda não definido

• 19 MINUTOS: TEMPO PARA UMA CARGA COMPLETA COM O NOVO CARREGADOR DA XIAOMI
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moda

SENAC FASHION DAY
Encontro será gratuito, aberto ao público e terá novo formato:
totalmente online
Por Sílvia Melo

Evento será transmitido pelas redes sociais da instituição (Youtube e Facebook), no dia 5 de novembro

A

presentar soluções para o setor do varejo de moda, que foi
muito impactado pela pandemia do novo coronavírus, é um dos
principais objetivos do Senac-DF ao
dedicar um dia a esse segmento.
Em novo formato, agora totalmente
online, por conta das medidas impostas para a contenção da covid-19,
o Senac Fashion Day, que é um encontro gratuito e aberto ao público,
será transmitido pelas redes sociais
da instituição (Youtube e Facebook)
no dia 5 de novembro. Das 9h às
18h, o público poderá participar de
palestras, aulas, painéis, oficinas e
ainda interagir com os professores
da instituição. As inscrições para o
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encontro podem ser feitas no site
da instituição até às 18h do dia 4 de
novembro. Além de receber um certificado de participação, os inscritos
poderão participar dos sorteios de
peças produzidas durante o dia e de
bolsas de estudo, além de fazer matrícula online nos cursos de Moda
com uma oferta diferenciada.
A coordenadora dos segmentos
de Moda e Beleza do Senac-DF, Verônica Goulart, explica que o grande
desafio desse ano foi manter o nível
de qualidade e engajamento do Senac Fashion Day de 2019. “Nesse
momento de pandemia, a gente buscou uma programação que atingisse
as áreas de atuação mais fortes da

cadeia da moda. Vamos atender desde o empreendedor, que está com
dificuldade de atrair clientes depois
da reabertura da sua loja, até aquela pessoa que foi demitida, está em
casa e quer saber o que pode fazer
para gerar uma renda”, explica Veronica, destacando que o encontro
terá duração total de 7 horas e o público poderá participar de todas as
atividades. “A inscrição não será por
palestra ou oficina, mas para todo o
evento, e a pessoa poderá escolher
de qual atividade participar”, afirma.
Para trazer otimismo nesse momento de reinvenção do mercado da
moda, o tema escolhido esse ano foi
a gíria local “Boto fé”. “A gente acre-

capas de chuva e mostrarão como
fazer uma jaqueta jeans a partir de
uma calça do mesmo tecido. Haverá
também uma oficina sobre a técnica
do Tie Dye (amarrar e tingir), que está
em alta no momento, e de máscaras,
que hoje podem ser consideradas
um acessório, já que o uso é obrigatório em espaços públicos. O público
conhecerá e poderá tirar dúvidas sobre o software Audaces 360º, permite
fazer a modelagem no computador
e desenvolver uma coleção em uma
boneca 4D.

SOBRE O SENAC FASHION DAY
Edição de 2019 reuniu quase 6 mil pessoas em 19 dias de evento

dita na retomada. Nesse momento
temos que usar a criatividade. Então
a gente quer trazer novos formatos
e novos conteúdos para as pessoas
conseguirem sair desse problema
que estamos enfrentando por conta
da pandemia. Boto fé que vai melhorar, que a gente vai conseguir vencer, que nós vamos enfrentar e que
vamos vencer”, destaca Veronica. “E
é no Senac que o público encontrará repertório para vencer por meio
das aulas online de Consultoria de
Imagem, de Estamparia Digital, entre outros cursos. Além disso, o Senac-DF passará a trabalhar com um
novo software, que será apresentado
no decorrer da programação, e que
permite que a pessoa trabalhe como
modelista para qualquer lugar do
planeta”, informa.
De acordo Veronica, o grande
mote do Senac Fashion Day é mostrar para o empresário e para o
segmento de moda, soluções para
a nova realidade. “Quais são as soluções? Uma oficina de máscara
que permita produzir máscaras em
casa, uma oficina de Upcycling, que
é pegar uma peça de dentro do seu
armário e reinventar, assim posso abrir um brechó virtual, aula de
Vitrine Digital, palestra sobre como
transformar um ponto de venda fixo,
porque está todo mundo com medo
de entrar, como juntar essa experiência do digital com o físico, como
estabelecer um relacionamento que

não seja tão frio com o cliente, entre
outras”, destaca. “O grande desafio
do Senac Fashion Day é vir com uma
programação que ajude, colabore,
que dê as mãos nesse momento de
dificuldade da economia que atingiu
todos os setores, impactando bastante o segmento de moda e de beleza”, afirma.
A programação do Senac Fashion
Day conta ainda com uma proposta
para quem é da área de produção
transformar o que a loja já tem. Na
aula de Upcycling, as professoras
irão ensinar a transformar as partes de nylon dos guarda-chuvas em

O Senac Fashion Day é uma
ação do Plano Diretor de Moda do
Núcleo Norte e Centro Oeste do
Senac. Ano passado envolveu os
11 Departamentos Regionais e teve
um público presente de quase 6.000
pessoas em 19 dias de evento. No
Senac DF a programação foi presencial das 9h às 22h, com um público de 668 pessoas e uma grande
repercussão na mídia.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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alimentação

MESA BRASIL SESC REALIZA
CONCURSO DE GASTRONOMIA
Premiação online gratificou instituições cadastradas no programa
Por Carolina Oliveira

Ganhadoras, da Esq. para Dir. 3º. Instituito Nair Valadares – Rosemary Freitas; 1º. Centro Comunitário da Criança (CCC) – Joelma
Ferreira do Carmo; 2º . Associação de Crianças Nova Canaã – Ireny Santos Alves de Oliveira

C

omo forma de celebrar o Dia
Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro,
o Mesa Brasil Sesc realizou um Festival Gastronômico online com receitas a partir do reaproveitamento
dos alimentos. Concorreram apenas
as entidades sociais cadastradas no
programa. Foram revelados ao vivo
os três vencedores que receberam
um prato simbólico do Mesa Brasil e
uma bolsa de estudos em um curso
do Senac. Os ganhadores foram: em
terceiro lugar ficou o Instituito Nair
Valadares, sendo representado pela
Rosemary Freitas com o prato salgadinho de casca de mamão. Já na
segunda colocação ficou a Associação de Crianças Nova Canaã, sendo
representada pela Ireny Santos Alves
de Oliveira com o prato de mojica de
frango e pimenta de semente de mamão. A instituição campeã foi o Centro Comunitário da Criança (CCC),
representada pela Joelma Ferreira
do Carmo com o prato salada sustentável.
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A seleção para o concurso começou
em 28 de setembro quando o participante gravou um vídeo de uma
receita com reaproveitamento e enviou para o Whatsapp do Mesa Brasil. Após o período de inscrição, três
nutricionistas da instituição avaliaram as 51 receitas enviadas pelas
entidades sociais cadastradas no
programa e selecionaram dez. No
dia 13 de outubro os escolhidos receberam uma caixa com alimentos
para a criação de receitas que foram apresentadas na live do dia 14
de outubro no Youtube do Sesc (youtube.com/sescdf). Foram bebidas e
um prato quente, além de uma sobremesa ou lanche. Cinco jurados
parceiros doadores do Mesa Brasil e
chefs de cozinha degustaram e definiram os ganhadores.
Atualmente, o Mesa Brasil conta
com 304 instituições cadastradas e
todas puderam participar. A coordenadora do programa no DF, Lucimar
Santos, fala da importância do festival. “É a primeira vez que lançamos
esse formato de evento e o objeti-

vo foi incentivar as instituições para
uma alimentação saudável por meio
do reaproveitamento integral. Ficamos muito felizes com essa competição que estimulou a criatividade na
preparação das refeições. Agradeço
a todos os participantes e os nossos
parceiros que colaboraram para que
esse evento se tornasse realidade
por meio das doações”, detalha.
Sobre o Mesa Brasil Sesc no DF –
implementado em 2003 no DF, o
Mesa Brasil Sesc é um programa
nacional de segurança alimentar e
nutricional de combate à fome e ao
desperdício de alimentos. Pioneiro
no Distrito Federal, o programa tem
como finalidade garantir o direito à
alimentação. Atualmente, são mais
de 65 mil pessoas beneficiadas em
304 entidades sociais atendidas no
DF. Informações: (61) 3217-0224.
@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

saúde

ODONTOLOGIA COM SEGURANÇA
Sesc-DF oferece atendimento presencial na área odontológica
seguindo protocolos de biossegurança
Por Carolina Oliveira

ESPECIALIDADES POR UNIDADES
SESC PRESIDENTE DUTRA
Atendimento odontológico de Clínica
Geral, nas especialidades de Endodontia, Periodontia, Odontopediatria e
Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17 hs.
Telefone: (61) 3319-4401/4402.
SESC ESTAÇÃO 504 SUL:
Atendimento odontológico de Clínica
Geral, nas especialidades de Endodontia, Odontopediatria, Periodontia e
Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3217-9121.
SESC GUARÁ:
Atendimento odontológico de Clínica
Geral e nas especialidades de Periodontia e Odontopediatria.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3383-3102

A

área de odontologia do Sesc-DF tem vagas abertas para
o atendimento presencial dos
serviços odontológicos. Pelo site
(sescdf.com.br) é possível acompanhar o calendário com as datas
mensais de liberação de vagas e a
atualização dos atendimentos disponíveis. Em novembro, os agendamentos devem ser realizados no
dia 23. São realizados cerca de 600
agendamentos por mês.
De acordo com a dentista e coordenadora dos serviços de odontologia
do Sesc-DF, Ludmila Marinho, os
atendimentos presenciais durante a
pandemia do novo coronavírus demandaram das equipes profissionais o cumprimento de rigorosos
protocolos de biossegurança. “Todas as regras de biossegurança es-

tão sendo realizadas: checagem da
temperatura do paciente, bochecho
e higiene bucal, aventais cirúrgicos
de segurança. Estamos mantendo
todas as precauções adequadas de
biossegurança”, explicou a coordenadora.
O serviço odontológico conta com
uma equipe multidisciplinar e especializada, equipamentos modernos.
No total, são 40 dentistas envolvidos
na ação. O atendimento odontológico
presencial está sendo realizado nas
unidades Sesc Presidente Dutra, no
Setor Comercial Sul; Sesc Estação
504 Sul; Sesc Guará; Sesc Taguatinga Norte e Sesc Gama. Os valores
dos serviços odontológicos para os
trabalhadores do comércio de bens,
serviço e turismo, de seus familiares
seguem preços tabelados.

CENTRO DE ATIVIDADES SESC TAGUATINGA NORTE:
Atendimento odontológico de Clínica
Geral e nas especialidades de Endodontia, Odontopediatria, Periodontia e
Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3451-9116.
CENTRO DE ATIVIDADES SESC GAMA
Atendimento odontológico de Clínica
Geral e nas especialidades de Endodontia, Odontopediatria e Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3484-9107/9136.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
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exame

MAMOGRAFIA ACESSÍVEL
Sesc-DF realiza exames de mamografia e papanicolau em Taguatinga
Norte e na unidade móvel estacionada em Ceilândia
Por Sacha Bourdette

O

câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação
desordenada de células e de
acordo com o Instituto Nacional de
Câncer são esperados para este ano
66.280 novos casos. Já a doença no
colo do útero é causada pela infecção
persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano - HPV e devem
surgir mais de 16,5 mil casos. Para
prevenir e combater a doença, o Sesc-DF realiza o exame de mamografia na unidade de Taguatinga Norte.
Também é possível se consultar com
um ginecologista no Setor Comercial
Sul (Edifício Presidente Dutra), Gama
e Taguatinga Norte. A instituição conta ainda com a carreta Sesc Saúde
Mulher que está estacionada até o
fim do ano em Ceilândia.
Segundo a coordenadora de Serviços Médicos e Educação em Saúde
do Sesc-DF, Carol Trindade, o objetivo é rastrear precocemente os dois
tipos de cânceres que mais atingem
as mulheres. “Quanto mais cedo um
quadro suspeito de câncer de mama
ou de colo de útero for detectado,
maior as chances de tratamento e
cura. Contamos com uma equipe de
ginecologistas, enfermeiras e técnicos de enfermagem capacitada em
conjunto com o nosso mamógrafo
digital, fornecendo imagens mais
nítidas e de qualidade. É importante destacar também a carreta do
Sesc Saúde Mulher que consegue
ir até onde as pessoas precisam, é
um exemplo de como fazer com que
serviços essenciais cheguem para
toda a comunidade que visitamos”,
apontou.
Os agendamentos da mamografia ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para ter acesso ao
serviço que possui valores acessí-
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veis, é preciso possuir a credencial
(antiga carteirinha) da instituição.
Neste período, de forma excepcional, mulheres acima de 40 anos não
precisam apresentar o pedido médico. Já mulheres abaixo de 40 anos
podem fazer o exame, mas com a
apresentação do pedido.
Na carreta a mamografia digital
é para mulheres de 50 a 69 anos e
exames de papanicolaou para mulheres dos 25 aos 64 anos. O serviço é totalmente gratuito e serve
para avaliar mudanças nas mamas
e no colo do útero. Para realizar a
marcação na carreta, é necessário
apresentar documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS e
comprovante de residência com CEP
do Distrito Federal. O Sesc Saúde
Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e são distribuídas 50 senhas.

Locais de atendimento:
Sesc Taguatinga Norte
Endereço: CNB 12 - Área Especial 2/3 Taguatinga Norte
Telefone: 3451-9118/9138/9116
Sesc Saúde Mulher
Endereço: QNN 27 Área Especial S/N,
Ceilândia Norte – estacionamento
Sesc Ceilândia

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

Os agendamentos da mamografia ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

prevenção

AÇÃO SOCIAL
Vila Sesc Mais Saúde realizou exames preventivos e testagem de Covid
para população carente de Regiões Administrativas do Distrito Federal
Por Carolina Oliveira

O

dia 17 de outubro foi de atendimento gratuito à população do
Itapoã com o projeto Vila Sesc
Mais Saúde. Os atendimentos aconteceram das 9h às 15h e continuaram
no dia 18, no mesmo horário. Foram
realizados exames preventivos para
as mulheres, consultas médicas e
testagem de covid-19. A vila foi montada no Ginásio Poliesportivo 61, ao
lado do Restaurante Comunitário.
A autônoma Sandra Silvestre
aproveitou a manhã para fazer o
teste de Covid-19 e o exame ginecológico. Para ela, a aproximação
do Sesc-DF com a comunidade traz
inúmeros benefícios. “É uma população carente que necessita desses
serviços e, muitas vezes, têm dificuldade de encontrar atendimento.
Essa vinda do Sesc-DF até à nossa
cidade é uma ação que tem resposta
imediata. Nós recebemos o resultado com rapidez e a comunidade fica
mais tranquila”, conta.
Os serviços do Sesc-DF incluíram exame preventivo em mulheres de 25 a 64 anos, além de 20
pontos de coleta para testagem de
Covid-19, três consultórios para
exames preventivos de ginecologia
e três consultórios médicos. Os resultados dos exames ginecológicos
de prevenção foram disponibilizados
em até uma semana e os resultados
dos testes para o novo coronavírus
em até 24 horas. O Sesc-DF também disponibilizou psicólogos e assistentes sociais para atendimento
direcionado aos idosos e familiares.
De acordo com o presidente do
Sistema Fecomércio-DF, Francisco
Maia, todo o trabalho tem sido feito

com muito carinho para ajudar as
pessoas que mais precisam, especialmente neste momento de pandemia. “O Sesc-DF é uma entidade
social que cuida dos comerciários
e das comunidades carentes. Também iniciamos nessa semana a entrega de sopas aqui na comunidade.
Por mais que a gente ache que em
Brasília não tem fome e que não tem
necessidade de ações sociais como
essas, estamos mostrando aqui que
esse tipo de trabalho é muito necessário. O Sesc-DF faz isso com muito
carinho e nossos funcionários trabalham com toda disposição para
ajudar as famílias das comunidades”, afirma Francisco Maia. “Esse
projeto traz saúde e é importante
para ajudar o comerciário onde ele
mora. Essa é a segunda cidade que
visitamos as cidades com esse projeto e estamos trabalhando para que
possamos repetir em outras oportunidades”, conta o diretor regional do
Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro.
Segundo o administrador regional do Itapoã, Marcus Cotrim,
o atendimento foi um sucesso e a
comunidade tem sido muito bene-

ficiada pela ação. Para a realização
do projeto o Sesc-DF contou com o
apoio logístico das Forças Armadas
e do auxílio técnico da Secretaria
de Estado de Saúde do Distrito Federal e ainda da Administração Regional do Itapoã. Também atuaram
no evento a equipe multidisciplinar
de profissionais das coordenações
de Assistência, Serviços de Alimentação e Nutrição, Serviços Odontológicos e Serviços Médicos e Educação em Saúde do Sesc-DF e das
áreas de Logística e Administrativa
da Instituição. O evento contou, ainda, com um laboratório parceiro,
responsável pela emissão de laudos
de testes de COVID-19. Nos dias 24
e 25 de outubro, a ação atendeu a
comunidade do Riacho Fundo 1, na
administração da cidade.

@sescdf
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agenda fiscal

ESTÁ CHEGANDO A HORA...!
O mês de novembro de apresenta e
algumas providências são urgentes.
A aplicação da LGPD, com ações mais
rígidas de controle dos dados pessoais
dos clientes; e, do Decreto nº 10.157,
que prorrogou prazos para celebrar
acordos de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário, de
suspensão temporária do contrato de
trabalho e para efetuar o pagamento
do benefício emergencial. Não menos importante está a questão fiscal
para 2021 e pergunto: qual a melhor
opção fiscal para sua empresa, no
cenário que estamos enfrentando?

Calendário

Temos quatro opções. A primeira é o
MEI (microempreendedor individual),
com atuação limitada (atividades específicas), limite de faturamento anual
de R$ 81 mil e apenas um funcionário, fechou o mês de setembro com
10.900.457 empresas registradas. A
segunda, o SIMPLES Nacional, ainda
que tenha atuação limitada, possui
mais opções de atividades, e tem três
limites anuais: microempresas até R$
360 mil; empresas de pequeno porte
de R$ 360 mil até R$ 4.8 milhões; e,
quanto ao ISS e ICMS, até R$ 1.8 milhões para Acre e Amapá e R$ 3.6 mi-

lhões para as demais UF. A terceira é
o Lucro Presumido, com poucas atividades impedidas, pode faturar até R$
78 milhões por ano e, a quarta opção
que é o Lucro Real, sem impedimento
de atividade e sem limite de faturamento anual. Nesse momento, converse com seu contador e peça uma
análise do desempenho fiscal da sua
empresa e uma análise comparativa
se tivesse definido outra opção, além
de consultar sobre os controles que
deverá implantar para cada opção e,
mais importante, não deixe para depois, afinal, está chegando a hora!

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

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 10/2020.
• Contribuição Previdenciária (DAE - empregado doméstico) referente à 10/2020.

07/NOV

Data limite para pagamento dos Salários referente à 10/2020.

13/NOV

Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 10/2020.

20/NOV

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 10/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 10/2020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas)
referente à 10/2020.
• ISS e ICMS referente à 10/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL referente à 10/2020.
• SIMPLES NACIONAL – Tributos Federais e MEI referente à 04/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 10/2020.

15/NOV

PIS e COFINS referente à 10/2020

30/NOV

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 10/2020.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 10/2020.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009
(consolidado).

O QUÊ e QUANDO entregar?
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06/NOV

• e-Social Módulo Simplificado (Doméstico, MEI e Segurado Especial) a SRF/MF referente à 10/2020.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 10/2020, se devido.

13/NOV

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 10/2020.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 10/2020.

16/NOV

Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 09/2020.

20/NOV

Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 10/2020,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

23/NOV

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 09/2020.

30/NOV

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 10/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 10/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 10/2020.

Adriano de Andrade Marrocos

Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

instituto

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

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL NA
PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE EMPRESAS
Quando a empresa vende algum
de seus imóveis, incide o imposto
de renda sobre a diferença entre o
preço da venda e o valor pago quando da aquisição. Segundo o direito
tributário, a valorização de quaisquer bens, por menor que seja,
origina, na venda, o denominado
“ganho de capital” ou “lucro imobiliário”, e este acréscimo no valor
de aquisição é tributado pelo IRPJ
e por outros tributos federais. Por
outro lado, se houver desvalorização do bem, não haverá tributação
porque houve “perda de capital”.
O fisco, no entanto, confere um
sentido amplo ao conceito jurídico
de alienação (venda) de imóveis,
pois equipara o negócio de compra/
venda com outras operações, como

a doação e a permuta. Seguindo
esta lógica, quando houver troca de
imóveis, haverá a geração de receitas para a pessoa jurídica, e, consequentemente, ocorrerá a incidência
de tributos, como a COFINS e o PIS.
Muitas empresas levantaram oposição a este entendimento, alegando dois motivos principais. Primeiro, a permuta reside em simples
substituição de ativos, não havendo,
portanto, a geração de receita, de
faturamento ou de lucro. Segundo,
na troca, a empresa apenas recebe
determinado bem e entrega outro.
Logo, inexiste o ingresso de novos
recursos monetários no caixa.
A divergência entre as empresas e o fisco gerou o ajuizamento
de demandas junto ao Poder Judiciário. Analisando a questão, o
TRF da 4ª Região sedimentou o
entendimento de que a operação
de permuta envolvendo unidades
imobiliárias não implica o auferimento de receita/faturamento,
nem de renda e tampouco de lucro, mas sim mera substituição de
ativos, razão pela qual não enseja
a cobrança de imposto de renda e
das demais contribuições federais
(PIS, COFINS e CSLL). A fazenda nacional, no entanto, recorreu,
alegando que a permuta deve ser
equiparada a compra e venda, para
fins de tributação.

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais

48 Revista Fecomércio DF

O caso foi, então, julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial nº 1.733.560/
SC, tendo como Relator, o Ministro
Herman Benjamin. A Corte decidiu que “porquanto, o contrato de
troca ou permuta não deverá ser
equiparado, na esfera tributária, ao
contrato de compra e venda, pois
não haverá, na maioria das vezes,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca.” Consequentemente, não serão devidos o IRPJ e
a CSLL, ainda que a empresa opte
pelo lucro presumido.
Há de se destacar que a troca
entre imóveis é muito comum, no
meio empresarial, seja para a mudança da sede para locais mais próximos dos consumidores, seja para
a instalação de novas filiais. A decisão do STJ, afastando a tributação
na permuta imobiliária, representa
um avanço frente ao emaranhado
de normas fiscais e à elevada carga
tributária que incide sobre a atividade empresarial. Somente com
um sistema tributário mais simples, com menor burocracia e com
reduzida complexidade, conseguiremos estimular o empreendedorismo e gerarmos mais emprego e
renda. Se não caminharmos nesta
direção, a tão esperada recuperação econômica estará longe, muito
longe, de ser atingida.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Agosto/2020
O índice Imobiliário Secovi-DF reflete o comportamento geral dos preços de aluguel e de venda dos
imóveis ofertados no DF. Demonstra ainda as tendências do mercado imobiliário auxiliando nas tomadas
de decisão, tanto de empresários quanto do público em geral.

Amostragem
Apartamentos e Casas

Loja e Salas Comerciais

Comercialização

locação
Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Gama
São Sebastião
Samambaia
Ceilândia
Gama
Sobradinho
Sobradinho
Brasília
Brasília

Valor mediano
R$
18,98
R$
15,75
R$
15,00
R$
16,46
R$
16,40
R$
13,64
R$
13,96
R$
11,36
R$
14,17

Variação
-28,70%
-20,01%
-10,02%
-9,96%
-7,55%
-11,31%
-28,41%
-20,78%
3,58%

Tipo de imóvel
Lojas
Salas Comerciais
Quitinete
Apartamento 1 Dormitório
Apartamento 2 Dormitórios
Apartamento 3 Dormitórios
Casa 2 Dormitórios
Casa 3 Dormitórios
Casa 4 Dormitórios

Cidade
Riacho Fundo
Samambaia
Taguatinga
Núcleo-Bandeirante
Águas-Claras
Samambaia
Brasília
Sobradinho
Taguatinga

“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

Valor mediano
R$
21,21
R$
19,51
R$
17,20
R$
16,10
R$
27,50
R$
16,00
R$
18,63
R$
11,04
R$
10,00

Variação
15,97%
30,07%
7,23%
6,27%
10,98%
26,28%
40,50%
7,71%
103,67%

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
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novidades da base

SINDICATO DE BARES E RESTAURANTES ENTRA COM
AÇÃO CONTRA A LEI DE COMANDAS INDIVIDUAIS
Por Daniel Alcântara

O

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar-DF) entrou com uma
ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),
pedindo a suspensão da Lei Distrital
nº 6.506 - que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de comandas
individuais nos bares e lanchonetes
de todo o DF. A norma, de autoria
do deputado Reginaldo Veras (PDT),
está em vigor desde o mês de junho.
O presidente do sindicato, Jael Antonio da Silva, destaca que mais uma
vez o setor produtivo é prejudicado
por leis que são elaboradas sem a
devida discussão com o setor. O Sindhobar protocolou a ação na segunda-feira desta semana.

Segundo Jael, o sindicato tem
tentado resolver essa questão desde
quando a norma estava em tramitação
na Câmara Legislativa do DF. “Antes de
ser aprovada na Câmara, já havíamos
conversado com o deputado. Quando
foi aprovada, o GDF vetou, mas o Legislativo derrubou o veto. Quer dizer, até
o próprio governador estava contrário
a lei”, falou. Para tentar resolver, o sindicato entrou com uma ação, pedindo
para suspender os efeitos da norma. “A
expectativa é que a gente ganhe e a lei
passe a não ter mais validade”, destaca. O Sindhobar diz que a matéria vai
contra o artigo 170 da Constituição Federal, que fala sobre o livre exercício de
qualquer atividade econômica.

Sobre os custos, Jael ressalta que
medidas como essa podem onerar
ainda mais o setor, que convive com
prejuízos, referentes a pandemia do
novo coronavírus. “Seria necessário
criar um sistema, treinar funcionários, o que demanda mais custos para
a empresa. A maioria dos comerciantes que sentiram a necessidade de
trabalhar com a modalidade e realizar o procedimento de comanda
individual já fizeram. Agora, obrigar
a todos não acho que é o caminho”,
conclui o presidente do sindicato.

CURSO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO É APRESENTADO AO SENAC-DF
Por Daniel Alcântara

O

Fórum das Empresas e Instituições de Formação Técnica de
Prevenção e Combate ao Incêndio realizou uma live, no fim do mês
de setembro, no canal do youtube:
Universidade Segurança Contra Incêndio. O objetivo foi o de apresentar
a matriz curricular do Curso Técnico
de Prevenção e Combate a Incêndio,
elaborado pelo Fórum. O curso foi
encaminhado para o Ministério da
Educação e já está inserido no Catálogo Nacional de cursos técnicos,
esperando homologação para que
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só assim seja liberado efetivamente e
faça parte de instituições de ensino de
todo o País.
O Fórum foi criado em 2016, pelo
O Instituto Nacional de Desenvolvimento da Profissão de Bombeiro
Civil, com apoio do Sindicato das
Empresas de Bombeiro Civil (Sepebc-DF) e da Fecomércio-DF. O
presidente do Sepebc, José Evânio,
diz que esse é um dos trabalhos
mais importantes já realizado pelo
Fórum. José acredita que esse será
um novo marco para as empresas

e profissionais da área de bombeiro
civil. “Após homologação todas as
instituições vão poder ofertar. A importância disso é enorme: essa formação criará uma segurança maior
em nosso segmento, dando mais
visibilidade e credibilidade a todos.
A partir desse momento a cultura de prevenção no Brasil mudará
para melhor”, destaca o presidente
do sindicato que representa as empresas de formação e qualificação
de bombeiro civil da capital do País.

PROJETO DE LEI QUE OBRIGA FARMÁCIAS DO DF A
AFERIR PRESSÃO SERÁ DISCUTIDO COM O SEGMENTO
Por José do Egito

O

deputado distrital Fernando Fernandes (Pros) colocou
para análise pelo plenário da
Câmara Legislativa do DF (CLDF),
na terça-feira (6), o projeto de lei nº
1123/2020, que obriga as farmácias
do Distrito Federal a aferir pressão
e medir a temperatura da população
gratuitamente. Diante da grande
repercussão da matéria, a assessoria parlamentar da Fecomércio-DF
alertou rapidamente o Sindicato
do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos do Distrito Federal
e ambas as entidades solicitaram a
retirada de pauta do projeto de lei. O
objetivo é que a proposta seja debatida amplamente pelos segmentos
envolvidos antes de ser votada. A
reivindicação foi atendida prontamente pelo deputado.
O presidente do Sincofarma, Francisco Messias, explica que a medida
trará despesas para o empresário.
“É um projeto que gera ônus para as

empresas. Eu pedi ao deputado Fernando Fernandes que repensasse a
matéria de forma que o setor produtivo pudesse ser ouvido. Ele prontamente me atendeu e retirou o projeto
de pauta”, explicou. Segundo o presidente, o sindicato foi informado por
meio do assessor de relações institucionais da Fecomércio-DF, Athayde Passos da Hora. “Tive a ajuda do
senhor Athayde. Além da deputada
Julia Lucy que apoiou nossa causa.
Agradeço a Fecomércio por sempre
estar atenta aos assuntos do interesse do comércio”, disse Messias.
O Sincofarma pretende agora discutir os itens do projeto de lei para
evitar maiores despesas aos empresários. “A gente propõe sentar para
negociar algumas coisas que possam ser flexibilizadas, sem desfavorecer as farmácias e as empresas.
Porque a partir da hora que um projeto de lei como esse é sancionado
a vigilância sanitária vai atuar e nos

cobrar. A partir da hora que a lei é
sancionada, a vigilância sanitária vai
atuar pra cobrar. Isso envolve contratação de um profissional e outras
despesas”, conclui.
A Assessoria de Relações Institucionais da Fecomércio-DF atua junto
aos poderes Executivo e Legislativo,
nos níveis distrital e federal, mantendo o relacionamento e reciprocidade
entre os poderes e a Federação. Por
meio da assessoria legislativa, monitora os projetos de lei que tramitam e
exercem influência sobre as atividades dos setores de comércio de bens,
serviços e turismo. Também faz parte
das tarefas desta assessoria, a prestação de apoio técnico aos representantes da Fecomércio em Conselhos
e Grupos de Trabalho, elaborando
pareceres nos processos distribuídos. Para entrar em contato com a
assessoria envie um e-mail para:
athayde@fecomerciodf.com.br.
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economia

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

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio – CNC divulgada
em julho em relação ao endividamento e a inadimplência das famílias (PEIC - DF), todos os indicadores apresentaram crescimento. A
dívida total oscilou de 55,2% em junho para 60,5% em julho, manten-

E

m âmbito nacional, interrupções na agenda de reformas e
indícios de descontrole fiscal
fortalecem o cenário de incertezas
e provocam alterações nas taxas de
juros nos leilões para financiamento do setor público, fuga de investidores externos e a consequente
retirada de capital.
O índice de inflação medido pelo
(IPCA-Amplo), ficou em 0,36% em
julho, bem acima de 0,26% do mês
de junho último e muito superior
aos 0,19% de julho de 2019, maior
índice para julho desde 2016 quando pontou em 0,52% naquele mês.
No Distrito Federal, a variação do
IPCA em julho foi de 0,34% em
relação a junho quando pontuou
0,46%, sendo influenciado pelo
preço dos combustíveis, veículo
próprio, aluguel e carnes. Em doze
meses o IPCA – DF estimado pelo
IBGE é de 1,71%.
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do-se abaixo da média das demais
capitais. A inadimplência cresceu
4,7% quando comparado com o mês
de junho e a dívida impagável apresenta crescimento de 35,1% em relação ao mês anterior, num movimento
iniciado em abril como resultado da
alta taxa de desemprego.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Julho 2020

Maio

Junho

Julho
74,3%
69,5%
72,3%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total

5,0%
3,7%
2,2%
13,4%
12,8%
14,1%
60,5%
55,2%
60,6%
Fonte: CNC

O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias
(ICF-DF), apresentou redução no mês de julho de 3,7% quando comparado ao mês de junho e de 9,7% quando comparado com o mês de maio, puxado especialmente pela redução
do consumo das famílias que ganham até 10 (dez) salários
minimos. Já as famílias com salário acima de 10 (dez) salários mínimos, iniciaram um aparente processo retomada do
consumo.

As taxas de juros pessoa jurídica, continuam mantendo
trajetória descendente. Já as taxas de juros para as pessoas
físicas, apresentam oscilações positivas como resultado do
risco de crédito e da inadimplência crescente desde março
último. Assim, a taxa de juros para o crédito direto ao consumidor (financeiras e/ou bancos), cheque especial e cartão de
crédito apresentam taxas crescentes quando comparamos o
mês de julho com o mês anterior.

ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Maio

Junho

Julho 2020

Julho
70,7
70,1
71,1
62,5
66,5
72,6

Até
10 SM

65,1
67,6
72,1

Geral
SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Maio
Indicadores de
investimento

Junho

Julho 2020

16,49%
13,89%

Abril

16,77%
14,16%

Maio

17,88%
14,98%

114,11%

115,32%

116,05%

Taxas de Juros Pessoa Física
Maio

Julho
67,8
74,9
94,3

CDC
Automóveis

106,5
92,0
136,3
35,2
48,4
97,2

Julho 2020

Junho

Julho
106,76%
105,21%
108,87%

Empréstimo
pessoal
Financeiras
Empréstimo
pessoal
Bancos

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

Março

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

O nível de confiança dos empresários (ICEC-DF), continua
em queda acentuada e apenas os indicadores das expectativas tiveram uma reação positiva de 15,7% quando comparamos julho com o mês anterior, ainda assim, muito distante do
índice de 166,5 em julho de 2019.
ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Desconto de
duplicatas

Conta garantida

Mais de
10 SM

Julho 2020

45,59%
43,85%
47,13%
17,88%
15,91%
18,16%
128,01%
126,27%
131,10%

Cheque
especial

254,41%
253,96%
257,48%

Cartão de
crédito

Juros do
comércio

73,52%
71,67%
73,92%

Fonte: ANEFAC
Geral

Fonte: CNC

69,8
71,8
109,3
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pesquisa relâmpago

Renato Fortuna Campos
Presidente da Febrac

Período de chuva

Volta da torcida em
estádios

Mudança valor
auxílio emergencial

BOM
O auxílio emergencial é
importante para mitigar os danos
econômicos da crise causada pela
pandemia no país, e mantê-lo o
máximo possível, mesmo que em
um valor menor, é importante
para muitos brasileiros.

BOM
Desde que seguida as orientações
e protocolos de saúde para retorno
de forma segura da torcida em
estádios é positiva.

BOM

Karina Reis
Diretora da clínica
Hidrofisio

Matheus Ferreira
Fisioterapeuta

RUIM

BOM
A minha avalição é em relação ao
aspecto econômico do país, pois não
há recursos para manter o benefício
no valor atual por um tempo mais
longo.

Acredito que o país possa sim
custear um valor maior para a
população que precisa, existe um
gasto excessivo em outras partes
do governo que se cortassem ou
diminuísse seria suficiente.

RUIM
Acredito que torcida em estádios
seja uma das maiores possibilidades
de contaminação em massa que se
possa ter. Além da proximidade, as
pessoas gritam expelindo gotículas
aumentando muito os riscos de
contaminação..

REGULAR
Penso que se houverem medidas
de prevenção seria válido, assim
como acontece em outros lugares
já abertos.

BOM

BOM

Com a temporada das chuvas em
O período de chuva além de
algumas localidades é necessário
amenizar o mal estar generalizado
fazer a manutenção e a limpeza de
das pessoas diante da seca, ainda
calhas, caixas d’água e piscinas para evita queimadas e garante um bom
evitar a proliferação do mosquito
nível de água nos reservatórios.
da dengue.

O período sempre trás mais frescor,
podendo amenizar também a
secura.

Narlla Paiva Silva
Enfermeira

REGULAR
Deveria cortar o auxilio e
rever os beneficiários, pois tem
muita gente que recebe sem
necessidade.

RUIM
Os maiores interessados são
os clubes, pois pagam salários
altíssimos para os jogadores e não
estão importando com a pandemia,
pois os estádios será uma forma de
propagação em massa do virus.

BOM
Estávamos enfrentando grandes
queimas e a seca contribui para
doenças respiratórias. a chuva veio em
um bom momento.

Ser empreendedor não é uma tarefa fácil. Por isso, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Distrito Federal, está sempre ao lado dos empresários e trabalha para viabilizar mais
representatividade, capacitação e qualidade de vida. Por meio do Senac, são oferecidos cursos de
formação proossional; por meio do Sesc, assistência social, cultura, esporte e lazer; e por meio do
Instituto Fecomércio são desenvolvidas pesquisas e ofertados estágios a estudantes. Além de
fomentar o comércio, nós acreditamos no potencial de cada brasiliense.

www.fecomerciodf.com.br
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