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AVENIDA DA CULTURA
Para revitalizar a W3 Sul, Fecomércio-DF
projeta a criação de um corredor cultural
entre a 504 e a 508, fortalecendo o comércio
e a economia criativa

Entrevista pg. 8
Werciley Saraiva Vieira Júnior, médico
infectologista do Santa Lúcia e na clínica Atos.
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CAFUNÉ
DE
MÃE.

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
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adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as
redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Novembro/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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redacao@fecomerciodf.com.br
Sindicato reúne feirantes e representantes do GDF para falar sobre o projeto Feira Legal

O

Sindicato dos Feirantes do
Distrito Federal (Sindifeira-DF)
reuniu o Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades,
Alexandre de Jesus Silva Yanez, e
sua equipe, para falar para os empresários sobre o projeto Feira Legal, no dia 26 de outubro, na sede da
Fecomércio. O programa trata sobre
alteração da legislação de feiras,
além da regularização dos estabelecimentos, infraestrutura, financiamentos e outros assuntos. Para
o presidente do sindicato, Francisco

Valdenir, essas mudanças são de
grande importância para o segmento.
“Nós temos uma Lei, hoje, que
praticamente não condiz com a nossa
realidade. O nosso objetivo é o de
passar a mensagem da nova norma,
que está sendo discutida, para os
lojistas”, informou Valdenir. Entre
as principais mudanças destacadas
pelo presidente está a questão do
pagamento de água e luz, que tinha
diferença de taxas para as feiras.
Agora, será tudo padronizado. Outra

questão importante, de acordo
com Valdenir é a digitalização de
processos. “Antes tínhamos que ir
em nas administrações para pagar
taxa de ocupação – agora será tudo
online, por meio de um aplicativo,
o que facilitará demais a vida do
empresário”, destacou Valdenir.
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Fecomércio-DF afirma que aprovação do Refis salvará
diversas empresas na capital do País

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
DO SISTEMA FECOMÉRCIO-DF
Pedro Arlant

O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF) foi
aprovado pela Câmara Legislativa na noite desta terça-feira (3). A validação do
projeto pelos parlamentares veio após longa conversa do setor produtivo com os
deputados. A Fecomércio-DF realizou diversas reuniões com os parlamentares,
destacando a importância do programa para os empresários, que passam por
dificuldades, por conta da pandemia. O presidente da Federação, Francisco Maia,
informa que o Refis possibilitará que as empresas se regularizem com o fisco.
Com isso, segundo Maia, os empreendedores poderão negociar novamente com
o governo, fornecendo bens e serviços para o setor público local.
“O governo é um cliente importante. Com certeza o projeto trará um efeito positivo e multiplicador na economia, inclusive muitas empresas podem voltar a
empregar, algo significativo em um momento tão conturbado para o empresário,
assim como, para o trabalhador”, explica Francisco Maia. “Acredito que o Refis
ajudará a reabilitar diversas empresas que estão com dificuldades financeiras
em decorrência da crise, além de ajudar a aumentar o caixa do Estado com o
pagamento dos tributos”, conclui o presidente da Fecomércio-DF.
O presidente da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio, Charles Dickens, comemora a aprovação “As empresas já vinham passando por um
momento de forte crise econômica. Em 2019, passamos por um momento muito
complicado e quando chegou 2020 veio a pandemia, o que acabou fechando várias empresas e deixaram outras com diversas dívidas. A questão é que as empresas estão na UTI e o Refis é um remédio que possibilita que elas voltem a plenitude de sua atividade comercial, podendo contratar empréstimos e participar
de licitações”, diz Charles.
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editorial

Gloriosa W3

S

ábado era dia de footing, pois
assim se chamava o rolé dos
anos 60. Os primeiros colonizadores daquela avenida em linhas
curvas, projetada sobre as asas do
grande avião, rasgando Brasília,
guardam belas lembranças daqueles tempos áureos. Belas memórias da vida de Brasília contam
preciosas histórias da W3. Fala de
uma loja de aluguel de roupas, a
Kassabian, inaugurada em 1962,
que vestia autoridades e até mesmo o presidente Sarney.
Essa rica e chique avenida também assistiu o folião Pelé, no carnaval, desfilar em carro aberto cercado
de batedores.
Não se pense que o registro da
W3 ficará esquecido na poeira do
antigamente. Nossa grande avenida
está voltando para valer. Para isso,
nos últimos meses iniciou-se um debate sobre a criação de um corredor
cultural na W3 Sul que poderia trazer
nova vida ao comércio local. O setor
produtivo brasiliense, representado
pela Fecomércio-DF e pela Câmara
de Dirigentes Lojistas do DF (CDL),
entregou ao Governo do Distrito Federal um documento que solicita a criação de um corredor cultural, entre as
quadras 504 e 508 Sul, na avenida W3.
Isso é que vão nos contar os repórteres Carolina Oliveira, Daniel Alcântara
e Sacha Bourdette, nesta edição da
Revista. Eles vão nos dizer, Tim-Tim,
por Tim-Tim, como o futuro pode surgir do passado.

De acordo com a Secretaria de
Governo do Distrito Federal, ao longo
do mês de novembro o GDF estudará
a viabilidade da proposta. Se todos os
estudos forem aprovados, o corredor
cultural deverá começar a funcionar
a partir de 2021. A Secretaria informou que as análises operacionais
serão praticadas pelas Secretarias
de Economia, Cultura, Empreendedorismo, Esporte e Turismo.
Para o nosso presidente da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF, Pedro Affonso Franco, o
corredor cultural está em um espaço
estratégico porque começa na 504
Sul, com o Sesc, que já possui belíssimos projetos e logo depois tem o
Espaço Renato Russo.
Ainda neste ano, o articulista
Irlam Rocha publicou no Correio
Braziliense histórias que embalam
a esperança de vermos a W3 restaurada. Com nostalgia, lembra que
depois das aulas do Colégio Elefante
Branco era hora de bater perna na
grande avenida. Diz que em frente à
vitrine da Casa do Atleta, as pessoas
ficavam horas namorando o cobiçado
material esportivo e na loja Bi Ba Bô,
os jovens se deslumbravam com as
blusas Banlon e a mítica calça Lee.
Com certeza quase todo esse
clima irá renascer nesta revista para
você ler e sonhar.
Boa Leitura!

Francisco Maia

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

7

entrevista

WERCILEY
SARAIVA
VIEIRA
JÚNIOR.
Por José do Egito

Segundo dados da Fundação
Oswldo Cruz (Fiocruz), a chamada
“segunda onda” de casos de coronavírus
já começou a surgir no Brasil, nos
estados do Amapá, Maranhão, Ceará
e Rio de Janeiro. No DF, que já atingiu
a marca de mais de 90 mil infectados,
alguns especialistas apostam que a
capital do País se aproxima do platô – que
significa estabilização. Ao mesmo passo,
a Universidade de Brasília (UnB) participa
de um ensaio clínico nacional para testar a
eficácia da CoronaVac, uma vacina contra
a covid-19. Diante desses fatos e buscando
oferecer esclarecimentos à população, a
revista Fecomércio-DF entrevistou nesta
edição o médico infectologista do Santa
Lúcia e na clínica Atos, Werciley Saraiva
Vieira Júnior.
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1- Como é trabalhar com infectologia no Brasil, em um momento tão
conturbado?
A infectologia tem muitas vertentes. Ela mudou muito. Inicialmente a gente tinha muitas doenças
infecciosas como cólera e diarreia,
na década de 80 por exemplo. Com
o passar dos anos essa visão mudou. Muito para o lado das doenças sexualmente transmissíveis e
hospitalares. Mas ainda com essa
dicotomia entre o mundo moderno
(de DSTs) e ter que resgatar muitas doenças ascendentes em zonas
rurais e endêmicas como dengue,
febre maculosa e malária. E agora
no período de pandemia é um novo
desafio e para todos, por ser uma
doença com pouco conhecimento
cientifico.
2- De acordo com estudo feito pelo
jornal Estadão, o Distrito Federal
tem um dos piores índices em taxa
de óbitos por milhão de habitantes.
Quais fatores que contribuíram
para essa taxa?
A primeira coisa que temos que ter
em mente é que estamos lidando
com uma doença de fácil transmissão. No centro de Brasília, em
geral, não temos o hábito de convivência próxima, de contato en-

tre as pessoas como nas cidades
satélites. Lá, a convivência é bem
mais próxima, de contato e aglomerações. Outro dado é que nós fomos
a unidade federativa que fechou o
comércio primeiro. Tivemos mais
tempo com restrições de deslocamento e funcionamento de áreas.
Com isso, as pessoas buscaram fugas, exatamente por não aguentarem as restrições. O terceiro ponto
é que a tendência da população do
DF é uma tendência de meia idade para idosa. Isso contribui muito
para esses números. São fatores
que propiciaram nosso cenário.
3- A abertura do comércio na capital federal foi precipitada ou necessária? É possível manter o comércio aberto e observar uma taxa
de queda nos números?
É um dilema. Toda doença infecciosa tem uma curva de transmissão,
vai ficar no índice de transmissão
contínua até cair. Quando você tenta fechar tudo, o lockdown seria o
momento perfeito: fechei a cidade,
ninguém entrou, cuido das pessoas com a doença. Só que a gente
vive em um lugar que as restrições
são questionadas. Até o início da
pandemia tínhamos diversos voos
internacionais. Eu defendo fechar

“Toda doença
infecciosa tem
uma curva de
transmissão,
vai ficar no
índice de
transmissão
contínua até
cair.”
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“

Nossa certeza é que precisamos
oferecer uma vacina segura e
eficaz para o País todo. Se nós
ofertarmos vacina antes vai ter
fuga de vacina nas fronteiras,
roubo de carga porque alguém
quer ser beneficiado. Se todos
falarem a mesma língua e
ninguém fizer isso de maneira
política seria diferente.

“

10 Revista Fecomércio DF

para se preparar para algo pior.
Mas se você pensar friamente é impossível manter fechado num país
como o nosso. A abertura não acho
que foi tão precoce. Ela só poderia
ter sido melhor escalonada. E, daqui pra frente é respeitar os protocolos de segurança e higiene para
não ter outro fechamento.
4- Como o senhor analisa a chance
de uma segunda onda de contaminação?
Nós ficamos, mais ou menos, em
curva crescente durante três meses. Olha o tanto que foi diferente do
resto do mundo. Julho e agosto começou a manter e no final de agosto
para setembro diminuíram os casos.
A ideia de picos rápidos e quedas rápidas nós não tivemos, nos outros
países isso aconteceu. Talvez isso
impeça aqui no Brasil a segunda
onda. Não tivemos picos de crescimento rápido, foi crescente.
5- Os hospitais de campanha foram importantes válvulas de escape no socorro à saúde em todos
os estados. O senhor acha que o do
DF fechou cedo demais? Como estão as UTIs da cidade?
A demanda da maioria dos hospitais de campanha já estava reduzida. Temos o maior número de leito
por paciente. Se a gente capacitar os
hospitais vamos poder absorver a demanda. Se esses hospitais se ocupa-

rem demais, aí precisaremos de um
plano B, que talvez seria a reabertura
desses hospitais de campanha.
6- Como o senhor desenharia o cenário daqui para frente. Quais são
suas expectativas?
É inocente pensar que a transmissão com covid vai cessar. Com o
tempo, a incidência será reduzida,
é natural. Teremos vacina ano que
vem só, mas ainda não sabemos
o período. Estamos falando de vacinas em fase de testes e o pior,
nós vivemos em um mundo que
as pessoas jogam contra algumas
medidas de imunização. Quando a
gente fala que isso é regra as pessoas jogam contra. Acredito que
no início vai ter uma enxurrada de
pessoas querendo vacina e isso não
será possível. Escalonamento é
uma solução. Outro fator que teremos dificuldades são as aberturas
de boates. O meio social de eventos carrega boa parte da economia
da cidade, é importante ser aberto.
Temos que ter consciência de que
vamos viver com a pandemia talvez
1 ano, 2 anos. Não na intensidade
que vivemos esse ano.
7- Na sua visão, é possível ter a vacina ainda este ano?
Nós do meio científico não sabemos sobre datas. Sabemos das
necessidades de teste, de ter segurança. Só que o mundo e o Brasil

têm o viés político. E aí as pessoas querem respostas, com datas e
quem vai ser beneficiado. Quando
falamos de ciência não é uma ciência exata, é de uma metodologia.
Nossa certeza é que precisamos
oferecer uma vacina segura e eficaz
para o País todo. Se nós ofertarmos
vacina antes vai ter fuga de vacina
nas fronteiras, roubo de carga porque alguém quer ser beneficiado.
Se todos falarem a mesma língua e
ninguém fizer isso de maneira política seria diferente. Vamos precisar de políticas públicas para essa
campanha de vacina.
8- Estamos a pouco meses das festas de final de ano e do Carnaval,
eventos que movimentam o País
inteiro. Você acredita que terá um
aumento nos casos? Como prevenir aglomerações nessas datas?
As festividades que são ocasionadas por essas datas não deveriam
ocorrer. Porque nós ainda não vamos ter medidas seguras para proteger uma massa em aglomeração.
As medidas que temos é uso de
máscara e higiene com as mãos.
Quando a gente fala desses eventos as pessoas não conseguem se
manter higienizadas e com a máscara o tempo todo. Sabemos que
esses eventos vão existir e isso vai
trazer algum impacto para gente.
Temos o sonho utópico de tomar
vitamina C e Zinco para aumentar a

imunidade. Entretanto, não adianta
tomar esses medicamentos e não
evitar se expor ao vírus.
9- Existe alguma forma das pessoas reforçarem a imunidade e evitar
que seja acometido pelo vírus?
No momento precisamos respeitas
as normas e protocolos de segurança. Uma vez respeitadas é mais
fácil conter a disseminação. Como
eu disse, infelizmente existe a cultura de que tudo que é imposto e
obrigatório virou motivo de queixa
por parte da população.
10- Podemos tirar algum aprendizado de toda essa situação?
Como visão de médico temos alguns aprendizados. Trabalharmos
em consonância funciona. Vimos
vários setores trabalhando no
mesmo objetivo. Vimos a iniciativa
privada apoiando o setor público.
A cooperação é possível. Nós também aprendemos os pontos negativos. Fechar e ser muito rigoroso
teve um viés político e precisa ser
pensado. Se ninguém nunca pensou em passar por isso em proporção mundial precisamos ver que
somos maiores. Como seres humanos conseguimos fazer coisas
que a gente duvidada. Infelizmente
existem outras visões econômicas,
sociais e morais. Muitas vezes isso
precisa ser pensado com uma visão
científica e fazer tudo funcionar.
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PAGAMENTO MAIS RÁPIDO, PRÁTICO E
SEGURO
Nova forma de fazer pagamentos e transferências instantâneas
disponibilizada para toda a população brasileira funciona todos os dias
Por Sílvia Melo

CEO da e-thinkers e especialista em e-commerce, Thiago Santos

V

ocê já imaginou fazer uma
transferência ou pagamento e
o valor chegar ao destinatário
em até dez segundos? E o melhor, já
pensou poder fazer isso a qualquer
hora do dia, durante todos os dias
da semana, inclusive aos domingos
e feriados? Anunciado pelo Banco
Central (BC) no início deste ano, o
Pix é a nova forma de pagamento
instantânea que começa a funcionar em novembro. Qualquer pessoa
ou empresa poderá se beneficiar e,
para efetuar a transação, não é necessário saber em que banco está a
conta do destinatário. Basta informar
a chave Pix que o dinheiro vai para a
conta. Para os comerciantes, as vantagens são muitas, mas a principal
é que o valor de uma venda estará
disponível em pouco segundos, facilitando o fluxo de caixa.
De acordo com o Banco Central, no
primeiro dia de cadastro das chaves
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PIX, em 5 de outubro, foram realizados 600 mil registros nas três primeiras horas. Às 18h, o número fechou
o dia em 3.528.822 cadastramentos,
que deve ser feito por aplicativos de
bancos, fintechs e ou instituições
de pagamento. Até 3 de novembro,
mais de 760 instituições já estavam
aptas a ofertar o Pix e fazer o registro antecipado das chaves. De 3 a 15
de novembro foi realizada a fase de
operação restrita, onde o PIX ficou
disponível apenas para clientes selecionados pelas próprias instituições
financeiras ou de pagamentos. Até
às 17h deste dia, foram 1.570 transações liquidadas e mais de 2,2 milhões de novas chaves registradas,
totalizando mais de 60 milhões de
registros. Dia 16 de novembro, com
o lançamento oficial, o Pix passou a
ficar disponível para todos.
Entre as características que o Pix
tem destacam-se a velocidade, dis-

ponibilidade, conveniência, segurança, multiplicidade de casos de uso,
informações agregadas e ambiente
aberto. “A facilidade é a questão de
poder trabalhar 24 horas por dia,
enquanto os outros sistemas de pagamento funcionam em janelas de
tempo mais restritas, o DOC é de um
dia para o outro e o TED é na janela
bancária, durante o dia e não funciona finais de semana. Com o Pix
você vai poder fazer a transação 24h
por dia e o destinatário da transação
recebe naquele exato instante, em
questões de segundos”, esclarece o
professor da Faculdade de Tecnologia Senac-DF, Rogerio Lopes.
Mestre em Inteligência Artificial (IA),
tendo aplicado os conceitos de IA em
problemas do mercado financeiro,
Rogerio destaca a segurança das
transações via Pix e dá dicas para
não cair em fraudes. “É um sistema
bem seguro. As fraudes acontecem
mais na esfera social, onde os fraudadores abordam os clientes com o
objetivo de obter dados pessoais, dados de conta corrente de cartão, senhas, e com isso ele se passar pela
pessoa do cliente e realizar as transações em nome dele. Então a fraude não está no sistema em si, mas
em obter dados pessoais do cliente
para fazer essas operações, e isso
está no limite externo do sistema
bancário”, explica.
Segundo ele, para evitar as fraudes,
o cliente deve se proteger do vazamento dos dados pessoais. No caso
do Pix, como é um sistema novo, os
fraudadores enviam e-mails ou podem ligar dizendo que é necessário
fazer um cadastro no Pix. “É daí que
vem a abordagem fraudulenta. Nunca informe seus dados a ninguém,

Ilustração: Banco Central

em hipótese alguma, em ligações,
em e-mails, em mensagens. Todos
os entes que participam desse sistema, liderados pelo Banco Central,
possuem seus aplicativos próprios,
onde os clientes têm que entrar e lá
fazer a habilitação de seu cadastro.
Não há necessidade de atualização,
de instalação de nenhum outro componente tecnológico para usar o Pix”,
alerta o professor.

NEGÓCIOS
O Pix se alinha ao ritmo do comércio
e negócios em geral porque, na prática, tem o mesmo efeito do pagamento
em espécie: o dinheiro entra na conta
na hora, facilitando o fluxo de caixa.
No comércio eletrônico, por exemplo,
a empresa recebe o pagamento e a
informação da transação de forma
imediata. Isso faz com que todo o processo de gestão de estoque seja aperfeiçoado, possibilitando o disparo automático das mercadorias, permitindo
uma redução considerável no prazo
de recebimento pelo cliente.
Atualmente, os métodos mais comuns de pagamento são por boleto
bancário, que prolonga em até dois
dias a confirmação e conclusão da
transação, e os cartões, modalidade
que exclui muitos brasileiros que não
possuem crédito. Para o especialista
em e-commerce e CEO da e-thinkers, Thiago Santos, o PIX poderá ser

uma solução ágil e inclusiva, deixando todo o processo muito mais rápido. “Hoje os cartões excluem grande
parte da população, enquanto os boletos possuem um nível de desistência muito alta. Acredito que o PIX vem
para mudar isso. Ao mesmo tempo,
com tanta agilidade no pagamento, a
cobrança dos clientes por uma logística de entrega ainda mais rápida vai
aumentar “, sinaliza o empreendedor.
Nas empresas ou lojas físicas, o empresário pode utilizar o Pix de diversas formas para facilitar o pagamento de suas mercadorias. Uma delas
é imprimir um QR Code e deixar ao
alcance do cliente. Na hora de pagar,
o cliente escolhe a opção “Pagar com
Pix/QR Code com celular” e o comerciante informa o valor da compra.
Outra forma é o comerciante gerar
um QR Code a cada compra, de acordo com os itens e a quantidade que
ele pega. Essa forma pode ser utilizada para supermercados e restaurantes, por exemplo. Os microempreendedores podem optar por serem
identificados pelo CNPJ, deixando
o número visível e instruções de
como proceder. Já as empresas que
atendem delivery em aplicativos de
mensagens ou prestadores de serviço autônomos, por exemplo, podem
orientar o cliente a usar o número do
celular como método de identificar o
recebedor na hora do pagamento.

CHAVE PIX
A chave Pix é uma forma de identificar o destinatário do pagamento
ou transferência. Ela pode ser o número de telefone celular, e-mail ou
CPF/CNPJ. Para quem não quiser
fornecer um dado pessoal, é possível gerar uma chave aleatória (um
conjunto de números, letras e símbolos gerados aleatoriamente que
identificará sua conta e que poderá
ser utilizado para o recebimento de
recursos). A chave Pix deve ser cadastrada no banco ou instituição
financeira onde o cliente é cadastrado.
A chave Pix facilita o pagamento ou
transferência porque não será preciso informar o banco, agência, número ou tipo de conta para realizar
a operação. Basta informar apenas
a chave. Ela vinculará uma dessas
informações básicas às informações completas que identificam a
conta transacional do cliente (identificação da instituição financeira ou
de pagamento, número da agência,
número da conta e tipo de conta).
Cada pessoa física poderá cadastrar até 5 chaves por conta. No caso
de pessoas jurídicas, o limite é de
20 chaves por conta. O cadastro da
chave Pix não é obrigatório e mesmo sem ele é possível receber um
Pix, mas nesse caso, será necessário informar todos os dados da
conta e CPF.
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TEMOS VAGAS
Mesmo com a pandemia, número de contratações temporárias para o
Natal deste ano deve chegar a 3 mil
Por José do Egito

Comércio se prepara para o Natal

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.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, aponta que apesar da situação atual de pandemia,
que começou em março no Brasil,
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alguns lojistas farão contratações.
“Apesar do coronavírus ter impactado diretamente a confiança do
empresário, principalmente quanto
a tomada de decisão em aumentar
as despesas, notamos apenas uma
pequena queda nas contratações
quando comparado com o ano passado. O que não é de todo ruim, até
mesmo por conta das incertezas
causadas pela atual situação”, informa. “O Natal é sempre um momento mágico e uma das melhores
oportunidades para a recuperação
no fluxo de caixa, por ser a melhor
data para o comércio. Por isso, alguns empresários irão aumentar
sua mão de obra e vão efetivar trabalhadores temporários, o que é
bom para a economia local e para a
recuperação do mercado de trabalho”, completa.

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%).
Proprietário de uma loja de variedades em Taguatinga, Francisco de
Sousa Leite conta que o movimento
no estabelecimento cresce desde o
início de novembro. “Muitas pesso-
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as começaram a comprar produtos
de decoração para o Natal, e outras
estão atrás de presentes. Aumentamos os nossos estoques e contratamos funcionários”, conta. No
ramo há 36 anos, o empreendedor
se mantém com expectativa positiva
para o fim do ano. “Desde o começo
do mês, as nossas vendas cresceram cerca de 20%”, calcula. Francisco de Sousa relata que a crise
financeira abalou o negócio nos últimos meses. “Dispensamos alguns
funcionários, e as vendas caíram.
No Natal do ano passado, não houve tanto aumento nos lucros, mas,
neste ano, a gente espera amenizar
o sufoco do ano. Até porque estamos
nos preparando para isso”, diz. A esperança do lojista é de que o 13º salário leve mais pessoas às compras.
“A economia do país ainda está ruim,
mas, a meu ver, não está pior do que
no ano passado”, frisa.
O segmento com a maior média de
contratação por estabelecimento
para esse ano é o de minimercado,
mercearias e armazéns (7,5%); calçados e acessórios (3,9%); artigos
de armarinho, suvenires e bijuterias (3,17%); padaria e confeitaria
(3,14%); suprimento de informática (2,75%); vestuário e acessórios
(2,63%); cosmético e perfumaria
(2,25%); cama mesa e banho (2,00%);
joalheria(2,00%); vidraçaria (2,00%)
e papelaria e livraria (1,00%).

OPORTUNIDADES
O diretor administrativo da rede de
supermercado Super Veneza, Jefferson Macedo, conta que a quantidade
de empregos temporários para o final do ano caiu mais da metade. Dos
200 que já chegou a contratar nas
10 lojas no Distrito Federal, este ano
chega a 80 temporários. “Estamos
com uma perspectiva mais modesta.
Com um acréscimo de 5% no quadro
de funcionários. Em anos anteriores,
esse número era de 15% a 20%”, explica. A expectativa de consumo também é mais retraída. Jefferson conta que entre os produtos sazonais,
como tender, chester e peru devem
vender menos. “Ainda estamos em
pandemia, então as grandes festas
não vão ocorrer e isso deve impactar com uma queda superior a 30%.
Trabalhamos com a redução desses
produtos. No entanto, a gente torce
para manter o nível de compra do
ano anterior”.
Mesmo com a baixa oferta de temporários, Jefferson adianta que durante os últimos seis meses a rede
contratou mais funcionários. “A
venda on-line aumentou e tivemos
que reforçar a equipe para atender
à demanda, além de suprir aqueles
que estavam afastados por serem
do grupo de risco ou por estarem de
atestado médico”, ressalta. Sobre a
possibilidade de efetivação dos contratos temporários, ele afirma que

a ideia é manter todos os eventuais
contratados. Estão sendo ofertadas
vagas para atendente, operador de
loja, açougueiro, auxiliar de padaria,
auxiliar de cozinha e menor aprendiz. A seleção é feita totalmente on-line, e os currículos podem ser encaminhados para o e-mail selecao.
veneza@gmail.com.
Já a rede de brinquedos Ri Happy
tem com uma perspectiva positiva,
principalmente para o Natal. Após
meses sem receber o público presencialmente, a loja aposta na contratação de temporários de forma
tímida ainda. Na filial de Brasília,
foram contratados mais 35 funcionários para dar suporte nas vendas
para o feriado do Dia das Crianças.
Parte deste quantitativo deve retornar em dezembro.

DF PLAZA E IGUATEMI ABREM
TEMPORADA DE NATAL
Na contramão das previsões do mercado varejista, durante a pandemia,
o DF Plaza apresentou crescimento
nas vendas e anunciou sua programação para o natal este ano. Em
meio a esse cenário econômico não
tão favorável, desde abril, o empreendimento incentivou alternativas
para as vendas, fazendo a integração
do comércio físico ao eletrônico. Há
sete meses, o shopping apresenta
crescimento gradual das vendas e já
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mesmo das ruas. “Vivemos em uma
época que exige cuidados, mas fizemos tudo de forma estratégica para
ser , além de seguro, emocionante
e memorável.”, explica Diogo Pipas,
gerente de marketing do shopping.
Para entreter as crianças no período, foi preparada uma programação
virtual com histórias de Natal, narrados pela contadora e educadora
Nyedja Gennari, sempre aos sábados, às 15 horas. Lives com personagens ícones do Natal , corais virtuais
e Christmas Meeting Greeting com
encontros marcados com os perso-
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atingiu, em setembro, o mesmo
faturamento de 2019. O empreendimento manteve 99 % das lojas e
locou mais de 2 mil metros quadrados em Área Bruta Locável (ABL)
, encerrando o ano com 116 operações. Foram vinte e nove novos
negócios que chegaram para fazer
parte do mix. A percepção está cada
vez mais otimista, sobretudo com
a proximidade das festas de fim de
ano. “Esperamos um desempenho
ainda melhor no último trimestre,
que será favorecido pelo aumento do
faturamento com datas como a Black Friday e o Natal. Acreditamos em
um venda 15% maior, em relação ao
natal do ano passado”, explica Patrícia Cunha superintende do DF Plaza
Shopping.
Para o natal, trio do Noel, contos
online, Papai Noel no mall, decoração em ilhas e compras online são
algumas das apostas para a período.
No DF Plaza, tudo começa no dia 15
de novembro, às 15h, quando o bom
velhinho e sua turma anunciam a
temporada à comunidade de Águas
Claras, a bordo do Trio do Noel.
Trenó, canções natalinas, coreografias e mensagens de paz, amor e fé
prometem tornar a ação ainda mais
mágica. Papai Noel e sua turma
trocarão acenos com as crianças,
que poderão apreciar, fotografar e
cantar de suas janelas, carros ou

nagens, nos almoços dos finais de
semana, de 15 de novembro a 24 de
dezembro. O consumidor também
terá acesso às promoções de lojas
em catálogos virtuais, disponibilizados nas redes sociais do shopping e
poderá utilizar os serviços de drive-trhu e delivery. “ A nossa prioridade
é atender às demandas dos clientes,
dando a eles alternativas para que
possam fazer suas compras”, explica Diogo Pipas, gerente de marketing do shopping.
Já nos shoppings da rede Iguatemi,
a magia do natal estará presente
nos ambientes on e off. De acordo
com a assessoria do shopping em
Brasília, os empreendimentos estão
preparando algumas surpresas que
prometem encantar toda a família. A
interação dos clientes com o Papai
Noel, maior símbolo da data comemorativa, acontecerá somente de
forma digital com ações por meio
das redes sociais dos centros de
compras. Além da comunicação à
distância, os empreendimentos contarão com as habituais decorações
natalinas. O Iguatemi Brasília terá
o tradicional Ursão Noel na entrada
principal, árvores iluminadas espalhadas pelo mall, um laço iluminado
na fachada do Madero e as árvores
externas contarão com uma iluminação especial. Tudo adaptado para
a nova realidade.

social

CAMISETA COM PROPÓSITO
Empresa de Brasília vende blusas e parte do valor é revertido em
marmitas para moradores de rua
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Por Sacha Bourdette

F

oi no início da quarentena que
a empresária e publicitária,
Viviane Elias, decidiu criar a
marca DE PROPÓSITO. Ela observou que a realidade de moradores
de rua se agravou com a pandemia
e então começou a fornecer “quentinhas” feitas em casa. Porém, Viviane sentiu que poderia fazer mais
se desenvolvesse um novo negócio
para continuar com esse trabalho e
em maior escala. Hoje, a empresa
vende camisetas pretas e brancas
de algodão pima peruano, produzidas no Brasil. A cada blusa vendida
é doado um prato de comida.

A empresária Viviane explica como
a iniciativa surgiu. “Comecei a me
questionar como estavam os moradores de rua e foi aí que eu tive
a ideia. Por isso criei um negócio
em cima de uma economia consciente que envolvesse algo que eu
pudesse aumentar a minha capacidade de doar marmitas. Escolhi a
malha pima peruano que tem uma
fibra mais longa, é resistente, leve e
dura quatro vezes mais do que uma
camiseta normal. Decidi seguir um
estilo minimalista tendo um lucro e
um propósito junto”, detalhou.
Depois de 20 anos como publicitá-

ria, ela conta que está se reinventando. “Estou recomeçando e em
um novo segmento. Minha primeira
meta é doar mil quentinhas até 24
de dezembro deste ano. As camisetas DE PROPÓSITO são básicas
e neutras em gênero, voltadas ao
público que preza por um estilo
minimalista e pelo consumo consciente para criar um guarda-roupa
com peças versáteis, atemporais e
de qualidade. O material é considerado um dos melhores do mundo”,
apontou.
“O nosso objetivo é falar com as
pessoas que gostam de usar camisetas todos os dias e que também
aproveitam a versatilidade da peça
para montar um look mais social.
Pensamos ainda em um público
que olha para o próximo. As pessoas estão gostando muito da ideia,
inclusive uma empresa já me procurou para um orçamento de 3 mil
camisetas para a realização de uma
dinâmica de fim de ano com uma
intenção diferenciada. É tudo muito novo para mim e estou animada
com essa abertura no mercado”,
revelou Viviane.
Vale destacar que a embalagem da
camiseta é própria para o armazenamento de alimentos, com a
sugestão de quem recebe também
possa doar outra refeição. A ideia
da empresária é ampliar o alcance
da causa. “Comunicar uma atitude
vestindo a camiseta DE PROPÓSITO é o que propomos. Fizemos um
filme-manifesto, com os valores da
marca, como ressignificar, reinventar, construir o futuro, engajar”,
finalizou. Para adquirir uma peça
que custa R$ 160, acesse www.depropositooficial.com.br.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

FORA DOS EIXOS
Nesta edição vamos fazer uma viagem para fora das Asas do Plano Piloto.
Afinal, as Regiões Administrativas do Distrito Federal contam com uma cultura diversa, cheia de sabores e delícias ainda inexploradas pela maioria
da população brasiliense. Vamos mostrar um pouco do que a culinário da
capital do País é capaz. Bom apetite!

GUARÁ
O Ceará Carne de Sol, localizado no Guará 1, Qe 4, em
frente a unidade do Sesc-DF, te transporta diretamente
para o nordeste, com uma das carnes mais deliciosas
da cidade. O restaurante já é um patrimônio do Guará. O
ambiente é bem familiar e conta com parquinho para as
crianças. Cerveja gelada e bom atendimento também são
um dos pontos forte do estabelecimento. Outros pratos
que merecem destaque, são: baião de dois; arroz carreteiro; picanha na brasa e a tilápia sem espinha. A casa
atende todos os dias, das 11h às 23h. Para mais informações: 32575672.

GAMA
Um pedacinho de Minas Gerais no DF: a Embaixada
de Minas traz comida mineira de verdade! Uai, cê é
besta, é bão demais da conta. Com um ambiente rústico, o restaurante nos transporta diretamente para a
fazenda. Com mais de 15 anos de funcionamento, a
casa é um achado para os amantes da gastronomia.
Lá, você encontra de tudo que Minas pode oferecer,
quando o assunto é comida boa: galinhada, linguiça,
torresminho, feijoada, costelinha frita. Funcionamento: terça a domingo das 11h às 16h. Reservas: 61
3338-5616 / 99661-2270. Endereço: Estrada parque
do Gama, chácara 48 – Caub 1, ao lado do balão do
periquito.
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JARDIM BOTÂNICO
A Pasta Madre Pães Artesanais é a primeira casa de pães artesanais localizada no Jardim Botânico e vem fazendo sucesso na região. A proposta é fazer pães sem aditivos químicos ou biológicos,
com fermentação lenta de oito a 72 horas. Com influência da panificação italiana, oferece quatro linhas de pães: italianos, doces, integrais e funcionais, com redução de glúten. A casa também utiliza os
produtos locais e do Cerrado na produção dos pães como o de buriti
e o de baru, que têm muita procura. Bolo de cacau, biscoitos típicos
italianos como os taralli e grissini, o amanteigado de batata doce
e o cookie de aveia com melado também podem ser encontrados
na casa. O estabelecimento está localizado no Condomínio Solar de
Brasília, Quadra Comercial 3, loja 5. Funcionamento de segunda a
sexta-feira, das 8h às 20h, sábado das 8h às 18h.

SAMAMBAIA
Hambúrguer, sushi, pratos com frango, doces,
bar, música ao vivo e um ambiente muito aconchegante. Tudo isso em um só lugar: o Espaço
Gastronômico, localizado na quadra 414 de Samambaia. O empreendimento é democrático
e bem diversificado, tem comida para todos os
gostos e faixas etárias. O local é sucesso de público e conta ainda com uma brinquedoteca para
a criançada.

ÁGUAS CLARAS
O Villa Carioca é um local para distrair, namorar, tomar um chope
gelado e aproveitar petiscos maravilhosos. O cliente pode encontrar uma diversidade de delícias: Batata chips, salsichão acebolado, linguiça calabresa acebolada, coxinhas e muito mais. A
casa oferece opções para o almoço e janta, com destaque para a
famosa feijoada. O estabelecimento também trabalha com Happy
Hour: chopp, caipiroska e cozumel em dose dupla. Mais informações: 30397080. Endereço: s/n Qd 301 - Águas Claras. Durante a
semana o funcionamento é das 16h às 00h e aos finais de semana das 11hàs 2h.

SOBRADINHO
Um dos pratos mais famosos do mundo não poderia faltar nesta edição do Setor Gastronômico.
Sim, o Hambúrguer! Quem não gosta? A La Casita Hamburgueria, localizada no Sobradinho I, é
uma das casas que serve com maestria essa paixão mundial. São pães especiais, com guarnições
maravilhosas, além de contar com uma carta de
cereja ampla e um espaço bem descontraído. Endereço: Q 4 AE 5 Ed. Serrano, Loja 12 - Sobradinho I. Horário de funcionamento: segunda a
sábado, das 18h às 00h30.
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Valor pela educação
Por Sacha Bourdette

Professora do EduSesc, Olívia Rosena

A professora do 2° ano do Ensino Fundamental da EduSesc Ceilândia, Olívia Rosena de Sousa Neta, é formada em Pedagogia
e Matemática, com especialização em Psicopedagogia Institucional e Gestão Escolar Integrada. Ela atua na área da educação há 14 anos e no Sesc há 2 anos e 8 meses. “Trabalhar no
Sesc é muito gratificante, pois, o Sesc é uma instituição que me
sinto valorizada, que valoriza e respeita todos os empregados, é
democrática e justa”, contou. Olívia fala dos obstáculos durante a pandemia. “Os principais desafios para ministrar as aulas
virtuais foram conciliar o ambiente familiar com profissional e
procurar métodos para que as aulas fossem significativas para
os alunos, e assim eles se sentissem motivados para participar
das aulas virtuais. Meus alunos estão adaptados ao novo modelo de aulas. São participativos e sempre demonstram interesse
para assistir as aulas virtuais. Apesar de sempre demonstrarem
que estão com saudades da escola”, revelou. A professora conta
das lições que tirou. “No início, apesar de nós, professores do
Sesc, já termos intimidade com os meios digitais, precisamos
aprender novos recursos. Tenho orgulho não só de mim, mas,
de todos os meus colegas de profissão, que tiveram que se reinventar mais ainda, para que a educação não parasse”, finalizou.
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Gestão infantil
Por Sacha Bourdette
Com muita vontade de aprender e ensinar, a coordenadora
Pedagógica da Educação Infantil e 1º Ano da EduSesc Gama,
Natália Correia, é formada em Pedagogia e atua na área de
Educação há 12 anos. A coordenadora trabalha no Sesc há oito
anos e explica um pouco da sua trajetória. “Para mim é uma
grande felicidade estar na instituição. No Sesc eu sempre me
senti em casa, acredito que isso tenha colaborado para que eu
pudesse desenvolver minhas tarefas com alegria. Ainda hoje,
consigo enxergar a mesma Natália do início, porém agora com
uma mala um pouco mais cheia, com as experiências vividas
ao longo dos anos”, disse. Ela fala como está sendo trabalhar
neste período. “A Pandemia pegou a todos de uma forma muito
inesperada. Ainda bem que nós seres humanos, já desenvolvemos um pouco a capacidade de nos refazer e reinventar diante
as dificuldades. Coordenar uma equipe nem sempre é uma
tarefa simples, pois temos que estar atentos a cada membro,
entendendo suas necessidades e particularidades. Então, precisei estar ainda mais próxima da minha equipe, dar suporte
e fortalecer a união entre o grupo. Mais do que nunca, entendemos nesse momento vivido, o quanto precisávamos estar
juntos, então o nosso trabalho em equipe fortaleceu e isso nos
ajudou ainda mais no trabalho pedagógico com as crianças”
completou.
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Coordenadora Pedagógica do Edusesc, Natália Correia
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Cinco perguntas
para Amanda
Lopes Sampaio
Por Sacha Bourdette
Formada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar, Amanda Lopes Sampaio, possui 20 anos de experiência na área educacional. Ela é a coordenadora de Educação do Sesc-DF e está há 11 anos na instituição.
Quais as principais ações que destacaria da Coordenação
de Educação do Sesc-DF?
Destaco a modernização dos nossos sistemas. Tudo
fazemos via sistema, como diário eletrônico, agenda
digital, processo de inscrição e renovação. A cada ano
estamos avançando um pouco mais. Outro viés que é
muito forte no nosso trabalho é a formação da equipe
com atualizações trazendo metodologias novas.
Quais os desafios durante este momento de pandemia?

Diretora Pedagógica da EduSesc, Ana Maria Andreolli

Fortalecidos na
aprendizagem
Por Sacha Bourdette
A diretora Pedagógica da EduSesc de Taguatinga Norte, Ana Maria Andreolli, é graduada em Pedagogia e
Serviço Social, com Pós-Graduação em Administração
Escolar e Capacitação Gerencial. Ela trabalha na área
desde 1989 e no Sesc desde 2009. “Tem sido um prazer
trabalhar na instituição durante esses anos. A somatória das experiências profissionais e humanas dentro do
Sesc me trouxeram grandes aprendizados e excelentes
oportunidades de servir”, destacou. A diretora fala dos
desafios encontrados. “A chegada da pandemia que impuseram às escolas a necessidade de permanecer fechadas nos levaram a rever toda a sistemática de organização administrativa e pedagógica. Rapidamente nos
vimos desafiados a vencer os obstáculos naturais na
implantação de um sistema de ensino a distância para
crianças e adolescentes”, contou. Ana Maria Andreolli
destaca que muitos aprendizados serão levados. “De
toda essa experiência pudemos aprender que mudanças fazem parte da vida e que como seres humanos podemos nos adaptar constantemente. Aprendemos que
nada mais será como antes. As relações de aprendizagem, o conceito de escola e a nossa capacidade adaptativa foram postos a prova pela pandemia. Creio que
sairemos fortalecidos e conscientes de que a educação
não é estática, ela é viva”, afirmou.

O grande desafio é manter a qualidade que tínhamos de
forma presencial no online, tanto no acompanhamento,
no conteúdo e no alinhamento dos processos.
Como está sendo o processo das aulas online? Os alunos já estão adaptados?
As atividades online estão transcorrendo muito bem. Temos percebido o envolvimento das famílias, é um retorno positivo. Tanto que fizemos duas enquetes e 75% optaram pelo online e decidimos manter até o fim do ano.
Conseguimos implantar também o bilíngue nas escolas.
O Sesc vai oferecer 250 bolsas integrais. Qual a importância disso?
As bolsas serão divididas por anos. A partir do 4º ano os
alunos vão poder fazer uma pré-inscrição e confirmação
demonstrando a sua condição de vulnerabilidade social
com renda salarial de três salários mínimos,
sendo egresso de escola pública ou dependente de comerciário, preferencialmente.
Posso dizer que é o Sesc cumprindo o seu
papel social ao oferecer bolsas de estudo.
Quais os diferenciais oferecidos pela
EduSesc? Poderia citar alguns?
A EduSesc por si só tem o diferencial da
mensalidade mais acessível com uma
estrutura de uma escola de grande
porte de Brasília. Temos programa bilíngue, Espaço Maker, Robótica, e os serviços do próprio Sesc para os alunos,
É uma escola dentro de
uma grande instituição
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ALTA DO DÓLAR AFETA MERCADO DE
IMPORTADOS
Empresas de Brasília que vendem produtos importados se viram
obrigadas a buscar opções nacionais.
Por Carolina Oliveira

C

om a alta do dólar, todo tipo
de mercadoria vendida no País
pode sofrer as consequências
nos preços, pois muitos dos produtos
e serviços consumidos no dia a dia,
mesmo que não sejam importados,
têm algum processo produtivo que
é impactado pelo aumento da moeda norte americana. Logo, os preços
podem ter variação: desde o pão que
é vendido em padarias ao celular
que é fabricado no exterior. Em ano
de pandemia, tudo ficou mais complicado. Outros fatores acabaram
entrando na conta, como aumento
da demanda por alguns produtos,
política econômica do governo e
muitas incertezas acerca da economia mundial.
No entanto, os impactos em quem
vende produtos importados são imediatos. A Adega Almeida, especializada em vinhos importados, enfrentou
a alta do dólar no auge da pandemia
e ainda tem sofrido as consequências. A loja inaugurou há sete anos
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e, como todo o comércio, passou por
um período de aprendizagem sobre
como lidar com os preços altos. A
princípio, no auge do isolamento
social, as vendas online tiveram um
aumento de 60%. De acordo com o
sommelier da casa, Harisson Carvalho, o novo cenário era propício
porque com as pessoas em casa,
sem opções de lazer, acabavam
comprando online e ingerindo mais
bebidas alcoólicas. Ele explica que
o estoque antes do isolamento foi
comprado de um valor e agora com a
alta da moeda americana as coisas
mudaram. “Estamos encontrando
dificuldade de encontrar vinhos para
repor o estoque que tínhamos antes
da pandemia. Tem marca de vinho
que aumentou 100% com a alta do
dólar e impostos”, conta.
Um exemplo de aumento de preços é
o vinho da uva Carménère. De acordo com Carvalho, antes da pandemia
uma unidade custava R$ 40 e hoje
chega a R$80. “Às vezes os clientes
acham que estamos aumentando o

preço sem justificativa, mas, na verdade, a culpa não é nossa”, se explica.
O economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal,
Carlos Eduardo de Freitas tem um
conselho importante para os empresários como um todo, especialmente
os que trabalham diretamente com
produtos importados. “Muitos cometem o erro de não se preparar para
imprevistos e é aí que vem o prejuízo.
Um planejamento tem que envolver
pesquisas sobre expectativa do dólar, da inflação, taxa selic e até do
Produto Interno Bruto. E existe um
documento com essas informações
que é publicado pelo Banco Central
toda segunda-feira e é essencial
para quem trabalha com importação”, explica.
A pesquisa de mercado citada pelo
economista se chama Relatório
Focus, que resume as estatísticas
calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas todas as
semanas. O relatório traz a evolução
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Aumento do dollar, atrapalha négocio como Adega Almeida

por causa da desconfiança externa e
ainda não temos uma reposta concreta para resolver isso”, afirma.
Outro setor afetado é o da perfumaria. Dados da Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos revelam que
as importações nesta área entre os
meses de janeiro e setembro de 2020
tiveram queda de 18,8% em comparação ao mesmo período de 2019.
O presidente da Lord Perfumaria,
Ennius Marcus de Moraes Muniz ,
que tem 11 lojas no Distrito Federal,
conta que o setor sofre com a alta
do dólar, mas o efeito é mais lento
porque as marcas sempre fecham a
produção no ano anterior. “Elas têm
um processo de trabalho diferenciado exatamente para minimizar esse
tipo de problema. Os produtos que
serão vendidos ano que vem já foram finalizados até setembro deste
ano. Isso significa que o reflexo na
perfumaria chega, mas chega atrasado porque o preço de compra fica
mantido”. Ele explica ainda que essa
organização do setor faz com que ele
tenha tempo de se preparar melhor
para a alta. “O segredo da sobrevivência empresarial é enxergar o que
vai acontecer o mais longe possível
no mercado. Então com a alta do dólar este ano, sabemos que vem em
efeito cascata. Começa na indústria
e termina aqui na ponta com a venda”, informa.

Acontece que tem muito cliente que
não gosta do nacional. Geralmente
quando procuram vinho tinto, por
exemplo, eles gostam do vinho importado. Até tem cliente que procura
uma marca nacional, mas a porcentagem é pequena”, conta.
E a expectativa para os próximos
meses é de alta. O economista da
Corecon-DF conta que o dólar não
deve baixar devido a diversos fatores. “A atividade econômica deve se
recuperar depois da pandemia e isso
vai ajudar a melhorar a arrecadação.
Contudo, o governo federal ainda
não apresentou um plano de negócio
efetivo para que os investidores externos tenham confiança na economia nacional. Pandemia, despesas
emergenciais, défict fiscal elevado,
dívidas altas e taxa selic muito baixa
são fatores que influenciam essa alta

Presidente da loja Lord Perfumaria,
Ennius Marcus de Moraes Muniz

Lord Perfumaria, localizada no Conjunto Nacional

Foto: Divulgação Conjunto Nacional

gráfica e o comportamento semanal
das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio,
taxa Selic, entre outros indicadores.
As projeções são do mercado, não do
BC e é divulgado toda semana.
A Adega trabalha com seleção de
vinhos de todo o mundo, buscando
o que há de melhor nos países do
exterior. No entanto, para driblar a
alta do dólar, a solução encontrada
pela adega tem sido oferecer opções
nacionais para os clientes, o que
nem sempre é o que o cliente busca, segundo o sommelier do espaço. “Sempre buscamos produtores
a partir de uma seleção criteriosa,
com vinhos, safra e vinícolas pontuadas para atender os clientes. Com a
alta do dólar passamos a aumentar a
a variedade de vinhos nacionais, pois
a vinicultura nacional tem crescido.
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UMA NOVA AVENIDA PARA OS BRASILIENSES
Projeto da Fecomércio-DF prevê a criação de um corredor cultural na W3
Por Carolina Oliveira, Daniel Alcântara e Sacha Bourdette

Q

uem é mais antigo em Brasília sabe que, no passado, a W3 Sul era um
dos locais mais charmosos da capital: comércio forte, calçadas movimentadas e até eventos sociais ocorriam na avenida. Com o passar dos
anos, a W3 Sul foi perdendo a beleza, lojas tiveram suas portas fechadas e
pouco restou daquela avenida animada. Por isso, nos últimos meses iniciou-se um debate sobre a criação de um corredor cultural na W3 Sul que poderia
trazer nova vida ao comércio local. O setor produtivo brasiliense, representado
pela Fecomércio-DF e pela Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL), entregou ao Governo do Distrito Federal um documento que solicita a criação
de um corredor cultural, entre as quadras 504 e 508 Sul, na avenida W3. O
projeto visa a criação de feiras de gastronomia, artesanato, feira de produtos
agrícolas e apresentação de bandas com o intuito de o brasiliense voltar a ter
uma intimidade com a avenida e com o comércio local.
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Movimento de pedestres vêm diminuindo com o passar dos anos na w3 sul

“No nosso entender
o local deve ter uma
vocação cultural,
já temos o Parque
da Cidade e o Eixão
fomentando o
esporte. O nosso
objetivo é conseguir
que a avenida volte
a ser movimentada
e com vida.”
Presidente do
Fecomércio-DF,
Francisco Maia

O documento apresentado ao GDF
também pede ao executivo local a
criação de um incentivo fiscal para
empreendimentos comerciais de
destaque no mercado, para segmentos culturais e da economia
criativa, importante ferramenta para
impulsionar o fluxo de pessoas na
W3. O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, afirma que o projeto irá fomentar a economia criativa,
incluindo empreendimentos na W3
Sul, como: cafés, museu, bares,
restaurantes, dentre outros. “Com a
implantação do corredor vamos poder ampliar a oferta de programações culturais na avenida. No nosso
entender o local deve ter uma vocação cultural, já temos o Parque da
Cidade e o Eixão fomentando o esporte. O nosso objetivo é conseguir
que a avenida volte a ser movimentada e com vida. Isso ajudaria também na instalação de novos empreendimentos desta natureza, criando
mais opções de cultura e lazer para
a população. Esta ação permitirá a
geração de novos postos de trabalho
na região”, destacou.
De acordo com a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal
a demanda para a revitalização já
existe e a pasta está trabalhando
na revitalização do local. Em nota a
pastas explica que “Desde quando
o Decreto n° 40.155/2019 entrou em
vigor, constituindo o Grupo Executivo para implantação do projeto:

W3 Comércio e Lazer, coordenado
pela Secretaria de Estado de Governo, estamos analisando, propondo
e elaborando estudos inerentes à
revitalização da Avenida W3 Sul.
Principalmente quanto às possíveis
intervenções físicas, estruturais e
funcionais ou qualquer outro incremento da vocação da região”, diz.
“Nesse sentido, a Fecomércio e CDL
são parceiras determinantes para a
ressignificação do comércio na W3.
Assim, como já tem sido feito, trazendo novos conceitos, como uso
da economia criativa, e agora com a
implementação do Corredor Cultural, no trecho entre as quadras 504
e 508”, informa a pasta.
A secretaria informou que para operacionalizar a proposta, inicialmente
serão realizadas análises de viabilidade técnica pelas Secretarias de
Economia, Cultura, Empreendedorismo, Esporte e Turismo. Assim, ao
longo do mês de novembro, a secretaria de governo estudará a viabilidade de implementação dessa proposta e, havendo consenso em sua
aprovação, o corredor cultural deverá
começar a funcionar a partir de 2021.
Ainda segundo a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal
eles acreditam que a região irá gerar emprego e renda. “Temos plena
convicção do potencial de que iniciativas como a da Fecomércio podem
trazer para o projeto do governo de
Revitalização da W3, pois fomentam
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cultural pode ajudar a consolidar a
W3 como um lugar para as pessoas
fazerem compras. “Isso vai valorizar
a região, atrair novos empreendimentos e, consequentemente, gerar
emprego. Por isso é tão importante
a parceria com a Fecomércio-DF
para que o corredor seja uma realidade em breve para os brasilienses.
A união do setor produtivo é muito
importante para o diálogo com o
GDF. Essa parceria pode trazer bons
frutos, não só para o comércio, mas
para toda a cidade”, afirma José
Carlos Magalhães Pinto.

ECONOMIA CRIATIVA

Circulação de pessoas na W3 sul

“Essas mudanças
estruturais são
essenciais para
incentivar a
circulação das
pessoas, favorecem
o aumento do
consumo no local e,
consequentemente,
estimulam os
empresários a
investirem”
Câmara de
Dirigentes Lojistas
do DF
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a economia local, podem gerar empregos, além de contribuir com uma
série de outras iniciativas que também englobam o projeto de Revitalização da W3, tais como: trazer mais
vida e movimento para a avenida;
melhorar a sua infraestrutura; fomentar o comércio local; aumentar
a segurança dos moradores e frequentadores; melhorar a mobilidade
e a acessibilidade; implementar atividades culturais, de lazer, esporte e
turismo”, finalizou a nota.
Segundo a Câmara de Dirigentes
Lojistas do DF (CDL), desde 2015 a
instituição reivindica calçadas seguras, iluminação adequada, estacionamentos organizados e becos
restaurados que tornem o espaço
mais convidativo para o público. “Essas mudanças estruturais são essenciais para incentivar a circulação
das pessoas, favorecem o aumento
do consumo no local e, consequentemente, estimulam os empresários
a investirem. A CDL-DF participa
ativamente da luta do setor produtivo em prol da revitalização da W3
Sul. O GDF tem sido muito receptivo às propostas do setor produtivo,
principalmente com relação a W3”,
conta o presidente da entidade, José
Carlos Magalhães Pinto.
Ele afirma ainda que o corredor

De acordo com o presidente da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF, Pedro Affonso Franco, a
circulação de pessoas trará benefícios para a área. “Acreditamos no
corredor cultural e essa ocupação
criativa de espaços públicos especificamente falando da W3 Sul. É
uma estratégia importante para que
a população como um todo redescubra a W3. Essa redescoberta do
espaço vai proporcionar um fluxo
que é o que precisa justamente para
impulsionar o comércio. Vemos isso
com muito bons olhos. Temos participado de muitos debates tanto com
o GDF como com representantes locais no sentido de demonstrar que
com pessoas terá demanda de vendas”, contou.
“O corredor cultural está em um
espaço estratégico porque começa
na 504 Sul com o Sesc que já possui projetos muito bacanas e logo
depois tem o Espaço Renato Russo.
Entendemos que Brasília é uma cidade com cunho criativo do que meramente administrativo. Os incentivos fiscais também são importantes
por serem ferramentas tanto para
quem está com a loja fechada e para
quem tem algum projeto criativo que
contribua com o fluxo de pessoas na
região. Se um algum empresário da
indústria criativa tiver incentivo para
poder instalar o seu negócio vai facilitar. É um importante ponto de debate que temos sugerido ao GDF”,
finalizou Pedro Affonso.
Um ambiente que faz parte da nova

W3 Sul é o Infinu, que agrega diversas empresas já com história na
capital em um único espaço. Inspirado em princípios da nova economia com característica do mercado
colaborativo, cooperativo, compartilhado e sócio ambientalmente sustentável, as lojas são voltadas para
a criatividade, inovação e empreendedorismo. De acordo com um dos
idealizadores do Espaço, Miguel
Galvão, são mais de 70 marcas presentes e mais de 100 famílias envolvidas. Ele acredita que a avenida tem
muito potencial. “Ela é crucial para
que nossa capital possa voltar a se
conectar com sua essência, que é
acolher bem sua população, levando
novos horizontes de vida, estéticas
diversificadas e inovação para nossa
realidade. Mas infelizmente, não dá
para se fazer isso usando como base
negócios que tem o mindset do que
deu certo nas décadas de 80 e 90. Os
tempos são outros e nossa cidade
precisa acompanhar, de maneira
sóbria e coerente com o que foi pensado lá atrás, mas fazendo as devidas correções e upgrades. A W3 Sul
pode ser o espaço para que dá para

seguir por esse caminho, fazendo
bem feito”, afirma.
Miguel também é vice-presidente
da Câmara de Economia Criativa da
Fecomércio-DF e tem participado
ativamente das discussões sobre
a revitalização da W3 Sul. “Há um
norte de recuperação do logradouro público, manter a avenida aberta
para pedestres nos finais de semana
para estimular atividades físicas, o
contato com comércio e, por consequência, sua redescoberta. Agora, já
estamos discutindo ações mais conceituais e profundas, como entender
quais segmentos de negócio precisam ser estimulados a ir para W3, o
que fazer com as bancas de revistas,
como padronizar os quiosques/ambulantes já instalados, desenvolver
políticas fiscais, mapear quais imóveis de propriedade do GDF e Governo Federal estão subutilizados e
podem dar espaço a novos negócios
e também como fortalecer ainda
mais o programa Adote Uma Praça
para que seja utilizado amplamente
como forma de recuperar os becos e
espaços de convivência”, explica.

“Há um norte
de recuperação
do logradouro
público, manter a
avenida aberta para
pedestres nos finais
de semana para
estimular atividades
físicas, o contato
com comércio e, por
consequência, sua
redescoberta.”
Vice-presidente
da Câmara de
Economia Criativa
da Fecomércio-DF,
Miguel Galvão

Vice-presidente da Câmara de Economia Criativa da Fecomercio-DF, Miguel Galvão
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Coordenador-geral da revistas Traços, Reinaldo Gomes

O coordenador-geral da Revista Traços e sócio Festival CoMA, Reinaldo
Gomes, mora próximo a W3 Sul e
pensa em investir na região. “Estamos tentando em parceria com
o GDF um espaço na 507 Sul para
montar uma atividade de entretenimento com games e design. Temos
muito interesse nesse processo de
revitalização. Como empresário temos uma responsabilidade com a
cidade porque o que mantém a área
preservada e segura é o uso. Estimular a presença e permanência
das pessoas nos espaços ajuda o
local ficar mais seguro e preservado, além de movimentar os setores
econômicos. A parte de revitalização
privilegia o pedestre e o uso desses
espaços que estavam muito precarizados. É possível ver que aquelas
pracinhas entre os blocos que era
quase impossível passar por lá pelo
nível de degradação, hoje você consegue passar e inclusive com acessibilidade para cadeirante”, disse.
“Eu também sou empresário da área
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cultural e acredito que esse trecho é
muito vocacionado para atividades
culturais e da economia criativa.
A W3 já é naturalmente para isso
porque têm equipamentos próprios
para isso. Ocupar com um grande
eixo cultural a exemplo de outros
países e até de outros estados é um
atrativo para a cidade inteira. Acho
que esse é um caminho possível e
muito interessante tanto para quem
mora nessa região, mas também
para quem está querendo empreender. A pandemia evidentemente nos
atrapalhou, tínhamos planos mais
sólidos de ocupar com atividades
culturais durante os domingos nesse trecho, a ideia era ter no aniversário de Brasília deste ano já várias
atividades ocorrendo e adiamos esse
sonho. É possível que você tenha feiras, músicas como o que você tem
na Avenida Paulista, em São Paulo,
são micro experiências culturais
com diversas apresentações. Você
vai criando um espaço de convívio
cultural e fortalecendo a economia,

trazendo o autoral presente nesse
universo”, concluiu Reinaldo.
Como parte do projeto, o Sesc-DF
também iniciou um processo de licitação para a reforma da sede da
entidade na 504 para melhor atender o público e criar um fluxo de
pessoas ainda maior no local. Entre
as atividades previstas pela instituição estão apresentação de orquestra, atividades do Grupo Mais Vividos com dança e coral, BiblioSesc,
Oceanário, Planetário, palco com
show de banda local e Cinema sobre rodas.
Uma das iniciativas que já estão
valendo é o fechamento da avenida
para veículos e aberta à prática de
esportes e atividades de lazer da
população aos domingos e feriados.
No mês de outubro foi comemorado
o quarto mês das edições do projeto, contabilizando uma média de 500
pessoas por hora na W3. O governo
estuda ainda fazer iniciativas semelhantes em outras localidades do DF

Obras sendo realizadas este ano visando a revitalização da w3 sul

PESQUISA
Segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Fecomércio-DF, os comerciantes, moradores e frequentadores da W3 Sul apoiam o fechamento da avenida para veículos,
aos domingos e feriados. Do total,
64,88% são favoráveis à interdição
do trânsito na localidade. Dos que
são a favor, 62,41% afirmaram que
gostariam que o comércio também
ficasse aberto. Sobre a revitalização
da W3 Sul, 99,76% responderam
que será positivo. A criação de um
Corredor Cultural, projeto da Fecomércio-DF que prevê a criação de
atividades culturais na avenida, entre as quadras 504 e 508 Sul, envolvendo o Sesc-DF e o Centro Cultural
Renato Russo, tem a aprovação de
76,83% dos entrevistados. As coletas
dos dados foram realizadas entre os
dias 16 e 18 de outubro deste ano,
ao longo das quadras 502 e 516, com
410 pessoas.
O Secretário de Empreendedorismo
do DF, Mauro da Mata, esteve nas
reuniões acerca das discussões sobre a revitalização da W3 Sul, onde
recebeu as propostas e demandas
que foram encaminhadas ao Governador Ibaneis Rocha (MDB), para
que a avenida volte a ser o centro
do empreendedorismo do DF. O objetivo, segundo a secretaria, éfazer
com que tais melhorias sugeridas
pelo setor produtivo, traga ao empresariado local mais visibilidade e
empregos, o que consequentemente
cresceráa economia local.

O Secretário encaminhará também,
uma proposta para a diminuição dos
impostos para as empresas locais, o
que dessa forma, segundo Mauro da
Mata, contribuirá ainda mais para o
crescimento econômico do Distrito
Federal. O secretário de Empreendedorismo do DF, Mauro Roberto
da Mata, afirma que movimentar a
W3 Sul é uma vontade do governo
também. “Estamos todos debatendo
em torno dessa pauta. São muitos
empregos que são gerados ali. Existe uma sensibilidade do governador
neste assunto. Acredito que a proposta da 504 até a 508 é excelente,
vamos evoluir nesse sentido. Estamos buscando formas para agradar
a todos”, salientou o secretário.
A pesquisa também perguntou, em
opções de múltipla escolha, quais
são os segmentos mais importantes
para a avenida: 20,15% responderam restaurantes e bares; farmácia (18,90%); padaria e lanchonete
(17,43%) e bancos (17,29%). Ainda
de acordo com o estudo, em relação
à pretensão de frequentar a Avenida
W3 Sul associada à revitalização e
interdição do trânsito, 70,98% dos
entrevistados indicaram que pretendem frequentar. Destes, 62,50%
pretendem frequentar com a finalidade de lazer ou atividade cultural.
Proprietária de um café na W3 sul,
Maria Tereza Moulaz é vê na reestruturação da W3 uma oportunidade
de aumentar o contato com a comunidade, especialmente com a aber-

tura da avenida para os pedestres
aos domingos e finais de semana.
“Aos domingos, elas aproveitam, de
fato, a casa. Tem sido mais especial.
Hoje vemos famílias caminhando,
compartilhando um momento de lazer. Essa abertura trouxe vida para a
avenida”, conta.
A Secretaria de Empreendedorismo afirma que vai acolher todas as
propostas dos setores para que a
W3 Sul volte a ser um centro de empreendedorismo que proporcione
desenvolvimento econômico local.
“Não queremos que ninguém saia
prejudicado. Precisamos fomentar a
economia local, gerando empregos
e renda para a nossa cidade”, afirma
o Secretário Mauro da Mata.

REVITALIZAÇÃO EM ANDAMENTO
Uma parceria entre as esferas pública e privada já tem rendido um novo
tempo para o local. A proposta de
remodelar as vias W2 e W3 Sul, com
reorganização dos estacionamentos,
paisagismo e arborização, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de piso das calçadas,
a troca da iluminação, a pintura de
sinalização já está em andamento e
a avenida já passa por obras.
De acordo com a Secretaria Executiva de Políticas Públicas do GDF, a
revitalização da W3 sul está em pauta
desde 2002 e só agora o projeto começou a andar com investimento de
R$ 24,8 milhões. Este ano foi realizada a adequação do sistema viário
com estacionamentos, acessibilidade, paisagismo, além de obras complementares de drenagem e sinalização. “Agora, governo está estudando
o que fazer com as bancas de revistas, como padronizar os quiosques
já instalados e desenvolver políticas
fiscais para atrair mais empresas ao
local”, explica a secretária Executiva
de Políticas Públicas, Meire Mota.
Segundo Meire, o governo está aberto para ouvir sugestões e dialogar,
no sentido de achar melhorias para
o setor econômico e moradores de
uma das avenidas mais importantes
da capital do Brasil.
Revista Fecomércio DF 31

conjuntural

RETROSPECTIVA DA PANDEMIA
Sesc-DF realiza ações, arrecada alimentos, promove parcerias e
oferece serviços no combate ao coronavírus
Por Sacha Bourdette

Funcionários do Sesc-DF trabalham com arrecadação e distribuição de alimentos durante a pandemia

P

or conta da pandemia pelo novo
coronavírus, diversas atividades foram suspensas no mês
de março com o Decreto nº 40.509 do
governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (DEM). Porém, determinados serviços essenciais puderam
funcionar. Dessa forma, as áreas de
saúde, odontologia, assistência social e alimentação do Sesc-DF não
pararam e promoveram ações para
o bem-estar da população.
OSegundo o presidente do Sistema
Fecomércio-DF, Francisco Maia, a
instituição não está medindo esforços para continuar oferecendo assistência às pessoas. “Começamos
a agir desde o início da pandemia.
O Sesc tem trabalhado em várias
frentes, como a distribuição de alimentos, lives para arrecadação de
doações, testes de Covid-19 para a
comunidade, atendimento médico e
odontológico. Fizemos também par-
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cerias, buscamos novas alternativas
para os serviços e prestamos o máximo possível de atendimentos para
quem precisa”, afirmou.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro, destaca as ações
que estão sendo desenvolvidas. “Estamos atuando fortemente durante a
pandemia para garantir a saúde e o
bem-estar da população. Contamos
com infraestrutura de qualidade,
equipes especializadas e serviços
de referência, e a nossa preocupação é poder deixar a comunidade
atendida. Neste período, o programa
Mesa Brasil Sesc está conseguindo
arrecadar mais alimentos, doamos
máscaras, estamos comercializando marmitas a preços acessíveis e
muito mais. Realizamos mais recentemente o Vila Sesc Mais Saúde
com exames preventivos, consultas
médicas e testagem de Covid-19”,
apontou.

SAÚDE DA POPULAÇÃO
O Sesc se preocupa constantemente com o bem-estar da população e
ainda mais durante o isolamento social. Com isso, passou a oferecer em
março o atendimento de psicologia
online gratuito. Atualmente, conta
com 98 pacientes. No mês seguinte, a instituição passou a oferecer o
serviço médico de teleorientação por
telefone e por videoconferência, além
de consulta presencial. Logo depois,
passou a oferecer o serviço médico
com consultas presenciais nas unidades de forma gradativa. E para ser
mais um aliado para a população
neste momento, a Fecomércio-DF e
o Sesc-DF firmaram uma parceria
com o Sincofarma-DF. Dessa forma,
redes de farmácias do Distrito Federal oferecem desconto de 10 a 30%
em medicamentos para a clientela
que possui a credencial (cartão Sesc).
Mais recentemente, no mês de ou-

ODONTOLOGIA
Os serviços odontológicos também
está sendo ativo durante a pandemia.
No dia 30 de março, a instituição começou a oferecer atendimento de urgência gratuito na unidade do Setor
Comercial Sul (Sesc Presidente Dutra). Logo depois, as atividades nas
demais unidades foram sendo retomadas. Até o dia 30 de setembro, o
Sesc-DF atendeu 4.604 clientes, realizando 23.297 consultas com 69.816
procedimentos.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
tubro, foi realizado o Vila Sesc Mais
Saúde. Foram realizados 3.659 testes
de Covid-19, 280 exames preventivos,
432 consultas médicas, 163 atendimentos de assistência e psicologia
e 13.700 lanches distribuídos nas
ações sociais que ocorreram no Sol
Nascente, Itapoã e Riacho Fundo I.

MESA BRASIL
Desde que a pandemia começou, o
Mesa Brasil Sesc não parou as suas
atividades. O programa continua recebendo doações e distribuindo os
alimentos para as entidades sociais
cadastradas. De 16 de março a 30
de outubro foram arrecadados cerca
de 974 toneladas de alimentos. De lá
para cá são 311 instituições cadastradas, 70.179 pessoas beneficiadas
e 172 doadores ativos. Vale destacar
que no dia 12 de abril começou o
Festival Fome de Música, que é um
projeto de shows musicais online em
que o público faz doações.

pela instituição. Em decorrência da
falta de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), a área de educação
do Sesc-DF também se mobilizou e
começou a produzir máscaras com a
ajuda de impressoras 3D que fazem
parte dos Espaços Makers. Foram
entregues 132 máscaras para a Secretaria de Saúde do DF e as demais
para a equipe do Sesc.
No dia 24 de abril, o Sesc começou
também a doar 240 lanches para
funcionários do GDF que estão fazendo teste de COVID-19 em oito postos
por 15 dias. Um outro destaque ficou por conta dos testes de Covid-19
que começaram a ser realizados em
maio. Ao todo, foram 9 mil exames.

A área de assistência da instituição
criou em abril o grupo de Whatsapp do
Grupo dos Mais Vividos (GMV) do Sesc
e conta com mais de 1,5 mil pessoas.
Todos os dias a equipe envia propostas de exercícios. Além disso, 25 idosas do GMV se uniram em campanha
para produção de 3 mil máscaras
caseiras. No mesmo mês, a equipe
de assistência realizou um chá virtual
com a participação de 150 integrantes
do GMV. Os idosos participaram também de um baile virtual realizado com
a transmissão ao vivo de um show no
Youtube. Foram realizadas 30 lives
com mais de 50 mil visualizações. Em
outubro, mês do idoso, ocorreu uma
programação especial com webinário
em parceria com a Universidade de
Brasília (UnB).

PARCERIAS E APOIO
Em março, o Sesc começou a apoiar
a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF no acolhimento de moradores de rua. Logo depois, o Sesc-DF
apoiou a campanha de vacinação
contra a gripe no Distrito Federal. Ao
todo, 28 profissionais de enfermagem do Sesc-DF atuaram no serviço e 1.669 vacinas foram aplicadas

Os serviços odontologícos também continuaram, seguindo recomendações da OMS
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PRÓXIMO DESTINO, BRASÍLIA!
Sesc-DF promove tour no dia em que Brasília comemora título de
cidade criativa do design
Por Carolina Oliveria

Preparação para o Famtour no Sesc da 504 Sul

E

m Brasília, o dia 31 de outubro
é lembrado como a data em
que a capital recebeu o título de
cidade criativa do design, concedido
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em 2017. Arquitetura
moderna, ruas largas, muito verde
e um céu diferenciado são algumas
das características que tornam a
cidade um local com grande potencial turístico. Por isso, o Sesc-DF e a
Câmara de Turismo e Hospitalidade
da Fecomércio-DF realizaram no dia
31 de outubro, o Famtour - Brasília
Cidade do Design, apenas para convidados. O intuito era apresentar um
roteiro rico em atrativos que se enquadram no nicho contemporâneo
de empreendimentos com o viés
criativo na capital.
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De acordo com a coordenadora
das Câmaras Empresariais da Fecomércio-DF, Caetana Franarin, a data
precisa ser sempre comemorada
para incentivar os empresários e o
turismo local. “Há três anos entramos na rede de cidades criativas do
mundo e isso tem um simbolismo
grande. A gente precisa falar cada vez
mais sobre isso para que as pessoas
se empoderem com o assunto. É um
título que inaugurou uma nova era
para a cidade. Unir economia criativa
com turismo é importante, pois ela é
insumo para roteiros turísticos, principalmente na pandemia, quando as
pessoas criaram um vinculo com a
criatividade”, conta.
O passeio começou no Museu
Nacional de Brasília e passou por
locais que possuem manifestações

culturais e instalações que destacam
Brasília como cidade do design. Para
conhecer mais sobre a gastronomia
local, os participantes fizeram uma
degustação na Infinu da 508 sul. Para
a coordenadora de Turismo do Sesc-DF, Elisângela Barros Silva, foi uma
oportunidade de mostrar um lado da
cidade que muitos não conhecem.
“A realização do Famtour - Brasília
Cidade do Design teve o objetivo de
apresentar aos seus convidados um
roteiro posicionando Brasília como
destino do design e buscando ganhar o reconhecimento tanto dos
brasilienses quanto de turistas que
chegam à cidade. A ideia foi destacar
o potencial turístico por meio de manifestações da cultura local na arte
contemporânea nas ruas, na música,
na arquitetura, na gastronomia, nos
empreendimentos que se reinventam
e ratificam Brasília cidade do design
com traços singulares e inspiradores
para os criativos” explica.
De acordo com a secretária de
Turismo do Distrito Federal, Vanessa
Mendonça, a economia criativa representa 4% dos empregos formais
do DF e, por isso, é necessário incentivar cada vez mais o turismo local.
“A representatividade econômica é
muito importante para a geração de
renda, pela perspectiva de emprego
para essa geração jovem e pelo DNA
de Brasília”, explica. O pacote Brasília Cidade do Design estará disponível para venda em 2021. Para conferir
outros pacotes oferecidos pela área
de turismo do Sesc-DF, acesse o site
da instituição.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

transformando Vidas

AMOR PELO TRABALHO
Francisco Ferreira trabalha no Sesc-DF desde 1996. De lá para cá, ele
coleciona carinho dos usuários da instituição
Por Carolina Oliveira

N

unca fui trabalhar triste. Eu estou aqui para transmitir amor,
essa é minha missão terra”.
Quem já foi atendido pelo Francisco
Ferreira em alguma unidade do Sesc-DF sabe que é essa a imagem que
ele passa a todos. Empregado da instituição desde 1996, ele já passou por
diversas unidades, mas sempre atua
no atendimento ao público, porque
acredita que esse é mais seu perfil.
Quando trabalhou na unidade da 504
sul, ele tinha um carinho especial por
atender os alunos mais idosos. “Eles
precisam de um cuidado especial e
ficam muito felizes quando damos
atenção. Às vezes eles chegavam às
6 horas da manhã para as atividades
e eu já estava lá para dar um bom dia
feliz. Por isso, eu acabava ganhando
muito carinho deles. Ganhava café,
pão de queijo e até presentes no aniversário. Teve uma páscoa em que eu
ganhei 54 bombons”, diz.
Ser funcionário do Sesc-DF era
um sonho para Francisco. Depois
de algumas tentativas, conseguiu
emprego no cargo de serviços gerais para cuidar da limpeza da unidade da 504 sul. “Eu trabalhava com
outras três funcionárias e eu fazia
tudo na maior alegria porque era
meu sonho trabalhar aqui. Deixava
tudo brilhando”, conta. Ao longo dos
20 anos trabalhando na instituição,
ele sempre trabalhou na central de
atendimento do Sesc-DF para ter
mais contato com o público, mas
como funcionário bem relacionado
que é acabou atuando no Turismo
Social, Patrimônio, Biblioteca, entre
outras áreas.
Hoje, Francisco é auxiliar administrativo, mas ao longo dos anos ele
descobriu outras paixões. Quando
questionado, ele gosta de dizer que

é ator, modelo fotográfico, repórter, mestre de cerimônia, colunista
de revista de moda e announcer de
lutas de MMA. Na carreira de ator,
ele participou de novelas e mais de
30 filmes. O mais recente e mais
famoso é “O ultimo cine drive in”,
gravado em Brasília e que passou
em mais de 190 países. “Eu apareço na primeira cena do filme. É um
orgulho grande”, conta. Por causa
desse perfil comunicador, ele passou a ser o apresentador de vários
eventos promovidos pelo Sesc,
desde premiações importantes,
festas de fim de ano, até eventos
para a comunidade, como o Vila
Sesc Mais Saúde, que aconteceu
no Itapoã em outubro.

“Quando era preciso eu fazia
apresentações imitando artistas
como Alexandre Pires, Mister M e
até Michel Jackson. Eu tive muitas
dificuldades na vida, mas sempre
recebi muito carinho das pessoas.
Por isso, aprendi e retribuir esse
carinho e alegria por onde eu passo.
Assim que eu sou feliz”, diz.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

Funcionario do Sesc-DF, Francisco Ferreira
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doses econômicas

Parceria:

AUTONOMIA DO
BANCO CENTRAL
A política macroeconômica de
curto prazo - PMCP - tem como objetivo assegurar o equilíbrio global do
sistema econômico, condição relevante para o desenvolvimento econômico. A condução bem-sucedida da
PMCP envolve coordenação adequada
de suas duas vertentes, quais sejam
as políticas fiscal e monetária. Essas
políticas são interdependentes e, em
princípio, devem ser manejadas de
maneira coordenada, e não de forma
separada como se fossem independentes uma da outra.
A questão que se coloca é que a política fiscal e a política monetária estão
adjudicadas a unidades distintas do governo federal - a Secretaria Especial de
Fazenda do Ministério da Economia e o
Banco Central - sujeitas à autoridade
técnica e administrativa da Presidência
da República. O receio é de que esse
arcabouço institucional possa corromper o processo de coordenação, levan-

do a uma política macroeconômica de
subserviência a diretrizes tecnicamente equivocadas emanadas da Presidência da República e canalizadas por
intermédio do Ministério da Economia.
A autonomia formal do Banco Central
- BC - surge como forma de contornar esse risco, retirando a política
monetária da esfera de influência do
Presidente da República, criando assim um contrapeso a eventuais pressões de interesses político-partidários
imediatistas.
De acordo com a Crusoé, o PLP
19/2019 (Projeto de Lei Complementar) está pautado para votação no
Senado agora no início de novembro
e quiçá venha a ser votado até antes
da publicação deste artigo. Mas, pode
ser que não haja ainda maioria formada em torno da ideia: atribuição
de mandatos fixos aos Diretores e
ao Presidente do Banco, intercalados
com o mandato do Presidente da República. Interrupções daqueles mandatos ficariam sujeitas a protocolos de
justificativas, além de dependentes de
concordância do Senado. Os dirigentes do BC não mais seriam demissíveis ad nutum, ou seja, pela simples
vontade do Presidente da República.
Militam a favor da conversão em lei
do princípio de autonomia do BC dois
principais argumentos: (i) a experiência dos países que adotaram a legislação é positiva, sugerindo que a medida
favorece a estabilidade monetária; e,
(ii) fortaleceria a segurança dos investidores na firmeza da gestão da política
monetária e da supervisão do sistema financeiro. O Banco Central não
sancionaria aventuras populistas dos
mandatários de plantão. Ao contráCARLOS EDUARDO DE FREITAS
Economista e Conselheiro do CORECON-DF
Foi Diretor do Banco Central
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rio, subiria a taxa de juros no que fosse
necessário para inibir políticas fiscais
expansionistas (aumento de gastos
primários) desconectadas do equilíbrio
macroeconômico, induzindo inflação e
pressões na taxa de câmbio.
Falam contra o Projeto de Lei - autonomia de jure do Banco Central - e
a favor da manutenção da situação atual, isto é, de autonomia de facto, quatro
argumentos mais importantes: (i) essa
autonomia já tem existência objetiva há
mais de vinte anos com a adoção do regime de metas para a inflação em 1999;
e, ademais, a experiência mostrou-se
bem sucedida, perpassando governos
de distintas linhas ideológicas; (ii) tem
a significativa vantagem da flexibilidade,
ao contrário da rigidez da autonomia de
jure - na hipótese de divergência em
torno da orientação da política monetária o pressuposto de infalibilidade do
Presidente do Banco Central, implícito
na autonomia de jure, é falso. O Presidente da República pode estar com a
razão e, concretizando-se o impasse,
pode precisar substituir o Presidente
do BC. É dele, do Chefe de Governo,
detentor da legitimidade conferida pelo
mandato popular, a responsabilidade
perante a Nação pelas consequências
das políticas econômicas; (iii) a sociedade brasileira já demonstrou maturidade suficiente para compreender a
importância da estabilidade monetária
e do equilíbrio macroeconômico; e, (iv)
a democracia, com sua inerente liberdade de opinião e de imprensa, garante,
e tem garantido nessas duas décadas,
fiscalização rigorosa da política monetária e de sua condução pelos Presidentes
do Banco Central
Não parece aconselhável mexer
em time que está ganhando.
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Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

renato.neves.carvalho@gmail.com

O QUE TIPO DE E-COMMERCE VOCÊ QUER SER?

P

or bem ou por mal, o Brasil parece estar saindo do momento de
isolamento que vivemos ao longo
deste ano. O comércio está reabrindo
e a vida em nosso país parece que aos
poucos vai se normalizando. No entanto, não vamos esquecer as lições que
esse momento nos trouxe, sendo que
o mais importante deles, pelo menos
para os empreendedores, é a de que o
e-commerce deixou de ser uma alternativa para se tornar uma necessidade.
E para quem já está planejando entrar
nesse mundo, minha pergunta no artigo deste mês é: Que tipo de e-commerce você quer ser? Vamos ver algumas das possibilidades abaixo.
A primeira é o tradicional comércio
B2C (Business to Consumer), no qual
a empresa vende diretamente para o
cliente final. Temos diversos exemplos
desses, como as Americanas,
Magazine Luiza, Ricardo Eletro, entre
outros. Esse é o modelo mais comum
que temos dentro do e-commerce.
Depois temos a modalidade C2B
(Consumer to Business), no qual
temos empresas que oferecem o
caminho inverso, ou seja, pessoas
físicas que oferecem serviços para
empresas. É o caso de sites como
o Shutterstock, onde empresas
podem pagar mensalidades para
terem acesso ao trabalho fotográfico
produzido por diversos colaboradores
do mundo inteiro.
Também existe a possibilidade de
um comércio eletrônico no modelo
B2B (Business to Business), que

também é bem recorrente, no qual
empresas oferecem produtos ou
serviços para outras empresas. No
comércio eletrônico, esse modelo é
tipicamente utilizado por produtores e
atacadistas do comércio tradicional.
Existem também as plataformas
focadas
na
modalidade
C2C
(Consumer to Consumer), que é o
caso de intermediadoras como a
OLX e o Mercado Livre, que ganham
comissões por disponibilizar e auxiliar
na venda dos produtos que estão
sendo comercializados em seus sites.
Outro modelo menos conhecido
é o B2A (Business to Administration),
que ocorre quando governos, sejam
municipais, estaduais ou até mesmo
federal, disponibilizam portais nos
quais empresas podem oferecer
seus produtos para compras
governamentais em processos de
licitação. Um exemplo desse modelo é
o Portal de Compras Públicas.
Temos também a modalidade
conhecida como C2G (Citzen to
Government), que corresponde a

• R$ 16,7 BILHÕES: FATURAMENTO DO M-COMMERCE EM 2018
• US$ 40,4 BILHÕES: VALOR APROXIMADO DE MERCADO DA XIAOMI
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relação comercial entre o cidadão e o
governo. Diferente do modelo B2A, os
cidadãos que queiram oferecer suas
soluções para melhorar a eficiência
do estado precisarão de uma medida
governamental. É essa medida que
permite que o governo recorra aos
serviços e soluções de cidadãos.
Além dessas também temos
as modalidades de M-Commerce e
S-Commerce que dizem respeito a
compras e vendas que são realizadas
por vias mobile e por redes sociais,
respectivamente.
É importante conhecer em
qual categoria seu futuro (ou atual)
e-commerce se encaixa, pois será
a partir daí que você terá insumos
para tocar seu planejamento,
marketing e, no final das contas,
poderá posicionar sua empresa no
mercado. Pode parecer simples,
mas gaste um tempinho descobrindo
onde você está, e aproveite para
fazer um benchmarking de como
sua concorrência se comporta! Boas
vendas para todos!

SEGURA ESSA
CONCORRÊNCIA, APPLE!
Desde o lançamento do novo iPhone 12, a Apple vem recebendo algumas
críticas devido ao fato do novo aparelho vir sem fones de ouvido e sem carregador na caixa, sendo que os mesmos precisam ser comprados separadamente. De olho nesse público insatisfeito, muitos concorrentes tem aproveitado para alavancar o marketing de seus produtos. O novo rumor nesse
sentido é que a Samsung pode estar planejando lançar seu novo Galaxy S21
já com fones de ouvido sem fio na caixa. Os fones, que eram oferecidos somente “àqueles que comprassem seus aparelhos na pré-venda, podem ser
um excelente chamariz para fisgar esse público que não acreditou muito na
justificativa “ecológica” que a Apple ofereceu para a retirada do carregador
da caixa de seu novo aparelho. O Samsung Galaxy S21 deve ser apresentado
ao público já em janeiro de 2021. Vamos aguardar
Valor: Ainda não definido

NOVOS XIAOMI CHEGANDO
EM NOVEMBRO
A Xiaomi anunciou recentemente que o lançamento da linha Mi 10T no Brasil será
no dia 12 de novembro. Segundo a fabricante chinesa, os celulares Mi 10T, Mi
10T Pro e Mi 10T Lite terão os preços e demais detalhes revelados num evento
online às 13h. Os smartphones foram apresentados no exterior em setembro e
trouxeram como destaque a conexão 5G e tela com altas taxas de atualização, o
que se traduz em movimentos mais suaves. Em relação às demais especificações
técnicas, o painel LCD de 6,67 polegadas e resolução em Full HD está presente
tanto no Mi 10T, quanto no Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. Além disso, o display adota
um furo na tela para abrigar a câmera frontal e os aparelhos ainda apresentam o
leitor de impressão digital alocado na lateral.
Valor: EUR 279 (Versão Lite), EUR 499 (Versão Básica), EUR 599 (Versão Pro)

PARECE TV ABERTA, MAS NÃO É
Para quem sente saudades da “aleatoriedade” da TV aberta,
a Netflix está testando o “Netflix Direct”, um canal de TV com
programação linear semelhante a uma emissora de televisão
tradicional. O experimento está acontecendo em algumas regiões da França desde o dia 5 de novembro, e pode ser assistido somente por assinantes do streaming. A expectativa
é de que a transmissão seja liberada para mais localidades
francesas no início do mês de dezembro, contudo ainda não
sabemos se o serviço será disponibilizado pra outras regiões.
Se você sempre fica indeciso sobre o que assistir na plataforma, essa novidade pode ser para você!

• 192,9 MILHÕES: NÚMERO DE ASSINANTES DA NETFLIX NO MUNDO TODO
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COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
APRESENTAM RESULTADOS POSITIVOS
NO MÊS DE SETEMBRO
Comércio registra crescimento após operar em queda desde o
início da pandemia
Por Daniel Alcântara

Pesquisa aponta crescimento de 26,08% na comparação com agosto. Setor de serviços teve acréscimo de 22,62% nas vendas

O

índice de vendas no mês de
setembro deste ano cresceu. O
comércio teve crescimento de
26,08% na comparação com agosto
e o setor de serviços teve acréscimo
de 22,62% nas vendas. O setor de turismo, que vinha operando em queda
desde o início da pandemia, em março, teve o seu segundo resultado positivo consecutivo na capital do País,
com crescimento de 11,64%. 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 81,79% dos entrevistados estão
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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 2 a 16 de outubro de 2020.
O estudo mostra ainda que
18,63% dos empresários entrevistados afirmaram ter tido intenção
de recorrer a algum crédito ou empréstimo bancário para diminuir os
efeitos da pandemia no orçamento
de suas empresas.
O presidente da Fecomércio –
DF, Francisco Maia, explica que a
recuperação econômica está em

andamento. “No início da pandemia achávamos que o ano seria
completamente perdido em termos
econômicos. Entretanto, a realidade
é diferente: os consumidores estão
voltando a comprar, isso é o resultado da confiança que os empresários estão passando para a população – shoppings, feiras e outros
comércios estão tomando todos os
cuidados necessários para que o
vírus não se alastre” destaca Francisco Maia. “Outro ponto positivo é
que o empreendedor está procurando inovar e investir no e-commerce,
que foi um sistema de compra que
ajudou muita gente a manter o fluxo
de caixa durante o fechamento do
comércio”, conclui o presidente da
Fecomércio-DF.
Em setembro, todos os 17 segmentos pesquisados no setor de
comércio registraram crescimento
nas vendas: Cosmético e Perfumaria (36,09%); Material de Construção (34,76%); Padaria e Confeitaria (34,57%); Papelaria e Livrarias
(33,38%); Minimercado, Mercearia
e Armazéns (32,12%); Cosméticos e Perfumaria (29,78%); Óticas
(27,30%); Farmácia (27,04%); Artigos
de Armarinho, Suvenires e Bijuterias
(26,09%); Autopeças e Acessórios
(25,95%); Calçados (25,42%); Ferragem e Ferramentas (24,77%); Móveis (24,21%); Cama, Mesa e Banho

(20,91%); Suprimento de Informática (17,08%); Vestuário e Acessórios
(10,96%) e Joalheria (10,33%).
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
(-14,72%). Já os que tiveram crescimento foram: Bar, Restaurante
e Lanchonete (36,10%); Manutenção e serviços em TI (34,47%);
Manutenção de Veículos (33,75%);

Promoção de Vendas (27,79%);
Petshop (26,77%); Atividades de
Contabilidade (24,95%); Capacitação e Treinamento (19,89%); Cabeleireiros (18,93%); Atividades de
Condicionamento Físico (17,67%);
Vidraçaria (17,39%) e Sonorização,
Iluminação e Fotografias (10,22%).
Já no setor de turismo, o segmento de Agência de Viagens
(-2,06%) foi o único que teve queda. Artigos de Viagem (30%); Hotel (23,13%) e Serviços de Turismo
(0,81%) 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 43,76% dos pagamentos; e no
dinheiro, com 28,83%, que juntos
acumulam um índice de 72,59% 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..
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caso de sucesso

CONQUISTANDO O MERCADO
Curso técnico do Senac-DF foi fundamental para Hylane Damascena
conseguir vaga no mercado de trabalho
Por Sílvia Melo

Q

uando ainda estava no ensino
médio, a brasiliense Hylane
Luiz Damascena, 30 anos,
pensava em fazer faculdade de
Biologia. Em 2008, surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico
gratuito por meio de uma parceria
firmada, à época, entre o GDF e o
Senac-DF. Para não perder a chance
de ter uma qualificação profissional,
a jovem se inscreveu para o curso
Técnico em Nutrição. Um ano depois, ainda estudando no Senac, ela
participou de um concurso público
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e foi aprovada. Em 2010
terminou o curso e um ano depois
assumiu o cargo de técnica em nutrição da secretaria, conquistando
assim seu primeiro emprego.

Aluna do Senac-DF, Hylane Damascena
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Hylane não parou por aí. Assim que
terminou o ensino médio, entrou para
a faculdade de Biologia e realizou o sonho de se tornar bióloga. Fez mestrado
na área de Ciências da Saúde e está
terminando o doutorado em Patologia
Molecular. Atualmente exerce duas
profissões: a de técnica em nutrição
e a de professora de biologia. “Atuo há
9 anos na Secretaria de Saúde. Entrei
com 20 anos. Isso só foi possível devido à oportunidade que tive ao fazer um
curso no Senac”, afirma a jovem.
Para conseguir fazer dois cursos ao
mesmo tempo, o 3º ano do Ensino
Médio e o técnico, Hylane teve que
encontrar uma forma de conciliar os
estudos com sua rotina. Para isso, optou por cursar o técnico aos sábados
e domingos na unidade do Senac em
Taguatinga. Durante a semana, além
do ensino tradicional, fazia curso de
inglês. Em 2009,
quando terminou
o ensino médio, já
entrou logo para
a faculdade. Foi
nesse período que
fez a prova para o
concurso e lembra
que teve apoio da
professora do curso
técnico. “Quando
surgiu a oportunidade, todos da turma quiseram fazer
o concurso. O fato
de ainda estarmos
cursando o técnico
ajudou muito, pois a
professora, na época, fazia questões
de concurso com a
gente. Acabei pas-

sando e fui chamada em 2011”, conta.
Segundo a jovem, o curso técnico foi
fundamental para iniciar sua vida profissional e garantir a conquista de tudo
o que sonhou. “O curso técnico é uma
ótima forma de você alavancar a sua
carreira porque você não precisa fazer
4 anos de faculdade para conseguir um
emprego. Quando eu comecei a trabalhar ainda estava na faculdade e o emprego me permitiu fazer todos esses
cursos, como o mestrado e doutorado
por exemplo, porque eu já conseguia
me manter”, explica.
Como técnica em nutrição, Hylane trabalha em todas as clínicas do Hospital Regional de Taguatinga (HRT),
dependendo da escala, e uma das
suas funções é a elaboração das
etiquetas de dieta dos pacientes por
meio dos mapas de dieta. “Além disso, em conjunto com a nutricionista,
trabalhamos em prol da recuperação
do paciente por meio da nutrição e
acompanhamos a distribuição para
que essa refeição chegue ao paciente
de forma correta”, destaca.

SOBRE O CURSO
O curso Técnico em Nutrição e Dietética possui carga horária de 1.200 horas e é ofertado somente no Senac de
Taguatinga. Para participar é preciso
ter no mínimo 16 anos, ensino médio
completo ou estar cursando pelo menos o 2º ano do ensino médio. A próxima turma está prevista para iniciar
em fevereiro de 2021.

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

oportunidade

SENAC ABRE INSCRIÇÕES PARA
PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
São no total 37 cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2021
Por Sílvia Melo

CONFIRA OS CURSOS
DISPONÍVEIS:

O

Senac está com inscrições
abertas para o processo de ingresso do 1º semestre de 2021
para os cursos de pós-graduação a
distância. São oferecidos 37 títulos
nas áreas de artes, comunicação,
educação, gestão, meio ambiente,
produção de alimentos, saúde e tecnologia da informação. Três desses
cursos são lançamentos: Gestão
Logística da Cadeia de Suprimentos;
Nutrição e Exercício: saúde, comportamento e performance; e Empreendedorismo, Criatividade e Inovação.

blicações e recursos multimídia, além
de uma metodologia especialmente
planejada para quem precisa conciliar
estudos e outras atividades. Todas os
procedimentos são virtuais, inclusive
as avaliações, não havendo necessidade de presença no polo.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, até 1º de março de
2021, no site ead.senac.br/pos-graduacao, exceto para o curso de Engenharia da Qualidade de Software, que
devem ser feitas até dia 31 de janeiro
de 2021. Na página de pós-graduação
do Portal Senac EAD é possível conferir o edital do processo de ingresso e o
portfólio completo de cursos.

As avaliações dos cursos são feitas por
meio de exercícios on-line, trabalhos
individuais, assim como um encontro
presencial obrigatório ao final do curso para a defesa do TCC (Trabalho de
Conclusão do Curso) no polo escolhido
no momento da inscrição.

Com foco nas atuais demandas do
mercado de trabalho, os cursos contam com material didático próprio, pu-

O estudante ainda tem acesso, pela
internet, à biblioteca virtual, exercícios
e vídeo aula. Os professores do Centro
Universitário Senac estão à disposição
em fóruns para esclarecimento de dúvidas, web conferências, debates ou
grupos de discussão com os alunos.

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

Arte-Educação
Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental
Cloud Computing
Comunicação Empresarial
Controladoria e Finanças
Design Instrucional
Docência no Ensino Superior
Docência no Ensino Técnico
Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
Educação Infantil
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação
Engenharia da Qualidade de Software
Gerenciamento de Projetos - Práticas do
Project Management Institute (PMI)
Gerontologia
Gestão Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado
GestãodaQualidadeeSegurançadoPaciente
Gestão da Segurança de Alimentos
Gestão de Marketing
Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação - foco em resultados
Gestão de Pessoas
Gestão de Saúde
Gestão do Relacionamento com o Cliente
Gestão do Varejo
Gestão e Governança da Tec. da Informação
Gestão Empresarial
Gestão Escolar
Gestão Estratégica em Educação a Distância
Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos
Governança Tributária
Mercados Financeiros
Nutrição Clínica: do home care ao hospital
Nutrição e Exercício: saúde, comportamento e performance
Projetos Sociais e Políticas Públicas
Segurança da Informação
Sistemas de Gestão Integrados da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no
Trabalho e Responsabilidade Social (SGI)
Tecnologias e Inovações Web
Tecnologias na Aprendizagem
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alimentação

SENAC PARTICIPA DA FEIRA HAIR
BRASÍLIA ONLINE
Espaço virtual da instituição conta com cursos do segmento de
beleza e livros com desconto de 10%
Foto: Cristiano Costa

Por Silvia Melo

Hair Brasília, maior feira de beleza do Centro-Oeste

O

Senac-DF participa da 11ª edição da Hair Brasília, que este
ano é totalmente online devido
às mudanças sociais ocorridas em
2020 por conta da pandemia do novo
coronavírus. Considerada a maior
feira de beleza do Centro-Oeste e a
terceira maior do país, a Hair Brasília and Beauty se transformou em
um grande portal de vendas online
com diversas lojas hospedadas. O
Senac-DF conta com um estande
virtual onde está comercializando
livros da Editora Senac voltados ao
segmento de beleza. Com o cupom
SENACHAIRBRASILIA, os visitantes
poderão adquirir as obras expostas
com desconto de 10% enquanto durar a feira. No espaço do Senac-DF,
os visitantes terão acesso também
a um vídeo institucional e conhecerá os cursos disponibilizados nessa
área. O Hair Brasília Online acontecerá até 30 de novembro e poderá
ser acompanhado pelo site www.
hairbrasiliaonline.com.br.
Atuando no Distrito Federal há 53
anos, o Senac tem ajudado a reali44 Revista Fecomércio DF

zar o sonho de centenas de pessoas
que buscam capacitação profissional
para conquistar uma vaga no mundo do trabalho, ter um certificado de
curso profissionalizante, alcançar
uma melhor colocação em seu emprego ou até mesmo se tornar um
empreendedor. Na área de beleza,
oferta mais de 30 cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento, formando mais de 3 mil alunos
por ano. Entre os cursos estão Cabeleireiro, Barbeiro, Design de Sobrancelhas, Depilador, Extensão de
Cílios Fio a Fio, Manicure e Pedicure,
Maquiador, entre outros.
Os cursos dessa área possuem carga
horária que variam de 20 a 400 horas e
os professores estão em permanente
atualização. “A constante atualização
do corpo docente é o que há de mais
inovador no mercado. Além disso,
nossos laboratórios são afinados com
o ambiente de trabalho do profissional, os professores em sua maioria
são empresários do setor, possuem
salão ou barbearia, ou são profissionais que trabalham nesses locais.

Temos essa conexão muito próxima
ao mercado de trabalho”, destaca a
coordenadora de Moda e Beleza do
Senac-DF, Veronica Goulart.
Entre os livros do Senac-DF que podem ser adquiridos com desconto por
meio do Hair Brasília Online estão Visagismo: harmonia e estética; Técnicas de Corte de Cabelo; Técnicas de
Alisamento; A arte de encantar clientes em salão de beleza e barbearia;
Gestão de Negócios em Estética; Manual de Instruções - Terapia Capilar,
Guia de Beleza e Juventude, a arte de
se cuidar e elevar a autoestima; Cabelos: Cuidados Básicos, Técnicas de
Corte, entre outros.

SOBRE A HAIR BRASÍLIA
Realizada há 10 anos no Distrito
Federal a Hair Brasília sempre ofereceu uma plataforma completa de
venda e comunicação com o objetivo
de fortalecer e alavancar o mercado de beleza. Realizada no Estádio
Mané Garrincha, ocupando um espaço de 12.000 m², a Hair Brasília
recebeu na última edição mais de 67
mil participantes que compraram e
se atualizaram com as mais de 400
marcas expositoras e 60 eventos de
atualização profissional. O objetivo
da Hair Brasília Online é a expansão dos negócios, em formato totalmente digital, que proporcionará o
aperfeiçoamento para o setor com a
ampliação da atuação geográfica e o
aumento do faturamento.
@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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agenda fiscal

SIMPLIFICAÇÃO...PALAVRA “DA HORA”!
Simplificar, sem perder o controle, é
fundamental para o Estado, e, os últimos dias do mês de outubro trouxeram
a palavra-chave “Simplificação”. No
último dia 23, as Portarias Conjuntas
RFB/EPRT 76 e 77 consolidaram novo
layout para o e-Social, com novo cronograma de entregas e com a promessa
de maior simplificação, como a redução do número de eventos; a recepção de arquivos com inconsistências,
transformando “erros” em “alertas”;
a utilização do CPF como identificação
única do trabalhador; a simplificação
na forma de declarar remunerações
e pagamentos; a redução para quatro
grupos de empregadores e não mais

Calendário

seis grupos; a adoção única da CTPS
digital; e, ratificou a extinção definitiva de obrigações acessórias (CAGED,
LRE, RAIS, CAT, CD, PPP, DCTF, MANAD e GRF). A Receita Federal, no
dia 26, simplificou o procedimento de
vinculação das compensações com a
importação dos dados cadastrados no
PERDCOMP Web para a DCTFWeb e
facilitou a emissão de DARF que já será
emitido com o abatimento dos valores
compensados, sem a necessidade de
retificar a DCTFWeb; além da redução
de erros de digitação e inconsistências
entre os dados declarados em ambas,
pois a importação será diretamente do
banco de dados da Receita Federal. E,

no último dia 29, o STF iniciou o julgamento da cobrança, pelos Estados
e o Distrito Federal, do Diferencial de
Alíquota (DIFAL) ICMS introduzido pela
Emenda Constitucional nº 87/2015,
mas sem Lei Complementar específica. Assim, a empresa vendedora a consumidores finais, contribuintes ou não
do imposto, domiciliados em outra UF
que não a sua, deveria recolher a diferença entre as alíquotas do ICMS (UF
de origem e UF de destino), sendo esse
um assunto do interesse de estados
e do Distrito Federal devido ao crescimento das vendas do e-Commerce
durante a pandemia. Enfim, essa é a
palavra “da hora”: Simplificação.

1º a 31/12/2020
O QUÊ e QUANDO pagar?
05/DEZ

Data limite para pagamento dos Salários referente à 11/2020.

07/DEZ

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 11/2020.
• Contribuição Previdenciária (DAE - empregado doméstico) referente à 11/2020.

15/DEZ

Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 11/2020.

18/DEZ

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 11/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 11/2020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas)
referente à 11/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual (MEI) referente à 11/2020.
• Data Limite para pagamento da segunda parcela do 13º/2020
• Contribuição Previdenciária (empregadores, inclusive empregador doméstico) referente ao 13º/2020.

21/DEZ

• ISS e ICMS referente à 11/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL referente à 11/2020.
• SIMPLES NACIONAL – Tributos Federais e Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual (MEI) referente à 05/2020.

24/DEZ

PIS e COFINS referente à 11/2020

31/DEZ

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 11/2020.
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 11/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 11/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009
(consolidado).

O QUÊ e QUANDO entregar?
07/DEZ

• e-Social Módulo Simplificado (Doméstico, MEI e Segurado Especial) a SRF/MF referente à 11/2020.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 11/2020, se devido.

14/DEZ

Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/
Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 10/2020.

15/DEZ

21/DEZ

31/DEZ
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• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 11/2020.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 11/2020.
• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 11/2020,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).
• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 10/2020.
• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 11/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 11/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 11/2020.

Adriano de Andrade Marrocos

Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

NOVO REFIS
Fecomércio-DF trabalhou intensamente junto aos empresários e
outras entidades para que o GDF implementasse o quanto antes o Refis
Foto: Renato Alves / Agência Brasilia

Por José do Egito

O

governador de Brasília, Ibaneis
Rocha, sancionou no dia 9 de
novembro o projeto de lei que
cria o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis-DF 2020).
Aprovado por unanimidade na semana passada, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o programa oferece condições especiais
para pessoas físicas e empresas
regularizarem os débitos fiscais com
o governo. A conquista para o setor
produtivo veio após intenso processo
de validação do projeto, que contou
com apoio da Fecomércio-DF junto
aos parlamentares, e em parceria
com a Secretaria de Economia do
DF, destacando a importância do
programa para os empresários, que
passam por dificuldades por conta
da pandemia. A previsão é que o cadastro comece dia 10 de novembro.
De acordo com o governo, a expectativa agora é arrecadar R$ 500 milhões com o pagamento de dívidas
atrasadas. O governador Ibaneis Rocha comemorou a sanção do projeto

e destacou que a aprovação é um anseio da população desde o início do
governo. “A Secretaria de Economia
já está pronta para isso. A gente tem
de colocar isso o mais rápido possível, porque temos um prazo muito
curto, até o fim do ano para que as
empresas possam se cadastrar. Isso
é um resgate da pequena economia
da capital da República. É um presente que se dá a cidade. Para atender todo o setor produtivo”, disse o
governador.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explicou que com a
aprovação o Refis possibilitará que
as empresas se regularizem com o
fisco. De acordo com o presidente,
isso significa que os empreendedores poderão negociar novamente
com o governo, fornecendo bens e
serviços para o setor público local.
“O governo é um cliente importante.
Com certeza a aprovação do Refis
trará um efeito positivo e multiplicador na economia, inclusive muitas
empresas podem voltar a empregar,
algo significativo em um momento

tão conturbado para o empresário,
assim como, para o trabalhador”,
explica Francisco Maia. “Acredito que
o Refis ajudará a reabilitar diversas
empresas que estão com dificuldades financeiras em decorrência da
crise, além de ajudar a aumentar o
caixa do Estado com o pagamento
dos tributos”, conclui o presidente da
Fecomércio-DF.
O Secretário de Economia do DF,
André Clemente reforçou que o Refis é uma grande vitória para o setor
produtivo e que a Fecomércio-DF
tem sido uma importante aliada. “É
uma grande conquista, sem dúvidas.
É importante o apoio da Fecomércio-DF nessas discussões e juntos
estamos proporcionando um ambiente econômico melhor”, disse o
secretário.
O presidente da Fibra, Jamal Bittar,
destacou o trabalhado das Federações e dos empresários. Segundo
ele, o Distrito Federal não aguenta
taxas tributárias altas. “É o melhor
Refis de todos os tempos. É uma saída para um sistema tributário difícil.
Um alívio para o empresário. Esse é
um grande ponto de partida para que
a economia do DF cresça”, disse. O
presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas do DF (CDL-DF), José Carlos Magalhães, também comentou
sobre a aprovação e destacou que
a medida aprovada pelo governador
Ibaneis Rocha vai auxiliar principalmente os empresários afetados
pela pandemia. “Com a pandemia,
muitas lojas ficaram fechadas. Hoje
estamos com uma nova interrogação se vem a segunda onda. Precisa
existir essa contrapartidas, que são
alternativas como o Refis”, disse
José Carlos.
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direito da empresa

OS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Sócios e acionistas investem
suas economias em empresas,
com a intenção de participarem da
partilha dos lucros. Este tem sido o
modelo tradicional de remuneração
dos integrantes do quadro societário, há séculos. No entanto, desde
1995, com o início da vigência da
Lei nº 9.249, passamos a ter uma
nova forma de remunerar os sócios, denominada de “juros sobre
capital próprio”, também conhecido
pela sigla JCP. Trata-se de uma invenção brasileira introduzida com a
finalidade de compensar as perdas
sofridas com o fim da correção monetária do patrimônio e dos balanços da sociedade.
Até 1995, o sócio investia suas
economias no capital da empresa e
este valor era corrigido por índices
inflacionários elevados. Mas, com o
plano real e a extinção da correção
monetária, o capital social deixou

de ser corrigido. Consequentemente, passou a ser mais vantajoso
para o sócio colocar suas economias em aplicações financeiras, do
que capitalizar a empresa.
No entanto, com a criação do
instituto dos “juros sobre capital próprio, o valor investido pelos
sócios passou a ser corrigido da
mesma forma que as aplicações de
longo prazo, oferecidas no mercado
financeiro. O termo “juros” usado
pelo legislador mostra-se impreciso e inadequado. Isto porque não
está ocorrendo qualquer operação
de empréstimo entre a empresa e
o sócio. Na verdade, o acionista investe (não empresta) no capital da
empresa, e recebe, em troca, uma
remuneração pelo valor investido,
denominada de JCP. Os juros sobre
capital próprio apresentam, portanto, a mesma natureza jurídica do
lucro partilhado.
Os juros sobre capital próprio
são calculados aplicando-se a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP)
ao patrimônio líquido da empresa. Se o patrimônio líquido for, por
exemplo, de R$100 mil e a TJLP
for de 5%, então, o valor do JCP a
ser a distribuído será de R$ 5 mil.
A distribuição ocorrerá proporcionalmente ao percentual de ações/

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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quotas que o sócio possui. Quando
houver o pagamento ao sócio, incidirá a alíquota de 15% referente ao
Imposto de Renda, que é a mesma
que incide sobre aplicações financeiras com prazos superiores a 2
anos. Há, ainda, a vantagem do valor pago como JCP ser dedutível da
base de cálculo do imposto de renda da empresa.
Há, no entanto, duas limitações
importantes sobre o JCP. Primeiro,
ele apenas poderá ser distribuído
se for apurado lucro. Ou seja, se o
exercício resultar em prejuízo e não
houver reserva de lucros, nenhum
valor de JCP poderá ser transferido
aos sócios. Segundo, o valor máximo do JCP que pode ser pago está
limitado a 50% do lucro líquido do
exercício. Assim, se o lucro apurado
foi, por exemplo, de R$ 10.000,00;
apenas poderá ser pago o valor de
R$ 5.000,00, a título de JCP.
A introdução dos juros sobre capital próprio representou, portanto,
importante estímulo para sócios e
acionistas investirem na empresa e
na atividade produtiva, ao invés de
optarem por aplicações financeiras. Os benefícios conferidos também representaram importante
vetor para o desenvolvimento econômico nacional.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de setembro/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

“Com a queda na Selic e as incetezas na ecnomia
brasileira, o mercado imboliário se tornou uma
opcão segura de investimento”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
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parceria

CÂMARA DE COMÉRCIO
ARGENTINA – DISTRITO FEDERAL
Grupo realizou primeira reunião de trabalho com o objetivo de
estabelecer metas
Por Daniel Alcântara

representantes da Câmara de Comércio Argentina - Distrito Federal

A

Câmara de Comércio Argentina – Distrito Federal, criada
pelo Fórum de Entidades Representativas da capital da república
e pela embaixada da Argentina no
Brasil, se reuniu pela primeira vez,
após sua criação, no mês de outubro. O encontro teve por objetivo definir planos de trabalho e criar uma
agenda comum, visando o desenvolvimento de negócios entre as partes.
A reunião foi realizada no dia 5 de novembro, na sede da Fecomércio-DF.
O presidente da Federação, Francisco Maia, fez a abertura da reunião
e colocou a estrutura da entidade à
disposição.
Francisco Maia explica que o principal objetivo do grupo é o de aprimorar negócios bilaterais em diversas
áreas, como: comércio, turismo,
agricultura, indústria, entre outros.
Nesta primeira reunião foram discutidas ideias técnicas para a realização do trabalho do grupo. “Vamos
fazer uma apuração de uma pauta
prioritária para dar encaminhamento a um cronograma bem estruturado. A ideia é realizar pesquisas para
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trabalharmos bem os ramos de atuação”, enfatizou o Francisco Maia.
Ainda durante o encontro, a presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF,
Beatriz Guimarães, foi designada
como a coordenadora dos trabalhos
da Câmara de Comércio Argentina,
por parte da Federação.
Beatriz destacou algumas propostas
de trabalho para que o grupo possa
conquistar os objetivos. “Vamos cruzar os dados com a embaixada, descobrir os pontos fortes de cada parte
e gerar negócio. O Sesc e o Senac
também podem ajudar, com atividades nas áreas de educação e cultura”, destacou Beatriz Guimarães. O
ministro, chefe da seção econômica
da embaixada, Rodrigo Bardoneschi,
disse que a ideia de elaborar reuniões com secretários de estados e
uma visita ao parque tecnológico de
Brasília seria uma boa iniciativa para
a câmara e para os empresários.
Também foi discutida a possibilidade de uma cooperação cultural
entre a Argentina e o DF, para a
realização de shows, com o objeti-

vo de as pessoas conhecerem mais
sobre a cultura do país vizinho. O
presidente da Federação das Associações Comerciais do DF e Entorno (FACIDF), Valdeci Machado,
também esteve presente, assim
como representantes de todas as
entidades que fazem parte do fórum produtivo do DF.

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.

empreendedorismo

VITÓRIA DAS MULHERES
Com apoio da Fecomércio-DF, Câmara Legislativa aprova projeto que
gera incentivos ao empreendedorismo feminino no DF
Por Daniel Alcântara

O

Projeto de Lei (967/2020), que
tem por objetivo incentivar o
empreendedorismo feminino
na capital do País, foi aprovado no
dia 28 de outubro, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). De
autoria do deputado distrital Leandro
Grass (Rede), o projeto nasceu após
um seminário realizado pela Câmara de Mulheres Empreendedoras da
Fecomércio-DF, com apoio do Banco Mundial e da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Na ocasião, o Banco Mundial, apresentou
o estudo “Mulheres, Empresas e o
Direito 2019”, que analisou e comparou a legislação sobre empreendedorismo feminino de vários países
do mundo. A partir daí, começaram
as conversas para a elaboração da
norma. Com a aprovação pela CLDF,
o texto segue agora para sanção do
governador.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, diz que a Câmara
de Mulheres da Federação foi a primeira inaugurada em seu mandato
como presidente. “O empreendedo-

rismo feminino é muito importante.
Ajudar a elaborar uma lei que incentive as mulheres a criarem o seu
negócio é muito gratificante para nós
que batalhamos diariamente para
promover as causas do desenvolvimento econômico e social do País.
Certamente é uma vitória que trará
muitos frutos para toda a sociedade
brasiliense”, salienta Maia.
O deputado Leandro Grass, explica
que o PL cria diretrizes e aponta alguns incentivos que o governo, uma
vez os adotando, tende a promover e
aumentar a inclusão das mulheres
no empreendedorismo. “A Lei nasceu na Fecomércio, onde começamos toda a discussão, o que gerou
uma grande oportunidade de diálogo. Só tenho a agradecer o apoio”,
informa. “Entre os pontos da lei, está
o fomento de vagas de emprego para
mulheres, além de criar acesso a
linhas de crédito para pequenas e
médias empresárias, com prazo de
carência diferenciados – tudo isso
com o objetivo de elas poderem crescer no mercado”, explica. O projeto

prevê ainda: realização de cursos;
concessão de bolsas de estudos;
fundo direcionado ao financiamento
de atividades de mulheres vítimas de
violência doméstica, entre outros.
Para a presidente da Câmara de
Mulheres Empreendedoras, Beatriz
Guimarães, a legislação é um marco para o DF e para todo o País. “É
uma inovação, e a causa foi abraçada por um deputado homem que
entendeu a importância do tema. A
partir do momento que temos uma
lei, ela vira pauta para que o governo
desenvolva políticas públicas para o
empreendedorismo feminino, o que
será muito positivo”, diz. “Queremos mulheres em todas as áreas da
economia e o PL, inegavelmente, vai
proporcionar esse maior leque de
opções a elas”, informa Beatriz. Ela
destaca ainda que nada disso seria
possível sem a visão do presidente
da Fecomércio-DF. “Graças ao Francisco Maia que teve como um dos
primeiros atos de sua gestão a criação da câmara, nós hoje podemos
comemorar essa vitória”, conclui.
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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.

E

m âmbito nacional, exceto o nível
de emprego, todos os indicadores
de fechamento do segundo quadrimestre de 2020, trazem a certeza da
retomada da atividade econômica, após a
forte retração das vendas nos meses de
abril e maio, embora ainda se apresentem inferiores ao período antecedente a
pandemia, ou seja, fevereiro último.
O Indicador Antecedente Composto da
Economia Brasileira – IACE publicado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
para agosto, subiu 1,1. Este índice é um
conjunto de indicadores que medem a
atividade econômica com o objetivo de
antecipar tendências.
Os três indicadores (Expectativa para
a economia, Expectativa para o Comércio e Expectativa para a Empresa)
apresentam perspectivas otimistas
para os próximos meses, com o setor
comércio apresentando crescimento
de 16,7% em agosto quando comparado com o mês anterior, atingindo
128,6 pontos.
O esfriamento da agenda de reformas,
o desequilíbrio fiscal, a movimentação
no nível de preços da economia se de
fato é uma situação localizada ou existem fundamentos para o ressurgimento de movimento de alta de preços de
forma generalizada, inquieta e preocupa os analistas econômicos quanto a
intensidade de retomada da economia.
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No Distrito Federal, os indicadores também apresentam fundamentos para otimismo, especialmente nos últimos meses do ano, em que pese os indicadores
de endividamento e Inadimplência das
Famílias – PEIC, exijam moderação na
concessão de crédito e no comprometimento de renda das famílias, que vem
crescendo nos últimos meses.

A pesquisa da CNC divulgada em agosto
em relação ao Endividamento e Inadimplência das famílias do DF - PEIC, indica
que a inadimplência e a dívida impagável
cresceram muito no período da pandemia, com 1,7 e 1,9 pontos percentuais no
período junho a agosto. A dívida total salta
de 60,5% em julho para 62,3 em agosto
enquanto recua a dívida contraída em
cartão de crédito no mesmo período.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
Agosto 2020

Junho

Julho

Agosto
69,8%
74,3%
69,5%

Cartão de Crédito

Dívida impágavel

Inadimplência

Dívida Total

5,6%
5,0%
3,7%
14,5%
13,4%
12,8%
62,3%
60,5%
55,2%
Fonte: CNC

O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias
(ICF/DF), apresentou crescimento no mês de agosto comparado ao mês de julho, fechando em 66,0 puxado pelos subindicadores das classes de maior poder de consumo (acima
de 10SM) desde junho e desde julho também pela classe de
consumo de (até 10 SM).
ICF - Intenção de Consumo das
Famílias Distrito Federal
Junho

Julho

As taxas de juros cobradas do setor de comércio, caem
para as empresas em todas as modalidades, enquanto para
as pessoas físicas sofrem acréscimos, certamente em razão
da inadimplência, especialmente as taxas do CDC-automóveis, empréstimo pessoal em bancos e financeiras. Já as taxas de cartão de crédito e cheque especial sofrem redução
de 2,03 e 1,15 pontos percentuais respectivamente.

Agosto 2020

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Agosto
71,1
70,7
70,1

Mais de
10 SM

63,6
62,5
66,5

Até
10 SM

Desconto de
duplicatas

Conta garantida

Março

15,94%
13,35%

Abril

16,49%
13,89%

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Maio

16,77%
14,16%

O Índice de Confiança do Empresário do Distrito Federal
– ICEC, apresenta expressiva melhora, atingindo 74,8 pontos
com crescimento de 7,1% quando comparado ao mês de julho. Os demais subindicadores também apresentam expressivo crescimento, denotando o otimismo que impera e deverá
predominar nos últimos meses do 3º quadrimestre. Este cenário, parece consolidar a retomada na atividade comercial no
Distrito Federal.

Fonte: ANEFAC

66,0
65,1
67,6

Geral

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF
Junho
Indicadores de
investimento

Julho

Agosto 2020

Empréstimo
pessoal
Bancos

68,3
67,8
74,9

123,2
106,5
92,0

Indicadores das
expectativas

Indicadores das
condições atuais

Geral

Fonte: CNC

Junho

33,1
35,2
48,4

CDC
Automóveis

114,11%

115,32%

Agosto 2020

Julho

Agosto
105,82%
106,76%
105,21%

45,26%
45,59%
43,85%
17,60%
17,88%
15,91%
125,98%
128,01%
126,27%

Cheque
especial

253,26%
254,41%
253,96%

Cartão de
crédito

74,8
69,8
71,8

Juros do
comércio

Capital
de giro
112,91%

Taxas de Juros Pessoa Física

Empréstimo
pessoal
Financeiras

Agosto

Agosto 2020

73,13%
73,52%
71,67%

Fonte: ANEFAC
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pesquisa relâmpago

João Paulo
Motorista de aplicativo

Não obrigatoriedade da
vacina

Revitalização da W3

BOM
Nenhuma vacina é obrigatória,
porque essa tem que ser? Não
tem nenhum estudo científico
dizendo que a aplicação da vacina
em massa é a única solução. Igual
o isolamento em massa não ia
adiantar de nada.

BOM
Importantíssima para o comércio
local, que está morrendo aos
poucos. Uma das avenidas mais
importantes do DF, onde passa
ônibus de todas as cidades, merece
uma maquiagem, dando uma
melhor visibilidade.

Alta do dólar

RUIM
Os produtos importados ficam
mais caros, o que acaba elevando
a inflação e reduzindo o poder de
compra dos brasileiros.

Luana Gomes
Jornalista

Regina Lacerda
CEO da Rainha Seguros

BOM

BOM
O dever do Estado é cuidar da
população, se a obrigatoriedade da
vacina contra o novo coronavírus
for uma das soluções eficazes para
a imunização das pessoas, a medida
tem que ser tomada.

A W3 era a charmosa avenida
da década de 60/70 de Brasília,
com comércio vivo e lazer. Precisa
retomar seu lugar de área nobre.

RUIM
A revitalização da W3 Sul é um
importante passo para a volta de
um dos mais importantes polos
comerciais do DF, além de estimular
a economia.

BOM
Qual prazo de validade da
imunização? Especialistas falam
em até 40% de falha na vacinação,
ou seja, a vacina pode não pegar
e gerar a ilusão da imunização. A
mutação do vírus pode esvaziar o
efeito das vacinas atuais, feitas à
base do vírus antigo.

RUIM

REGULAR
A alta da moeda americana em todo
o mundo é um dos efeitos dessa crise
financeira que estamos vivendo. O
dólar alto encarece a matéria prima
importada e todos os outros custos
em dólar.

Temos menos tecnologia para
produzir um produto do que outros
países. Com isso, nossos produtos
ficam mais caros.

Rosa Ximenes
Empresária

BOM
Importante por ser uma das vias
principais de Brasília,tanto pela
localização, como pela história.

REGULAR
Penso ser fundamental a vacina,
porém sua obrigatoriedade é um
equívoco, pois afeta a liberdade de
escolha do cidadão.

RUIM
Para nós é ruim, pelo fato do Brasil
ser um país que possui apenas
indústria de base e depender muito
de importações para abastecimento, o
que faz com que o preço de produtos e
serviços aumente bastante.

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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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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