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percorre 12 cidades com distribuição 
de ceias e mantimentos para ajudar 
quem mais precisa
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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.

PROTEJA
O ESSENCIAL

A partir de:

334R$ 1

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

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

CAFUNÉ
DE
MÃE.



Revista Fecomércio DF  3

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.

PROTEJA
O ESSENCIAL

A partir de:

334R$ 1

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

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

CAFUNÉ
DE
MÃE.



4  Revista Fecomércio DF

registradora

redacao@fecomerciodf.com.br

@fecomerciodf            /fecomerciodf           fecomerciodf.com.br

Vice-presidente da CNC recebe embaixadores árabes na Fecomércio-DF

Seminário realizado em Brasília debateu a nova era dos 
eventos e negócios

Se por um lado o setor de eventos teve o maior número de cancelamentos de 
todos os tempos, por outro foi hora de se reinventar. Com este pensamento, a 
Câmara de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-DF, juntamente com o 
Sebrae-DF, o Sindieventos e o Brasília Convention Bureau, promoveu no dia 25 de 
novembro, o seminário Eventos Presenciais: no Caminho do Recomeço. Casos de 
sucesso e especialistas motivaram o público e mostraram os ajustes necessários 
para viabilizar a realização dos encontros presenciais. O seminário ocorreu no 
Centro de Convenções e Eventos Brasil 21.

O   primeiro vice-presidente da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Francisco Valdeci de 
Sousa Cavalcante, recebeu no dia 23 
de novembro, na sede da Fecomér-
cio-DF, para um almoço, a visita de 
embaixadores de países árabes.
Participaram do encontro o 
embaixador do Estado da Palestina, 
Ibrahim Alzeben; o embaixador do 
Estado da Líbia no Brasil, Osama 
Sawan; o presidente do Sistema 
Fecomércio-DF, Francisco Maia; 
Sebastião Barbosa, que já foi 
presidente da Embrapa; e o diretor 
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regional do Senac-DF, Antonio 
Tadeu Peron.
Durante o encontro, além de 
diversos temas tratados, os 
convidados conversaram sobre 
o livro “Oriente Médio – História, 
Religião, Tradição, Valores, Cultura 
e Desenvolvimento”, de autoria de 
Valdeci Cavalcante, que também é 
escritor e professor universitário. 
O presidente da Federação do 
Comércio do DF, Francisco Maia, 
destacou que a Fecomércio tem 
buscado aproximação empresarial, 
cultural e social com diversas 
nações.
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Cidadania Monumental 

A legres lembranças da in-
fância nos remetem a um 
tempo em que o Natal, além 

de uma festa de alegria, era ma-
ravilhosamente mágico. Quem não 
recorda do enigma infantil de ima-
ginar por onde Papai Noel entraria 
com presentes nas nossas casas. 
Magia maior tinha o alumbramen-
to de ver de perto o bom velhinho. 
Acompanhar a chegada de Papai 
Noel, se deslumbrar com sua gos-
tosa risada e assistir seu passeio 
pelas ruas da cidade. Aquele des-
file do vovô vestido de vermelho e 
com golas e enfeites de arminho 
paralisava a memória dos peque-
nos olhos de criança.

Pois bem, nessa edição da Revis-
ta Fecomércio, você vai ver que esse 
tempo está de volta. Os jornalistas 
José do Egito e Sacha Bourdette vão 
contar uma história que comove e 
nos faz mais humanos. Falam de um 
Natal com esperanças e muitos sig-
nificados. Para trazer alegria e aju-
dar a promover alimentos aos mais 
carentes, o Sistema Fecomércio-DF 
e o Sesc-DF estão realizando o pro-
jeto Natal Sempre Monumental dife-
rente do ano passado. Tem agora seu 
foco principal voltado à solidariedade 
entre os homens. Através de uma 
Carreata de Natal, está distribuindo 
entre 5 a 16 dezembro marmitas de 
ceia natalina em cada uma das 12 
diferentes regiões administrativas do 
Distrito Federal visitadas. A alegria de 
assistir Papai Noel e suas renas ima-

ginárias passando diante das pesso-
as resgatará remotas lembranças ou 
iluminará a esperança dos que nunca 
tinham conhecido a verdadeira ale-
gria do Natal.

Esse momento encantado tem 
muitos donos: os milhares que rece-
bem e aqueles que promovem essa 
ação de cidadania e solidariedade.  
Diversos empresários e sindicatos da 
cidade foram convidados a apoiar o 
evento. 

Os repórteres autores da matéria 
de capa lembram que empresários 
como Paulo Octávio, Renata La Por-
ta, o presidente do Sindiatacadista-
-DF, Lysipo Gomide, o presidente do 
Sindicombustivéis, Paulo Tavares e 
o presidente do Sindhobar-DF, Jael 
Antônio da Silva, aceitaram o convi-
te de colaborar. O vice-presidente do 
Sindivarejista-DF e Embaixador do 
Mesa Brasil Sesc no DF, Sebastião 
Abritta, adiantou que fará esforços 
para reunir mais doações, assim 
como a empresa Produtos da Mamãe 
já se prontificou a doar 500 quilos de 
feijão e sal para o projeto.

Os shoppings do Distrito Federal 
entraram fundo nessa alegre festa 
cidadã e estão preparando uma pro-
gramação muito especial. O Natal 
Sempre Monumental de 2020 quer 
reafirmar que a sociedade pode ser 
rica em sentimento e humanidade, 
pois aquilo que podemos oferecer, 
ainda é pouco para os que nada tem.

Boa Leitura!
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HELY 
WALTER 
COUTO.
Por Silvia Melo

 Hely Walter Couto, de 95 anos, 
chegou em Brasília antes de sua 
inauguração, em 1958, e no ano seguinte 
fundou uma das mais tradicionais lojas 
de Brasília, a Pioneira da Borracha, 
na então Cidade Livre, hoje Núcleo 
Bandeirante. Formado em Contabilidade 
e Direito, o empresário marcou sua 
trajetória na cidade com participação 
ativa junto à classe empresarial, tendo 
sido presidente do Conselho Superior da 
Associação Comercial do Distrito Federal, 
presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista do DF, vice-presidente da 
Fecomércio-DF, comodoro do Iate Clube 
de Brasília e prefeito da W3 Sul.
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1- Antes de se tornar o fundador 
de uma das lojas mais conhecidas 
de Brasília, o que o senhor fazia? 
Como foi o início da sua carreira 
profissional?
Sou do interior de Minas. Nasci 
na cidade do Parmo do Paraíba e 
fui criado na cidade de São Gotar-
do. Morei com um primo que era 
alfaiate e me ensinou a profissão. 
Com 18 anos fui para Belo Horizon-
te porque fui convocado para servir 
ao Exército e tinha que me apresen-
tar em um quartel. Fui dispensado 
por excesso de contingente. Então 
comecei a trabalhar no meu quarto 
como alfaiate fazendo ternos para 
os amigos e depois abri uma alfaia-
taria. Exerci essa profissão por um 
tempo, até resolver me mudar para 
Brasília. 

2- O que fez o senhor deixar a cida-
de onde morava e mudar para um 
local ainda em construção?
Meu saudoso amigo Vicente de 
Paula Araújo, que era meu com-
panheiro de quarto em Belo Ho-
rizonte naquela época, veio para 
Brasília, chamado pelo irmão mais 
velho, Afonso Araújo, que já estava 
aqui. Depois de alguns meses ele 
me convidou para conhecer a futu-
ra capital do país, me hospedando 
em sua casa. Quando vim conhecer 
Brasília, o Afonso, que era da Nova-
cap, disse para eu vir para cá por-
que a cidade estava precisando de 
tudo, não tinha quase nada. Tinha 
loja de ferragens, elétrica, mate-
rial de construção e com o mês de 

“Lembro que 
quando visitei 

Brasília pela 
primeira vez, 

me empolguei 
com aquele 
movimento 

de tanta gente 
vindo de todos 

os rincões de 
nossa Pátria, 

me emocionei 
com aquilo e 

tomei a decisão 
de vir para cá.”  

chuvas se aproximando, as pessoas 
iam precisar de muitas capas e bo-
tas. Eu pensei então que artefato de 
borracha seria o meu ramo e decidi 
vir para cá. Lembro que quando vi-
sitei Brasília pela primeira vez, me 
empolguei com aquele movimento 
de tanta gente vindo de todos os 
rincões de nossa Pátria, me emo-
cionei com aquilo e tomei a decisão 
de vir para cá. 

3- O senhor chegou em Brasília em 
1958 e fundou uma das lojas mais 
conhecidas de Brasília. Como nas-
ceu a Pioneira da Borracha? Quan-
tas lojas existem atualmente?
Depois de visitar meu amigo aqui em 
Brasília, voltei para Belo Horizonte 
para providenciar a mudança. Um 
empregado que eu tinha perguntou 
se aqui tinha alguma casa da borra-
cha e eu disse que não. Então ele su-
geriu o nome Pioneira da Borracha, 
porque seria a primeira do ramo e 
eu acatei sua sugestão. Comprei 
um terreno no Núcleo Bandeirante 
e construí um barracão de madeira 
para instalar a loja, que foi inaugura-
da em março de 1959. Vendia capas, 
mangueiras, lonas e tudo que era 
de borracha.  A Pioneira da Borra-
cha foi criando uma tradição. E com 
isso eu abri uma filial em Taguatinga 
e na Asa Norte. E assim abri umas 
quatro filiais em Brasília. Hoje tenho 
três lojas: duas na W3 Sul e uma na 
Asa Norte. Estou nisso há mais de 
61 anos e até hoje trabalhando, com 
a loja aberta, funcionando e com 
saúde.
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4- Nos dias atuais, abrir e manter 
um negócio por alguns anos tem 
sido difícil. Temos visto o fecha-
mento de muitas lojas. A Pioneira 
da Borracha está em Brasília há 62 
anos. Qual o segredo para manter 
um negócio por tanto tempo?
Dedicação e bom atendimento. Com 
o tempo eu fui aprimorando. Na loja 
só tinha travesseiros, cadeiras, bor-
racha para carro essas coisas, eu fui 
crescendo, abri uma loja aqui, outra 
lá. Hoje a Pioneira da Borracha é 
uma loja bem vasta, fui introduzin-
do outros produtos como presentes, 
brinquedos para crianças, prataria, 
cristais. A loja hoje é uma espécie de 
magazine. 

5- A pandemia do coronavirus que 
estamos vivendo atualmente afe-
tou a economia em diversos as-
pectos. Que ações foram tomadas 
em suas lojas para amenizar os 
impactos? 
Foi exigido que o comércio ficasse 
fechado durante um tempo, então eu 
fechei. Depois que deram condições 
eu reabri. Voltaram meus emprega-
dos e comecei novamente a traba-
lhar. A loja ficou fechada por uns 20 
dias. Não foi preciso tomar nenhuma 
medida diferente.

6- O senhor foi um dos primeiros 
empresários a se instalar na W3 
Sul, tendo acompanhado todas as 
fases dessa avenida, do nascimen-
to até o abandono. Para o senhor, o 

“

“

A W3 era a única avenida que 
existia em Brasília. Nela tinham 

os grandes supermercados, 
as grandes lojas, era uma 
referência, um ponto de 

encontro, onde aconteciam 
eventos como o carnaval, por 

exemplo. Há bastante tempo está 
completamente abandonada.
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que levou os comerciantes a aban-
donarem a W3?
A W3 era a única avenida que existia 
em Brasília. Nela tinham os gran-
des supermercados, as grandes 
lojas, era uma referência, um pon-
to de encontro, onde aconteciam 
eventos como o carnaval, por exem-
plo. Há bastante tempo está com-
pletamente abandonada. Acho que 
tudo começou com a construção 
dos grandes shoppings. Muita gen-
te largou a W3 e foi para o Conjunto 
Nacional. Eu mesmo comprei lá no 
shopping uma loja e depois vendi. 
Mas me mantive na W3. Estou lá até 
hoje. Outra coisa que atrapalhou foi 
quando fecharam os canteiros cen-
trais de estacionamento. Sem ter 
onde parar os carros, os clientes 
começaram a procurar outros lo-
cais para fazer as compras.

7- Sua luta pela revitalização da 
W3 Sul é antiga. Como o senhor 
acha que o governo pode mudar a 
situação de abandono de uma das 
principais vias da cidade?
Quando fui nomeado prefeito da W3 
Sul, todo governador que entrava, 
eu saía com uma comissão e pe-
dia para revitalizar a W3. O último 
a quem pedi foi o Roriz. O gover-
no tem que dar condições para as 
pessoas circularem pela avenida. 
Tem que revitalizar tudo ali. Sugiro 
a todos os governadores que olhem 
a W3 com carinho, ela é uma tradi-
ção da nossa cidade, é uma avenida 

que gerou muitos empregos e tinha 
muitas lojas grandes. Vi muitas lo-
jas fecharem suas portas. A avenida 
está completamente abandonada. 
Ouvi dizer que vão começar algu-
mas obras lá.  Espero que aconteça 
logo.

8- Como foi sua relação com a Fe-
deração do Comércio do Distrito 
Federal? 
No início de Brasília, existiam só 
três sindicatos e para criar a Fe-
deração do Comércio, tinha que ter 
um número mínimo de sindicatos, 
se não me engano, quatro. Eu e o 
empresário Newton Rossi nos reu-
nimos para criar mais um sindica-
to, que foi Sindicato do Comércio 
Varejista de Brasília. Depois disso 
criamos a Federação do Comércio 
do Distrito Federal, em 1970, e o 
Newton Rossi se tornou presidente, 
do qual fui vice-presidente por qua-
se nove anos. Ele ficou no cargo por 
25 anos, sendo reeleito umas oito 
vezes. E eu fiquei sendo presidente 
do Sindicato do Comércio Varejista, 
onde fiquei nesse cargo por 7 anos. 

9- A Fecomércio-DF, junto com o 
Sesc-DF, tem apresentado, nos 
últimos anos, alguns projetos para 
revitalização da W3 Sul. O senhor 
acredita que a união dos empresá-
rios pode melhorar o desenvolvi-
mento da região?  
Sim. Foi com o apoio de vários em-
presários que Lindberg Cury, na 

época presidente da Associação 
Comercial do DF, decidiu criar a 
prefeitura da W3 Sul. Foi uma ini-
ciativa muito importante diante da 
circunstância que vivíamos naque-
la época de debandada de lojas e 
restaurantes da avenida. Foi nesse 
período que ele resolveu me indicar 
para ser o prefeito da W3 Sul porque 
eu era um dos lojistas mais antigos 
e, mesmo com todos os problemas, 
continuei lá.

10- Quando o senhor chegou na 
cidade, Brasília ainda estava em 
construção. O senhor acompanhou 
todo desenvolvimento da cidade 
e as mudanças ocasionadas pelo 
aumento da população. Como o 
senhor definiria a Brasília de hoje?
A cidade naquele tempo ainda es-
tava começando. Muitas obras, 
muita gente. Eu considero Brasí-
lia hoje uma tradição, uma cidade 
com seus grandes prédios e monu-
mentos, seus grandes shoppings 
e supermercados. É uma cidade 
maravilhosa que hoje tem uma po-
pulação que cresce a cada dia. Bra-
sília hoje é uma raridade, que gera 
muitos empregos e o comércio se 
espalhou para todas as regiões 
administrativas, como Taguatinga, 
Gama, Ceilândia. E tudo isso graças 
ao nosso querido presidente Jusce-
lino Kubitschek que não mediu es-
forços para fazer essa cidade. 
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comércio

CNH GRATUITA
Programa Habilitação Social é sancionado no DF e permitirá que população 
de baixa renda obtenha o documento gratuitamente. Sindauto apoia 
Por José do Egito

pulação e o governo ganham com 
o projeto. “As pessoas que têm di-
ficuldades financeiras terão opor-
tunidade de saber dirigir. Quero re-
gistrar meu agradecimento ao GDF 
por ter cumprido esse compromis-
so conosco”, disse.
O programa funcionará com duas 
categorias: Cidadão Habilitado e 
Estudante Habilitado. O primeiro, 
com 50% das vagas, vai atender 
portadores de deficiência e benefi-
ciários de programas sociais, sele-
cionados pela Secretaria de Desen-
volvimento Social do DF (Sedes-DF) 
e Secretaria de Justiça e Cidadania 
(Sejus-DF), conforme critérios es-
tabelecidos por cada pasta. Nesse 
caso, podem participar pessoas 
acima de 25 anos, inscritas no Ca-
dastro Único, que buscam a primei-
ra habilitação ou mudar de catego-

O governador Ibaneis Rocha as-
sinou no dia 10 de novembro, o 
decreto que permite que cerca 

de 3 mil pessoas de baixa renda tirem 
a Carteira de Habilitação Nacional 
(CNH) gratuitamente, todos os anos. 
A norma prevê gratuidade em todo o 
processo de emissão da CNH , aten-
dendo todas as categorias, incluindo 
motos (A), automóveis leves (B), ca-
minhões (C) e ônibus e micro-ônibus 
(D), além de renovação e troca pela 
carteira definitiva. As inscrições se-
rão feitas pelo site do Detran-DF, por 
meio do Portal de Serviços do órgão, 
e devem começar em 30 dias.
Para o presidente do Sindicato das 
Auto e Moto Escolares e Centro de 
Formação de Condutores Classes 
“A”, “B”, e “AB”, do DF (Sindauto-
-DF), Francisco Joaquim Loiola, 
não só as autoescolas, mas a po-



Revista Fecomércio DF  13Revista Fecomércio DF  13

Veja abaixo os critérios de cada programa:

Projeto Cidadão Habilitado

• Ser maior de 18 anos

• Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

• Saber ler e escrever

• Morar no DF há pelo menos 2 anos

• Não ter sofrido nenhuma penalidade decorrente de infrações de trânsito de natureza média, grave ou gravíssima, 
nos últimos 12 meses antes da inscrição

• Ter CPF e RG

Projeto Estudante Habilitado

• Ter entre 18 e 25 anos

• Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

• Estar inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou ter participado dele no ano anterior ao de sua ins-
crição no programa

• Estar cursando ou ter concluído os 3 anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino ou como bolsista 
integral em instituições privadas, o que deve ser comprovado por meio de certificado ou declaração emitida por 
instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC)

• Morar no DF há pelo menos 2 anos

• Não ter sofrido penalidades decorrentes de infrações de trânsito de natureza média, grave ou gravíssima, no pe-
ríodo correspondente aos 12 meses anteriores a inscrição no programa

• Ser penalmente imputável

• Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH

• Ter CPF e RG

No caso de empate na seleção, a idade mais elevada, até o limite de 25 anos, será usada como critério de desempate.

Presidente do Sindauto, Francisco Joaquim, acompanha discuções sobre projeto

ria para melhorar as possibilidades 
de trabalho.
A outra metade das vagas vai para 
participantes do programa Estudan-
te Habilitado. Para essa modalidade, 
é necessário ter mais de 18 anos, 
participação no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), e ter com-
pletado o ensino médio em escolas 
públicas ou como bolsistas em uni-
dades particulares. O presidente do 
Sindauto, Francisco Joaquim, nova-
mente destacou que tata-se de um 
projeto que busca a inclusão social, 
além de fomentar a atividade eco-
nômica desse setor. “É um resgate 
a cidadania daqueles que não tem 
condições de custear a CNH”, disse.
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VITÓRIA PARA O SEGMENTO DE FARMÁCIAS
Projeto de lei que obrigava estabelecimento a aferir pressão e 
temperatura gratuitamente será arquivado a pedido do Sincofarma 
Por José do Egito

O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produ-
tos Farmacêuticos do Distri-

to Federal (Sincofarma), Francisco 
Messias esteve reunido no dia 12 de 
novembro, na sede da Federação 
do Comércio, com o deputado dis-
trital Fernando Fernandes (Pros). O 
encontro ocorreu por meio de um 
pedido da Fecomércio-DF e do sin-
dicato para debater o Projeto de Lei 
1123/2020, que obrigava farmácias a 
prestarem serviço gratuito de aferi-
ção de pressão arterial e temperatu-
ra corporal. Na visão do Sincofarma 
a medida poderia trazer inúmeras 
despesas para o segmento. Durante 
encontro, o parlamentar se compro-
meteu a arquivar o projeto e rediscu-
ti-lo em parceria com o setor.
O presidente do Sincofarma, Fran-
cisco Messias, comemorou o acor-
do durante a reunião. Ele explicou 
que, se fosse aprovado, o projeto 

previa multa de R$ 500 a R$ 10 mil 
para a empresa que descumprisse 
as regras e até cassação de alvará. 
“Estamos felizes por conseguir en-
trar em um acordo. A partir do mo-
mento que você cria uma lei dessa 
forma para o segmento existem re-
gras da vigilância sanitária a serem 
cumpridas. Muitas farmácias não 
se enquadrariam nas especifica-
ções exigidas de espaço, por exem-
plo”, disse.
Messias destacou que o deputado 
respeitou o segmento e afirmou que 
o parlamentar se comprometeu a 
elaborar um novo projeto de lei com 
benefícios para os empresários e 
população. Ainda de acordo com o 
presidente, o encontro ocorreu com 
intermediação da Fecomércio-DF. 
“Agradeço o suporte dado pela Fe-
deração por meio do assessor de 
relações institucionais, Athayde 
Passos. Esse apoio foi fundamental 

durante a discussão desse projeto”, 
disse o presidente.
A Assessoria de Relações Institu-
cionais da Fecomércio atua junto 
aos poderes Executivo e Legisla-
tivo, nos níveis distrital e federal, 
mantendo o relacionamento e reci-
procidade entre os poderes e a Fe-
deração. Por meio da assessoria le-
gislativa, monitora os projetos de lei 
que tramitam e exercem influência 
sobre as atividades do setor de co-
mércio de bens, serviços e turismo. 
Também faz parte das tarefas des-
ta assessoria, a prestação de apoio 
técnico aos representantes da Fe-
comércio em Conselhos e Grupos 
de Trabalho, elaborando pareceres 
nos processos distribuídos. Para 
entrar em contato com a Assesso-
ria envie um e-mail para: athayde@
fecomerciodf.com.br.

Reunião da SincoFarma com o deputado distrital Fernando Fernandes na sede da Fecomércio-DF
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VENDAS ON-LINE
Pesquisa da CNC revela que e-commerce deve fazer com que Black 
Friday tenha faturamento recorde de R$ 3,74 bi
Por José do Egito

D e acordo com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), a Black Friday de 2020 deverá 
movimentar R$ 3,74 bilhões e alcan-
çar o maior faturamento desde que 
a data foi incorporada ao calendário 
do varejo nacional, em 2010. Confir-
mada a previsão da CNC, haverá um 
aumento de 6% em relação a 2019 
(R$ 3,67 bilhões), descontada a infla-
ção, o crescimento real das vendas, 
em comparação com igual período 
do ano passado, deverá ser de 1,8%. 
De acordo com o estudo, o avanço do 
comércio eletrônico desde o início 
da pandemia do novo coronavírus é 
apontado pela Confederação como 
determinante para que a Black Fri-
day seja a primeira data do varejo a 
registrar crescimento real neste ano.

A CNC projeta avanço real de 61,4% 
nas vendas exclusivamente on-line, 
em relação à Black Friday de 2019. 
Já as lojas físicas deverão apresentar 
avanço de apenas 1,1%, em compa-
ração com o ano passado. Segundo 
dados da Receita Federal, de março 
a setembro o faturamento real do 
e-commerce cresceu 45%, em com-
paração com igual período de 2019, 
e a quantidade de pedidos mais que 
dobrou (+110%). “Em 2020, mais do 
que em qualquer outra edição, a Bla-
ck Friday deverá expor a diferença de 
desempenho entre as lojas físicas e 
as lojas on-line”, afirma o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, res-
saltando a facilidade de comparação 
de preços on-line em uma data co-
memorativa caracterizada pelo forte 
apelo às promoções.

O segmento de eletroeletrônicos e 
utilidades domésticas deverá ser o 
principal destaque entre os ramos 
que já aderiram à data, com previ-
são de movimentação financeira de 
R$ 1,022 bilhão. Em seguida, deve-
rão sobressair os volumes de recei-
ta gerados pelos segmentos de hi-
permercados e supermercados (R$ 
916,9 milhões) e de móveis e eletro-
domésticos (R$ 853,4 milhões).
A Black Friday, evento promocional 
de descontos no varejo que ocorre 
sempre na última sexta-feira de no-
vembro, sendo já a quinta data mais 
importante para o setor, atrás de 
Natal, Dia das Mães, Dia das Crian-
ças e Dia dos Pais.
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social

A  fastamentos, licenças médi-
cas e demissões estiveram 
em evidência no início da 

pandemia da Covid-19. Com a re-
tomada das atividades econômicas 
uma nova demanda está crescendo 
que é a de contratações temporá-
rias e a estimativa é que alcancem 
1,9 milhão de vagas em 2020. O 
dado é da Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário (ASSERTTEM) 
que destaca ainda que 20% a mais 
de empresas passaram a usar esse 
tipo de regime nos últimos cinco 
meses. Para facilitar o processo ad-
missional, a Fecomércio-DF firmou 

TRABALHO TEMPORÁRIO 
Fecomércio-DF firma parceria com empresa que realiza todo o 
processo admissional para contratação de mão de obra
Por Sacha Bourdette

uma parceria com a Spot (@spo-
tpessoaseresultados), por meio do 
programa Em Frente com a Gente, 
para disponibilizar aos filiados Fe-
deração diferenciais na contratação 
de temporários.
Segundo o presidente da Fecomér-
cio-DF, Francisco Maia, essa parce-
ria com a Spot chegou em um bom 
momento. “A Federação preocupa-
da neste momento de crise e ins-
tabilidades, trouxe mais essa vanta-
gem para os empresários. Com as 
festividades chegando, essa é uma 
boa opção para quem precisa con-
tratar sem preocupações. São con-

dições diferenciadas do mercado de 
uma empresa de confiança. Os con-
tratos temporários disponibilizados 
incluem as áreas do comércio e de 
serviço”, reforçou o presidente. 
A diretora-executiva da Spot e tam-
bém conselheira da Câmara de 
Mulheres Empreendedoras da Fe-
comércio-DF, Caroline Borges, ex-
plica os benefícios. “São várias as 
vantagens da contratação temporá-
ria e é regido por lei. Em momen-
tos de alta demanda, sazonalidade 
como datas comemorativas, esse 
tipo de trabalhador é fundamen-
tal, ainda mais com as incertezas 
que estamos vivendo. Cuidamos de 
toda parte administrativa do pro-
cesso admissional, o que desone-
ra a operação da sua empresa. E o 
empregado responde diretamente 
ao contratante, melhorando o fluxo 
de trabalho. É um tipo de admissão 
diferenciada em momentos de de-
manda complementar ou da neces-
sidade transitória de profissionais. 
Cerca de 20% dos nossos temporá-
rios são efetivados”, disse.
Caroline Borges revela ainda que os 
filiados da Fecomércio-DF que con-
tratarem seus serviços ganharão 
de bônus um treinamento que pode 
ser presencial ou online. “Além dos 
benefícios desse tipo de contrata-
ção, os filiados que fecharem tem-
porários pelo canal Fecomércio te-
rão acesso ao benefício exclusivo de 
2h de treinamento em temas como: 
liderança, segurança psicológica, 
produtividade e competências do 
profissional do futuro”, adiantou. O 
banco de talentos da Spot contem-
pla diversos segmentos, incluindo 
do comércio.
Para ter acesso, basta enviar um 
e-mail para clubedoempresario@. 
Mais informações em: www.em-
frentecomagente.com.br.
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Médico e empresário, dono do Hospital H-Dia, Matheus Caputo

social

D  e uma clínica de nutrição 
para um hospital. Foi assim 
que o empresário e médico, 

Matheus Caputo, ampliou o seu 
negócio. Natural Ibaté, interior de 
São Paulo, ele iniciou sua jornada 
na medicina no México, na Uni-
versidade de Monterrey. Porém, 
retornou ao Brasil onde reiniciou 
os estudos na Universidade de Ma-
rília (SP). Após finalizar o curso de 
Medicina, Matheus se especializou 
em Terapia Intensiva, e por meio de 
um congresso passou a conhecer 
melhor a Nutrologia. Ele fez Pós-
-Graduação e atuou como médico 
intensivista. Na época, ao perceber 
a falta de nutrólogos especialis-
tas em pacientes graves, Matheus 
Caputo começou sua residência 
de Nutrologia na A Beneficência 
Portuguesa, de São Paulo. No ano 
de 2014, começou a empreender 
em Brasília, abrindo a clínica Dr. 

SAÚDE EM EXPANSÃO 
Clínica de nutrição se transforma no hospital H-Dia com três 
unidades e previsão de mais oito nos próximos anos
Por Sacha Bourdette

Caputo que hoje se transformou no 
hospital H-Dia com três unidades e 
previsão de mais oito nos próximos 
anos.
O empresário e médico, Matheus 
Caputo, conta um pouco sobre a 
sua empresa. “Iniciamos com um 
consultório pequeno que hoje se 
transformou no H-Dia. Contamos 
com várias especialidades e conti-
nuamos investindo. Temos nutrolo-
gia, dermatologia, ginecologia, pe-
diatria e muito mais. Tudo começou 
quando observei que existia uma 
deficiência no mercado e também 
os meus pacientes começaram 
a solicitar que nós trouxéssemos 
outras especialidades. Foi aí que 
expandimos. Tivemos um cresci-
mento rápido e priorizamos pela 
qualidade da equipe. Hoje, nós te-
mos uma central de marcação de 
consultas, equipe de gestores, de 
enfermagem e de farmacêuticos. 

No total, contamos com oito em-
presas na área da saúde, da parte 
de tecnologia e de medicamentos. 
Na equipe são em torno de 30 fun-
cionários”, explicou.
O médico e empresário revela as 
próximas novidades, incluindo uma 
UTI para os pacientes. “Estamos 
em uma fase de implementação de 
cirurgias de médio porte, fazemos 
cirurgias pequenas com anestesia 
local. Agora a vigilância nos deu 
esse alvará para de médio porte. 
Ainda não contamos com UTI, mas 
no projeto de expansão para o próxi-
mo ano teremos nova enfermaria e 
novo centro cirúrgico, com UTI para 
casos de complicações”, adiantou. 
De acordo com ele, o H-Dia já havia 
preparado o planejamento anual e 
a pandemia acabou não trazendo 
prejuízos.  
Segundo Matheus Caputo a sensa-
ção da empresa estar se desenvol-
vendo é de satisfação. “No começo é 
um grande desafio, até porque em-
preender no nosso país é um pouco 
difícil, mas o que me proporcionou 
abrir a empresa foi estudar, buscar 
informação e conhecimento e isso 
não paro de ir atrás. Hoje, me sinto 
cada dia mais realizado vendo a ex-
pansão da clínica, dos empregados 
e incentivamos o desenvolvimento 
deles também, inclusive pagamos 
parte de cursos de Pós-Graduação. 
O que buscamos é qualidade e que 
a pessoa cresça junto com a empre-
sa. Além de que, uma sensação que 
estamos contribuindo para a área 
da saúde. O retorno dos pacientes é 
positivo dos pacientes, tenho alguns 
que começaram o atendimento co-
migo há 4 anos e eles me contam 
como tudo melhorou: a recepção, a 
organização do hospital, sendo am-
plo e espaçoso e até no atendimen-
to”, contou.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

CHURRASQUINHO NO 
CONFORTO DA SUA CASA  
O Ceará Carne de Sol, localizado no Guará 1, Qe 4, em fren-
te 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 mere-
cem 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.

NOVIDADE NO LE PARISIEN!  
Mais uma novidade para os apaixonados pela gastronomia. O 
restaurante Le Parisien retoma às atividades com uma nova 
proposta. Trazendo a referência dos tradicionais bistrôs fran-
ceses, a casa, agora, aposta em um menu completo, em três 
etapas (entrada, prato principal e sobremesa), entre outras 
seleções incríveis, inclusive opções para compartilhar. Os 
clientes poderão vivenciar uma verdadeira viagem à França 
por meio dos pratos autorais, além dos clássicos, assinados 
pelo chef Leandro Nunes. Endereço: Asa Norte Comércio Lo-
cal Norte 103 Bloco B Loja 2 Telefone: (61) 3033-8426

BEIRA DO LAGO 
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 fazen-
da. 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, torresmi-
nho, feijoada, costelinha frita. Funcionamento: terça 
a domingo das 11h às 16h. Reservas: 61 3338-5616 / 
99661-2270. Endereço: Estrada parque do Gama, chá-
cara 48 – Caub 1, ao lado do balão do periquito.
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CHEGOU O MOMENTO!  
O Chef Ricardo Arriel abriu seu novo empreendi-
mento no Sudoeste: o Alegro Café. Localizado no 
Sig Quadra 8 (próximo ao Bar Primeiro), o empre-
endimento está aberto todos os dias de 8h as 22h 
com o que há de mais incrível em confeitaria, pa-
nificação e cafés. Na foto, para deixar com água 
na boca, o delicioso cheesecake de frutas verme-
lhas do estabelecimento. Vale a pena conferir. 

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

CHOCOLATE! 
Com novos hábitos de segurança o Rubato Choca-
lete Bar, localizado no subsolo da cafeteria Anto-
nieta, na 708/709 Norte retomou suas atividades, 
no dia 3 de agosto. A partir de agora, o interior da 
loja terá novas limitações: apenas um cliente por 
vez, sem a permissão para consumir os alimentos 
dentro da loja. Para quem não conhece, o estabe-
lecimento trabalha toda a cadeia de produção do 
produto, passando pela torrefação, refino, tempe-
ragem e elaboração de bombons e às barras, que 
vão de 60% a 100% de cacau. Inclusive, algumas 
delas com a inserção de baunilha do cerrado e 
castanha de baru. Também é oferecido no local 
sorbês, chocolate quente, produtos de confeitaria, 
como brownie e entremets, além de outras cria-
ções do chocolatier, chef e professor de gastrono-
mia Gustavo Maragna.
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Doações de kit higiene
Por Carolina Oliveira 

O Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal (Sindisu-
per) recebeu uma missão muito importante nas doações do 
Natal Sempre Monumental da Fecomércio-DF. Com a pan-
demia do novo coronavírus, os cuidados com limpeza da casa 
e higiene pessoal tiveram que ser redobrados. No entanto, a 
realidade dos que vivem em situação de vulnerabilidade social 
nem sempre permite a compra de itens como álcool 70%, água 
sanitária, entre outros produtos que se tornaram extremamen-
te importantes no combate à Covid-19. Por isso, o Sindicato dos 
Supermercados do Distrito Federal doará 17 mil kits de higiene 
para doação no Natal Sempre Monumental da Fecomércio-DF. 
De acordo com o presidente do sindicato, Gilmar de Carvalho 
Pereira, serão 9.600 kits de higiene pessoal e 9.600 kits de lim-
peza geral. “Temos o compromisso de apoiar ações que contri-
buam para a prevenção do novo coronavírus e garantam a saú-
de e o bem-estar da população. Os itens de higiene e limpeza 
se tornaram aliados essenciais. Estamos com tudo organizado 
para enviar as doações. A gente se sensibiliza para que nes-
se momento muitas famílias que estão necessitadas devido a 
pandemia, tenham acesso à itens básicos de higiene”, explica.

União solidária
Por Carolina Oliveira

O Grupo de Líderes Empresariais, LIDE Brasília, e o Instituto 
Nelson Willians estão participando ativamente do Natal Sempre 
Monumental da Fecomércio-DF. Para ação, estão sendo arreca-
dados itens de higiene, brinquedos, vestuário e doações em di-
nheiro para a população mais carente do Distrito Federal. A cam-
panha deve arrecadar 9.600 brinquedos que serão doados para 
as crianças de 12 cidades regiões administrativas do Distrito 
Federal. Advogada, sócia diretora da Nelson Wilians Advogados, 
representante em Bsb do Instituto Nelson Wilians, e Presidente 
do LIDE MULHER BSB, Lívia de Moura Faria explica que a cam-
panha da Fecomércio-DF também envolve a Câmara das Mulhe-
res Empreendedoras do DF, a GPS FOUDANTION e várias outras 
empresárias locais. “O trabalho tem sido prazeroso e intenso, 
pois, felizmente, contamos com o apoio, solidariedade e engaja-
mento de incríveis mulheres empresárias do Distrito Federal. É 
uma oportunidade única poder contribuir com esse projeto! Sa-
bemos que o ano de 2020 foi difícil, mas acreditamos que pela 
união de esforços conseguiremos impactar positivamente a vida 
de muitas crianças! Dignidade, união, amor e solidariedade an-
dam juntos e é por esse propósito que estamos unidas!”, afirma.  

Presidente do Sindisuper, Gilmar de Carvalho Pereira

Sócia Diretora da Nelson Willians, Lívia de Moura Faria
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Cinco perguntas 
para Bernadethe 
Martins

Eleita presidente da BPW Brasília em janeiro deste ano, 
Bernadethe Martins encabeça as ações para que mulhe-
res empreendedoras também participem do Natal Sem-
pre Monumental da Fecomércio-DF. Conselheira da Câ-
mara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF 
e do Conselho da Mulher Empresária da Associação Co-
mercial do DF, ela acredita que esse tipo de ação permite 
mostrar para o mundo que é possível fazer uma Natal 
mais solidário para quem mais precisa.

A BPW é uma associação que existe no mundo inteiro. 
Como tem sido esse trabalho em Brasília? 

A Business and Professional Women (BPW), Associação 
das Mulheres de Negócios e Profissionais é uma Orga-
nização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, 
apartidária, e não assistencial. Ela existe em mais de 100 
países no mundo, e conta com mais de 40.000 associadas. 

Qual a relação da BPW Brasília-DF com a Fecomércio-
DF? Como tem sido essa parceria?

A relação da BPW Brasília-DF com a Fecomércio-DF é 
extremamente importante, destacando, de maneira ex-
cepcional, a parceria com a Câmara de Mulheres Empre-
endedora, pois ambas instituições têm como principal ob-
jetivo impulsionar o empreendedorismo feminino no DF. 

De que forma a BPW Brasília-DF vai participar do Natal 
Sempre Monumental?

A BPW Brasília-DF, além de participar da carreata, 
apoiará divulgando a campanha não somente entre suas 
associadas, mas dentro de seu mailing de pessoas e ins-
tituições que costumam apoiar as suas causas, além de 
buscar produtos que serão doados para a campanha.

A importância de participar desse tipo de ação, especial-
mente neste momento de pandemia?

Uma ação como essa, nos permite mostrar para o mun-
do que é possível transformarmos o nosso Natal em um 
Natal solidário, ressaltando a qualidade e a 
importância da solidariedade. 

A BPW Brasília-DF está envolvida em 
outros projetos sociais?

Sim, de vários projetos. Em um mo-
mento como o que estamos pas-
sando, a BPW Brasília-DF buscou 
soluções para apoiar as suas As-
sociadas, além de se dedicar às 
ações sociais e solidárias.

Força tarefa 
Por Carolina Oliveira  

O Rotary Club Brasília Centenário também participa da 
campanha do Natal Sempre Monumental da Fecomér-
cio-DF com um tipo de doação mais do que importante 
neste momento em que tantos precisam de ajuda: vo-
luntários participarão das doações a serem realizadas 
nas 12 regiões administrativas do Distrito Federal. Para 
chamar o maior número de voluntários, a instituição 
tem feito divulgação do projeto em grupos de Whatsapp 
e redes institucionais. De acordo com a Presidente do 
Rotary Club Brasília Centenário, Maria José Carvalho, 
o chamamento tem tido efeito e houve bastante interes-
se do público em geral. “É com muita satisfação que os 
amigos, os vizinhos têm se empenhado em se solidari-
zar com tão fraterna campanha. Por trás de cada em-
presário existe um cidadão, pois além de empreender 
em seu negócio, tem a preocupação com o bem-estar 
da população em situação de pobreza, o empresário é 
a mola mestra para o desenvolvimento da sociedade 
e crescimento econômico do DF. A Fecomércio-DF in-
corpora estes valores na figura do presidente Francisco 
Maia”, afirma.

Por Carolina Oliveira 

Presidente do Rotary Club Brasília, Maria José Carvalho
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PETSHOPS SE REINVENTAM NA PANDEMIA
As novas necessidades dos clientes fizeram com que empresários se 
reinventassem no meio da pandemia.

Por Carolina Oliveira

Apandemia chegou mudando 
muitos hábitos. Com as novas 
necessidades, empresários 

se viram obrigados a inovar e com o 
mundo pet não foi diferente. Com as 
famílias em casa 24 horas por dia no 
auge do isolamento social, tutores 
foram percebendo mais de perto as 
necessidades de seus animais de es-
timação. As mudanças drásticas nas 
rotinas também afetaram os bicha-
nos que perderam a liberdade dos 
longos passeios, de socializar nos 
parques e até sair semanalmente 
para o temido banho. A consequên-
cia disso, segundo especialistas, foi 
um aumento de estresse por parte 
dos animais. Os donos, que também 
estranharam o isolamento, acaba-
ram buscando soluções para mini-
mizar o sofrimento de seus pets com 
produtos e serviços online, o que 
acabou por aquecer esse mercado. 

Dados do Instituto Pet Brasil reve-
lam que no Distrito Federal são 1,4 

milhões de animais de estimação. O 
Brasil tem a segunda maior popu-
lação de cães, gatos e aves em todo 
o mundo. São 54,2 milhões de cães, 
23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões 
de peixes, 39,8 milhões de aves e 
mais 2,3 milhões de outros animais. 
O total é de 139,3 milhões de pets, 
o que, sem dúvidas, torna o merca-
do de pets um gigante na economia 
brasileira. 
Hoje, de acordo com o Instituto, o 
mercado pet representa 0,36% do 
PIB brasileiro e fica à frente dos 
setores de utilidades domésticas e 
automação industrial, por exemplo. 
Ele é composto por indústrias e in-
tegrantes da cadeia de distribuição 
dos segmentos de alimentos, me-
dicamentos veterinários e cuidados 
com saúde e higiene do pet. Para se 
ter uma ideia do crescimento desta 
área, em 2018 a indústria de produ-
tos para animais de estimação fatu-
rou R$ 20,3 bilhões, sendo que em 
2006 esse número era de R$ 3,3 bi. 

casa própria 

Em 2018, segundo dados do Instituto 
Pet Brasil, a maior parte das vendas 
ficou por conta de Pet Food, que re-
presentou 73,9% do faturamento, 
seguido por serviços (17,7%) e cuida-
dos (8,4%). Em 2020 houve aumento 
de 65% nas vendas online do setor 
no primeiro trimestre de 2020, com 
faturamento de R$2,6 bilhões em 
e-commerce. No entanto, os servi-
ços oferecidos pelos petshops, como 
banho e tosa, tiveram queda de 11%. 
Localizada em Taguatinga Sul, o Pe-
t&Shopping funciona há cinco anos e 
fechou as portas por apenas dois dias 
no início do isolamento, quando tudo 
ainda era extremamente incerto. 
Quando abriu novamente a proprie-
tária Elivânia Cavalcante de Oliveira 
percebeu que os clientes tinham 
receio de sair de casa para comprar 
ração, areia para gatos, medicamen-
tos, entre outros produtos que são 
de extrema necessidade para quem 
possui animais em casa. Foi aí que a 
empresária teve a ideia de oferecer 
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o delivery. “Antes nós oferecíamos o 
serviço de taxi dog para os pets que 
vinham tomar banho. Depois da pan-
demia percebemos que as pessoas 
tinham medo de sair de casa então 
começar a oferecer o delivery. Hoje 
as pessoas voltaram às ruas, mas 
ainda oferecemos esse serviço que 
veio para ficar”, conta Elivânia. 
Ainda de acordo com o Instituto Pet 
Brasil, as mudanças do perfil das 
famílias brasileiras têm grande im-
pacto nessa relação entre humanos 
e pets. “Houve um aumento de ca-
sais que optam por não ter filhos, 
ou somente um filho, e buscam a 
companhia de um pet. Como mem-
bro da família, o bicho vive cada vez 
mais dentro de casa, especialmente 
em apartamentos, por conta da ver-
ticalização dos centros urbanos. Isso 

faz com que os donos aumentem os 
cuidados com a saúde do animal e 
invistam mais em alimentação, idas 
ao veterinário e em creches e profis-
sionais do ramo, como dog walkers”, 
afirma o instituto.
Essa visão é compartilhada pela 
empresa Marcela LoveDogs. Com 
serviços de creche recreativa para 
cães, hotel para cães pequeno e mé-
dio porte, adestramento e vendas 
de produtos voltados para a edu-
cação dos cães, a empresa acabou 
chamando a atenção dos clientes 
por oferecer bem estar para os pets 
que sofreram com a falta de intera-
ção social no isolamento. De acordo 
com a proprietária Marcela Marques, 
os meses de junho e julho foram os 
melhores do ano. Se por um lado no 
auge da pandemia, ela teve baixa 

de 100% nas hospedagens, quando 
as pessoas voltaram a trabalhar, a 
creche foi muito requisitada pelos 
clientes. “Normalmente, recebo cer-
ca de 10 cachorros na creche por dia. 
No entanto, nos meses de junho e 
julho cheguei a receber 16 cachor-
ros por dia”, conta. Ela acredita que 
o isolamento social afetou tutores e 
pets. “Tivemos um pico da doença 
em que as pessoas ficaram presas 
dentro de casa e depois teve queda 
nos casos quando as pessoas volta-
ram às ruas. No entanto, no auge do 
isolamento as pessoas desciam para 
passear com os cachorros, mas evi-
tavam contato. Isso teve um reflexo 
sério em muitos pets. Os cachor-
ros ficaram com comportamentos 
mais agressivos, destruindo coisas 
dentro de casa, estressados com as 
mudanças. Os tutores, por sua vez, 
entenderam mais do que nunca que 
todos temos a necessidade de inte-
ração. Acredito que eles tenham feito 
essa analogia para com os cães. Por 
isso, acabaram nos procurando para 
que eles pudessem vir brincar com 
outros amigos e sair de todo aquele 
estresse que foi ficar preso dentro 
de apartamento”, diz. No entanto, 
ela explica que agora essa procura 
reduziu, já que as pessoas se sen-
tem mais livres para sair às ruas. “O 
mercado agora está muito sazonal. 
Ainda não voltamos a uma realidade 
fixa”, conta. 
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Proprietária do Marcela Love Dogs, 
Marcela Marques Pet&Shopping em Taguatinga Sul
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Contrate já

A partir de

Consulte condições

a.m.

O BRB 
tem o 
Crédito PJ 
que sua 
empresa 
precisa para 
se reinventar 
e seguir em 
frente.



Revista Fecomércio DF  25

Contrate já

A partir de

Consulte condições

a.m.

O BRB 
tem o 
Crédito PJ 
que sua 
empresa 
precisa para 
se reinventar 
e seguir em 
frente.



26  Revista Fecomércio DF

NATAL RENOVADO
Sistema Fecomércio-DF traz  em 2020 para o Natal Sempre Monumental 
uma carreata solidária para 12 regiões do DF. Shoppings da cidade 
também se preparam para a data

Por José do Egito e Sacha Bourdette

capa

Um Natal com esperanças e muitos significados neste ano de 2020. É 
com esse espírito de retomada e renovação que o comércio chega para 
tornar marcante essa data tão especial. Para trazer alegria e ajudar 

a promover a segurança alimentar, o Sistema Fecomércio-DF e o Sesc-DF 
vão realizar o projeto Natal Sempre Monumental. Diferente de 2019, a edição 
deste ano terá como foco a solidariedade por meio da Carreata de Natal que 
distribuirá de 5 a 16 dezembro marmitas de ceia natalina em cada uma das 12 
diferentes regiões administrativas do Distrito Federal visitadas.
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ção, Francisco Maia, destaca a im-
portância de contar com a . “O Natal 
Sempre Monumental é uma ação 
propositiva da Fecomércio-DF em 
conjunto com o Sesc-DF. Neste ano, 
vamos reforçar o caráter social para 
beneficiar famílias que precisam. 
Contamos com o apoio de empre-
sários para que essa ação solidária 
possa alcançar mais pessoas. E as 
empresas podem participar da ma-
neira que for possível, seja doando 
alimentos, brinquedos e produtos 
ou ainda colaborando junto conosco 
no dia da distribuição. Queremos um 
Natal diferente, mas igual nos senti-
mentos, proporcionando esperança 
para os próximos anos”, afirmou.
Empresários como Paulo Octávio, 
Renata La Porta, o presidente do 
Sindiatacadista-DF, Lysipo Gomide, 
o presidente do Sindicombustivéis, 
Paulo Tavares e o presidente do Sin-
dhobar-DF, Jael Antônio da Silva, 
participaram da reunião e aceitaram 
o convite de colaborar. O vice-presi-
dente do Sindivarejista-DF e Embai-
xador do Mesa Brasil Sesc no DF, 
Sebastião Abritta, adiantou que fará 
esforços para reunir mais doações. 
A empresa Produtos da Mamãe já 
se prontificou a doar 500 quilos de 
feijão e sal para o projeto.

Presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, e Diretor Regional do Sesc, Marco Túlio 
Chaparro

“Neste ano, 
vamos reforçar o 
caráter social para 
beneficiar famílias 
que precisam.
Queremos um 
Natal diferente, 
mas igual nos 
sentimentos, 
proporcionando 
esperança para os 
próximos anos.”

Presidente do 
Fecomércio-DF, 
Francisco Maia

Com o objetivo de agregar esforços, 
empresários e sindicatos da cidade 
foram convidados a apoiar a ação. 
Uma reunião online foi realizada 
no mês de novembro e o projeto 
foi apresentado pelo presidente da 
Federação do Comércio, Francisco 
Maia, com a participação do diretor 
regional do Sesc-DF, Marco Tulio 
Chaparro. O presidente da Federa-
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APOIO DOS EMPRESÁRIOS

A Federação do Comércio busca 
ainda doações de alimentos não pe-
recíveis, roupas e arrecadação de di-
nheiro para compra de brinquedos. 
Para isso, o projeto tem buscado 
apoio dos empresários e sindicatos 
empresariais para doações que pos-
sam beneficiar as famílias em vul-
nerabilidade social.
As carreatas vão passar pela Es-
trutural, Varjão, Paranoá, Fercal, 
Riacho Fundo II, Recanto da Emas, 
Itapoã, Samambaia, Santa Maria, 
Planaltina, Ceilândia e Brazlândia. 
De acordo com Francisco Maia, a 
união dos empresários locais pode 
mudar o Natal de muitas famílias. “É 
uma ação propositiva da Federação 
do Comércio, encabeçada pelo Ses-
c-DF, reforçando o caráter social do 
projeto. Pedimos o apoio dos empre-
sários para participarem dessa ação 
solidária. Vamos atuar nas regiões 
onde existe um maior índice de po-
breza. E as empresas podem par-
ticipar da maneira que for possível, 
seja doando alimentos, brinquedos 
e produtos ou ainda colaborando 
na distribuição. Estamos firmando 
essa missão propositiva, buscando 
parceiros para que a ação possa al-
cançar mais pessoas”, afirma.
Nos dias 5 e 12 de dezembro, a car-
reata contou com uma participação 
especial dos motociclistas do Capi-
tal MotoWeek. Eles passearam pela 
Asa Sul junto dos quatro veículos do 
Sesc-DF, identificados, iluminados 
e com sonorização, para chamar a 
atenção da comunidade para o Na-
tal. Ao final do passeio, o comboio 
deixou doações em duas instituições 
beneficentes credenciadas pelo 
Mesa Brasil.  
O diretor regional do Sesc-DF, Mar-
co Tulio Chaparro, explica que todo o 
cronograma de doações foi organiza-
do para ajudar quem mais precisa. 
“Vamos fazer uma distribuição orga-
nizada de alimentos em formatos de 
marmitas, montadas especialmente 
com cardápio típico desta época do 
ano, além de outros itens, que, even-
tualmente, possam ser arrecadados 
em parcerias, como brinquedos, 

produtos de higiene, vestuário, entre 
outros. Durante a doação, uma tru-
pe circense também estará presen-
te animando o público. É importante 
frisar que vamos cumprir todos os 
protocolos de segurança de preven-
ção ao Covid-19”, acrescenta. Quatro 
veículos da instituição, identificados, 
iluminados e com sonorização, vão 
circular nas regiões. A escolha dos 
locais seguiu o Índice Multidimen-
sional de Pobreza – IMP, conforme 
dados da Codeplan de 2018.   

NOVA REALIDADE NOS 
SHOPPINGS CENTERS 

Os shoppings do Distrito Federal 
também estão preparando uma pro-
gramação dedicada ao Natal. Sorteio 
de carros, Papai Noel no telefone 
recebendo as chamadas das crian-
ças, decorações diferenciadas, brin-
quedos, entrega de brindes e muito 
mais estão entre os elementos que 
os grandes centros comerciais es-
tão trazendo. Neste ano por conta da 
pandemia, algumas atividades vão 
ocorrer de forma diferente. O Tagua-
tinga Shopping celebra 20 anos com 
uma decoração assinada pela C+E 
– Criadores de Experiências, que 
soma modernidade e tecnologia. O 
tema deste ano é Celebration e traz 
as cores típicas do Shopping com 

Apoio do Capital MotoWeek na carreata de Natal

capa

tons verdes, brancos e dourados. A 
ornamentação foi montada em tor-
no de uma árvore temática com 12 
metros de altura e conta com bolas 
aéreas, uma cortina de luz, espaço 
para fotos e entretenimento.
A gerente de Marketing do Tagua-
tinga Shopping Maíra Garcia, fala 
das novidades. “Nesses 20 anos 
estamos convidando para celebrar 
a vida. Com uma decoração mais 
compacta na praça central, traze-
mos alguns elementos e iluminação 
externa. O formato mudou por conta 
da pandemia com mais espaço para 
ter o distanciamento, o Papai Noel 
está atendendo o público no Call 
Center, o qual as crianças contam 
com uma experiência personalizada 
em ligações, conversas de What-
sApp e, até mesmo, encontros por 
vídeochamadas. Estamos recebe-
mos muitas ligações e inclusive in-
ternacionais. O Bom Velhinho chega 
de maneira presencial apenas em 
dezembro e ele ficará em uma torre 
para evitar o contato físico. Foi uma 
solução de transformar essa expe-
riência em segurança para o Natal”, 
contou.
O local também vai sortear para o 
público dois automóveis, lançamen-
tos do ano: a Nova Strada, versão 
Volcano, e o Nivus, da Volkswagen. 
A cada R$350 em compras, clientes 
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ganham um cupom da sorte eletrô-
nico para concorrer aos carros e po-
dem retirar um panetone trufado da 
Kopenhagen como brinde. De for-
ma gratuita, também será possível 
aproveitar a visita à decoração com 
experiências no Game Box: atividade 
de dança na qual uma criança por 
vez poderá entrar.
No Boulevard Shopping o Papai Noel 
chega de forma virtual, em realidade 
aumentada. O projeto busca manter 
a interatividade com as crianças, po-
rém, em formato digital: entre elas 
a tradicional foto nos corredores 
do shopping será feita via aplicativo 
com leitura de QR Code. E para esti-
mular as vendas no período, de 1º a 
27 de dezembro, a cada R$ 350  em 
compras nas lojas participantes, o 
cliente ganha um bowl decorado em 
cerâmica e ainda recebe um núme-
ro da sorte para concorrer a 5 vale 
compras de R$ 10 mil cada. Os sor-
teios serão realizados pela loteria 
federal no dia 2 de janeiro de 2021.
Já no Terraço Shopping, o supe-
rintendente, Marco Garzin, fala da 
ornamentação. “Inspirada no filme 
Frozen 2, da Disney, a decoração 
foi inaugurada no dia 8 de novem-
bro, com cenários fotográficos com 
os personagens do filme, como as 
irmãs Anna e Elsa, e também uma 
versão gigante e iluminada do bo-
neco de neve, Olaf. A promoção de 

Natal acontecerá no período de 1º a 
24 de dezembro. A cada R$ 300 em 
compras o cliente ganha um cupom 
para concorrer ao sorteio de um Fiat 
Toro 0km e ainda ganha um Cho-
cottone Clássico, de 500g, da Casa 
Bauducco”, revelou.
Marco Garzin, explica que por conta 
da pandemia foram feitos novos pla-
nejamentos. “Desde o início da pan-
demia e a retomada das atividades, 
adotamos novos protocolos de aten-
dimento, manutenção e conservação, 
seguindo as orientações do GDF e 
órgãos de saúde. Outras adaptações 
foram feitas. Em relação a programa-
ção de eventos, todo o seu calendário 

Taguatinga Shopping

Brasília Shopping

foi adaptado para não termos risco 
de aglomerações. Como por exem-
plo, os eventos infantis e a Chegada 
de Papai Noel que foram cancelados, 
e os eventos musicais que sofreram 
ajustes em seu formato de apresen-
tação”, disse.
O Papai Noel também chega de 
forma virtual no Terraço Shopping. 
“Além da decoração inédita, o Papai 
Noel participará das festividades de 
um jeito diferente neste ano, à dis-
tância. Até o dia 24 de dezembro, as 
crianças poderão interagir com o 
bom velhinho no Trono Virtual, que 
contará com cenas e histórias con-
tadas pelo Papai Noel”. O superin-
tendente também completa falando 
do que esperam para as vendas. 
“A expectativa é que no período de 
dezembro já possamos atingir o 
volume de vendas de dezembro/19. 
Diante da pandemia, existem varia-
ções de faturamento entre os diver-
sos segmentos do varejo, alguns se 
recuperam de forma mais acelerada 
que outros, mas no geral, a expecta-
tiva é que o Terraço Shopping apre-
sente uma recuperação plena das 
vendas”, finalizou.
O Natal do Brasília Shopping pro-
move um festival de filmes natali-
nos, espetáculo de luzes e aparição 
do Papai Noel. O line-up da progra-
mação conta com oito sessões de 
filmes natalinos de 21 de novembro 
a 13 de dezembro. O evento acon-
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capa

acessados via QR-Codes espalhados 
pelo shopping. As crianças poderão 
interagir com o Papai Noel por meio 
de plataformas digitais. Ao vivo, na 
Cabine do Noel, localizada no mall e 
também de casa, por meio do envio 
de cartinhas online para o bom velhi-
nho e respondidas por ele no formato 
de vídeo nas redes sociais do Iguate-
mi. Além disso, o Iguatemi Brasília 
está realizando algumas ações so-
ciais”, disse.
“Teremos a já conhecida promoção 
Compre e Ganhe. O Iguatemi Brasília 
irá presentear os seus clientes com 
um panettone exclusivo da Chocolat 
du Jour. Pensando na segurança e 
no distanciamento social, as trocas 
poderão ser realizadas por meio do 
aplicativo Iguatemi One, sendo que o 
cliente terá que ir ao balcão de trocas 
somente para imprimir o cupom e 
retirar o panettone. Além do brinde, 
a cada R$ 450,00 em notas fiscais de 
compras, os participantes receberão 
um cupom para concorrer ao sorteio 
de um Audi A3 Prestige 1.4. Estamos 
otimistas com a chegada do Natal. 
Em termos de vendas, desde o fim de 
setembro os shoppings da rede Igua-
temi vêm apresentando um bom de-
sempenho, nos mesmos patamares 
que 2019 (período pré-pandemia), o 
que mostra um movimento de reto-
mada do varejo”, finalizou o gerente 
Geral do Iguatemi Brasília, Enaldo 
Souza Jr.
Já no DF Plaza tudo começou dia 15 
de novembro quando o bom velhinho 
e sua turma anunciou a temporada 

tece da seguinte forma: na entrada 
do Drive-in Brasília o público é re-
cepcionado por personagens carac-
terizados dando as boas-vindas e 
promotores distribuem o kit cinema, 
com pipoca e refrigerante. Quando 
todos os carros estiverem a postos 
(cada sessão acomoda até 200 veí-
culos), inicia-se o espetáculo de luz 
e projeção. Assim que se encerra, o 
público terá um momento com o Pa-
pai Noel. Logo em seguida da apa-
rição, fogos de artifício darão início 
para a sessão de cinema.
Para adquirir o ingresso, basta 
procurar peças com duendes que 
ficarão espalhadas em diferentes 
spots por todo o shopping. Quando 
encontrar, o cliente abre a câmera 
de seu celular e através da dinâmica 
de realidade aumentada o sistema 
fará o reconhecimento da imagem. 
Ao todo, serão cinco missões indi-
cadas pelo aplicativo, que finaliza o 
game com a tarefa de tirar uma foto 
na árvore de Natal. Completando as 
tasks, o cliente é direcionado para 
escolher o ingresso.  
O shopping Iguatemi Brasília já está 
no clima de Natal com decoração 
tanto na área interna quanto na ex-
terna. O gerente Geral do local, Enal-
do Souza Jr., dá mais detalhes. “A 
novidade é que as ações no ambiente 
digital ganharão ainda mais relevân-
cia e estarão integradas com as ativa-
ções encontradas no shopping. Além 
da decoração que é uma tradição 
da data, teremos filtros interativos 
por meio de Realidade Aumentada e 

à comunidade de Águas Claras, a 
bordo do Trio do Noel. No trio elé-
trico, canções natalinas, coreogra-
fias e  mensagens de paz, amor e fé 
tornaram a ação ainda mais mágica. 
Papai Noel e sua turma trocaram 
acenos com as crianças, que conse-
guiram apreciar, fotografar e cantar 
de suas janelas, carros ou mesmo 
das ruas. Será um espetáculo nata-
lino móvel, encenado pela Cia Néia e 
Nando. O bom velhinho encontra-se 
atualmente no mall, mas  protegido 
por  uma vitrine de acrílico transpa-
rente, assim a turminha poderá  re-
gistrar o encontro com toda a segu-
rança. “Vivemos em uma época que 
exige cuidados, mas fizemos tudo de 
forma estratégica para ser , além de 
seguro,  emocionante e memorá-
vel.”, explica Diogo Pipas, gerente de 
marketing do shopping.
O DF Plaza criou na praça central, 
uma árvore de 13m, coberta com led 
e uma mini cidade com mercadinho, 
padaria, doceria e loja de brinque-
dos.  Ilhas cenográficas também es-
tão instaladas no mall, nas quais os 
clientes poderão fazer seus cliques.  
Entre elas, uma galeria de arte do 
Noel, pracinha com bancos, can-
deeiros e presentes gigantes. Para 
entreter as crianças no período, foi 
preparada uma programação virtu-
al 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, que 
são encontros com os  personagens, 
aos domingos, às 15h, pelo mall. Os 
clientes do DF Plaza Shopping ainda 
terão a chance de ganhar um SUV 
Hyunday Creta Atittude. A cada R$ 
300 em compras neste natal, um 
cupom para concorrer ao carro zero 
quilômetro. A campanha também 
será de autosserviço digital, o clien-
te deverá fazer a troca da nota no 
www.dfplazacomvc.com.br.
Este ano, o ParkShopping  vai ofe-
recer aos seus clientes a opor-
tunidade de tirar uma foto com o 
Papai Noel e levar para casa como 
recordação de uma maneira dife-
rente. Um totem tire-fotos também 

DF Plaza
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compõe a decoração de Natal e ao 
se posicionar em frente a ele, ma-
gicamente o Papai Noel aparece 
para tirar uma foto. Uma atração 
super divertida onde o cliente po-
derá escolher entre quatro opções 
de figurinos para o Papai Noel. A 
atração é gratuita e, na mesma 
hora em que fizer a foto, o cliente 
receberá uma reprodução impres-
sa de presente. 
Uma segunda e imperdível atração 
também fará parte da decoração 
de Natal: um trenzinho elétrico. 
Uma linda estação vai compor a 
decoração de Natal e nela, o tren-
zinho elétrico fará suas saídas 
para um passeio especial que par-
tirá da Praça Central do shopping e 
seguirá no 1º Piso, passando pelo 
corredor onde se encontram as 
lojas Forever21, C&A e Fast Shop. 
O trenzinho será guiado por um 
maquinista treinado e levará seus 
passageiros por um passeio de 10 
minutos pelo shopping. 
Para participar da atração, os in-
gressos deverão ser adquiridos 
pelo site symbols.com.br ou pelo 
aplicativo Sympla pelo valor indi-
vidual de R$ 25,00. Crianças até 3 
anos deverão ser acompanhadas 
por um responsável (que não paga 
o ingresso extra). Acima de 4 anos 
não há necessidade de acompa-
nhamento, mas caso o responsável 
deseja participar, será necessário 
comprar ingresso para a criança e 
o acompanhante.

As luzes da decoração da fachada 
do Conjunto Nacional anunciam 
tradicionalmente as festas de fim 
de ano na capital. Pelo terceiro ano 
consecutivo, o projeto de iluminação 
externa do shopping será assina-
do pela Blachère Illumination, uma 
das mais emblemáticas do mundo 
e reconhecida por iluminar famosos 
pontos turísticos, como Torre Eiffel, 
Champs-Elysées, Galleria Vittorio 
Emmanuele e o Castelo da Cinde-
rela. Serão mais de 450 mil pontos 
de LED, que poderão ser vistos a 
grandes distâncias, em duas cores, 
branco e Warm, com um design so-
fisticado e moderno. A inauguração 
ocorreu no dia 14 de novembro.
Já o JK Shopping apostou em uma 
decoração cheia de tradição, onde o 

Conjunto Nacional

JK Shopping

amor e a família serão os pilares do 
Natal. A grande árvore de 10 metros, 
toda enfeitada com as cores natali-
nas em verde, vermelho e dourado, 
será a estrela da decoração. Por lá, 
também estará em evidência um 
cenário exclusivo com um boneco 
animado do bom velhinho, presépio 
e um trono pet, para os bichinhos, 
que também são parte da família, 
aproveitarem o natal. Por lá, neste 
ano, o bom velhinho estará de home 
office, mas nem por isso deixará de 
alegrar e encantar os pequenos e os 
grandinhos também. Quem garan-
te isso é o superintendente do JK 
Shopping, Marcos Atayde. “Quem 
estiver por lá, poderá agendar uma 
videoconferência com o Papai Noel, 
conversar com o bom velhinho e ain-
da confidenciar o que deseja ganhar 
de presente”, disse. 
Para conversar com o Papai Noel é 
necessário retirar uma senha no dia 
da chamada, no balcão de informa-
ções localizado no piso L1. O espaço 
funcionará de 12h às 20h. O tempo 
estipulado será de cinco minutos e 
haverá a higienização da cabine a 
cada ligação. Os pequenos também 
poderão levar cartinhas que serão 
entregues para as noeletes e ainda 
vão receber um pirulito ao final da 
chamada. Apesar de não estar pre-
sente fisicamente, o Noel estará à 
disposição para mostrar que o Natal 
pode nos trazer a esperança de um 
futuro melhor. 
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As estudantes Giovanna Lial, Vivian Saggioro e Ana Luiza Antony

alimentação

P  ara unir esforços e trocar ex-
periências, o Sesc-DF firmou 
uma parceria com a Liga Aca-

dêmica de Psiquiatria do Distrito Fe-
deral, a LIPSI-DF. Fundada em 2019 
e formada por estudantes dos cur-
sos de Medicina do Distrito Federal 
e médicos residentes com interesse 
em saúde mental, a equipe se jun-
tou para colaborar nas ações comu-
nitárias da instituição, um exemplo 
foi a Vila Sesc Mais Saúde. A Liga 
prestou atendimento para pacientes 
que fizeram os testes de Covid-19 e 
passaram orientações nas cidades 
visitadas.

UNIDOS PELA SAÚDE
Liga Acadêmica de Psiquiatria do Distrito Federal se torna parceira 
do Sesc para atendimentos em ações comunitárias
Por Sacha Bourdette

A coordenadora de Serviços Médicos 
e Educação em Saúde do Sesc-DF, 
Carol Trindade, fala que esse apoio 
está sendo essencial nas atividades 
da área. “São dois pontos importan-
tes que gostaria de frisar com essa 
parceria: primeiro é que estamos 
conseguindo otimizar ainda mais 
os nossos atendimentos com mais 
profissionais qualificados atuando; e 
segundo porque são estudantes que 
estão sendo atualizados constante-
mente por meio dos conteúdos das 
universidades. A parceria está sendo 
um sucesso e uma troca de conheci-
mentos”, destacou.  

A estudante de Medicina do Uni-
Ceub e uma das diretoras de exten-
são da Liga, Giovanna Lial, conta os 
objetivos do grupo. “A nossa ideia é 
estimular a produção científica, co-
laborando com estudos e pesquisas. 
Participamos da Vila Sesc e ajuda-
mos a informar sobre o resultado do 
teste de Covid, acolhendo e falando 
sobre questões relacionadas à saú-
de mental. Participamos também 
da triagem e explicamos sobre a 
importância do uso de preservati-
vo. Estamos gostando muito dessa 
parceria, é uma forma de ampliar o 
nosso conhecimento junto à popu-
lação e prestando um atendimento. 
Atualmente, somos 20 ligantes atu-
ando”, disse.
A LIPSI-DF mantém convênios com 
instituições de abordagem multidis-
ciplinar na área de saúde mental e 
é uma associação civil, sem fins lu-
crativos. A sede fica na Escola Supe-
rior de Ciências da Saúde (ESCS) e 
participam estudantes de graduação 
em medicina do DF que sejam apro-
vados no processo seletivo. Entre as 
finalidades do grupo estão: contri-
buir para a formação acadêmica de 
seus membros; promover atividades 
de extensão para a comunidade; e 
práticas e estágios na área de inte-
resse da liga.
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educação

VENHA PARA A EDUSESC
EduSesc oferece vagas para unidades de Taguatinga, Gama e Ceilândia
Por Carolina Oliveira

Para quem busca educação de 
qualidade, ótima infraestrutura 
e bons preços, o EduSesc é a 

melhor opção e está com matrícu-
las abertas. Para 2021, o Sesc-DF 
oferece vagas de Ensino Básico nas 
unidades do Gama, Taguatinga Norte 
e Ceilândia com a garantia de quali-
dade no processo de ensino-apren-
dizagem, profissionais qualificados 
e atividades extras. As novas matrí-
culas devem ser realizadas no link 
http://www.edusesc.com.br/matri-
culas-novas-2021/ , enquanto houver 
vaga disponível.

Por estarem dentro do Sesc-DF, os 
alunos têm acesso aos serviços ofe-
recidos pela instituição, como nu-
trição, dentistas, cultura e turismo, 
por exemplo. “Oferecemos educa-
ção em saúde, saídas pedagógicas 
pela cidade, entre outras diversas 
atividades. É muito mais do que uma 
escola e o foco vai além da apren-
dizagem. Nos preocupamos com as 
relações, a coletividade, comporta-

Edusesc, unidade do Gama

mento, vivência em sociedade. Além 
disso, contamos com a parceria da 
família para essa construção”, diz a 
coordenadora de Educação do Sesc-
-DF, Amanda Lopes.
O Edusesc atende alunos do Ensino 
Infantil e Fundamental I em Tagua-
tinga, Ceilândia e Gama. Na unida-
de de Taguatinga tem ainda Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio Re-
gular. As escolas possuem também 
educação bilíngue, salas de robótica, 
esportes, cultura e espaços maker, 
onde os alunos têm contatos com 
diversas ferramentas tecnológicas, 
como impressoras 3D, por exemplo.
Outro ponto que chama atenção das 
famílias é relacionado aos preços 
praticados. As mensalidades têm 
valores justos para a comunidade, 
o que torna o Edusesc uma escola 
mais acessível. “Apesar de oferecer 
uma estrutura que poucas escolas 
têm, a gente cobra muito pouco por 
isso. É uma educação de ponta com 
valor acessível. Metodologicamen-

te, a gente não perde em nada para 
grandes escolas e cobramos mais 
barato. Ela é mais acessível”, afirma 
Amanda Lopes.
Para saber mais detalhes sobre a 
proposta pedagógica e a estrutu-
ra oferecida pelo Sesc-DF, acesse 
o site www.sescdf.com.br ou entre 
em contato com as unidades para 
agendar uma reunião com a equipe 
pedagógica.

CONTATOS:

Edusesc Taguatinga 3451 9146/47
Edusesc Gama 3498 9108
Edusesc Ceilândia 3379 9578/79

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br



34  Revista Fecomércio DF

NOVO SERVIÇO
Sesc-DF inaugura clínica para exames demissionais, periódicos, 
homologação de atestado e retorno ao trabalho
Por Carolina Oliveria 

saúde

O Sesc-DF inaugurou no dia 16 
de novembro a Clínica ASO – 
Sesc Atestado de Saúde Ocu-

pacional. O novo espaço funciona na 
sobreloja do Conic, centro comercial 
e cultural na Asa Sul, próximo à Pla-
taforma Superior da Rodoviária do 
Plano Piloto e de frente para a Espla-
nada dos Ministérios, em Brasília. A 
clínica vai atender de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h,   disponibili-
zando serviço clínico de saúde ocu-
pacional como exame demissional, 
periódico, homologação de atestado 
e retorno ao trabalho. Estiveram pre-
sentes o secretário da Saúde do Dis-
trito Federal, Osnei Okumoto; o  pre-
sidente do Sistema Fecomércio-DF, 
Francisco Maia; o diretor regional do 
Senac-DF, Antonio Tadeu Perón; e o 
diretor regional do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro. 

O secretário da Saúde do Distrito 
Federal, Osnei Okumoto, compare-
ceu à inauguração da clínica no Conic 
e disse que os atendimentos disponi-
bilizados pelo Sesc e pela Fecomer-
cio-DF representam a promoção da 
saúde para o funcionário e também 
apoiam a empresa. “Eu acho muito 
importante porque possibilita às em-
presas que são filiadas à Fecomer-
cio-DF e que não têm a expertise de 
oferecer um médico do trabalho que 

tenham total suporte para que futu-
ramente esses funcionários possam 
recorrer à Justiça e a empresa este-
ja protegida através de seus planos. 
Muito importante que haja esse su-
porte por parte da Fecomércio-DF”, 
concluiu o secretário da Saúde do 
Distrito Federal, Osnei Okumoto. 

O presidente do Sistema Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, destacou 
que a inauguração de uma clínica 
de medicina do trabalho fortalece a 
participação do empregado dentro da 
empresa e também reforça o apoio da 
Fecomercio-DF ao empresário com a 
implementação da clínica. “Está den-
tro da nossa filosofia da Fecomercio-
-DF de trabalhar com o empresário. 
O Sesc e Senac têm o objetivo de 
trabalhar com os comerciários, mas 
entendemos que também precisa-
mos apoiar o empresário, atendendo 
da melhor forma o seu empregado”, 
ressaltou Francisco Maia. 

O diretor do Sesc-DF, Marco Tulio 
Chaparro, destacou a localização ge-
ográfica da clínica e falou da impor-
tância do projeto do Sesc em meio ao 
contexto social de pandemia.”O local 
que nós escolhemos aqui é estraté-
gico, o Conic é uma área central e de 
fácil acesso a todo o Distrito Federal”, 
disse o diretor regional do Sesc-DF. 
Complementou ainda que a iniciativa 

não vai onerar as empresas. ”Muito 
importante esse trabalho do Sesc na 
área da Saúde, principalmente nesse 
momento de pandemia. Nosso plano 
é nos primeiros meses não cobrar 
nada por esse exame, para auxiliar 
tanto o comerciário quanto o comer-
ciante”, afirmou Chaparro.

O novo espaço de saúde ocupa-
cional vai beneficiar comerciários 
pertencentes às empresas da base 
sindical da Fecomércio-DF. A estru-
tura física da nova clinica é composta 
por uma recepção; uma sala de pré-
-consulta para checagem de sinais 
vitais e preenchimento de ficha com a 
triagem realizada por uma técnica de 
enfermagem e um consultório para 
atendimento médico.

 As consultas médicas avaliam 
as condições de saúde dos pacientes 
para torná-los aptos ou não para o 
trabalho, e ainda para entrar ou sair 
da atividade laboral. Além disso, o 
espaço de saúde oferece também o 
atendimento psicológico. “No con-
sultório psicológico constatamos as 
taxas de absenteísmo e as condições 
gerais de saúde do paciente”, infor-
mou a coordenadora de saúde do 
Sesc-DF, Carol Trindade. 

 

Clínica ASO – Sesc Atestado de Saú-
de Ocupacional
Endereço: sobreloja do Conic
Funcionamento:
Segunda a sexta-feira
Das 8h às 17h
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transformando vidas

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

UMA LONGA HISTÓRIA DE AMOR 
Professor constrói trajetória nas quadras de tênis e vibra com 
obstáculos vencidos 
Por Carolina Oliveira 

M esmo antes de a unidade de 
Taguatinga Sul ser construí-
da, o hoje professor de tênis 

Wiusley José de Almeida já frequen-
tava o local, que era um campo de fu-
tebol da comunidade. “Sempre morei 
em Taguatinga Sul e acompanhei a 
construção do Sesc desde o início. A 
gente achava que ia ser apenas um 
clube, mas ao final descobri que ti-
nha um projeto chamado Tênis Sesc, 
onde fizeram quatro quadras e pas-
saram a oferecer aulas grátis para a 
comunidade. Eles também ofereciam 
lanche depois de todas as aulas. Foi 
ali que minha vida começou a mu-
dar”, lembra.

Aos 15 anos, Wiusley vendia 
caldo de cana numa feira da cida-
de, mas como era considerado um 
bom aluno fez um processo seletivo 
para trabalhar como rebatedor na 
instituição. Depois de ser aprovado 
neste processo seletivo, a equipe 
de professores sugeriu então que 
ele fizesse teste para auxiliar de 
professor e aos 16 anos começou a 
trabalhar como profissional da uni-
dade. Nessa época, já apaixonado 
pela profissão que estava seguindo, 
tinha o sonho de ser professor de 
tênis. No entanto, como ainda não 
tinha graduação em educação física, 
aos 20 anos fez um curso provisio-
nado na Universidade Católica para 
pessoas que ainda não possuíam 
diploma. Essa foi a forma de ter a 
profissionalização e seguir com o 
sonho de crescer profissionalmente 
na instituição. “Era um curso voltado 
para área fim eu só poderia dar aula 
de tênis na época, por isso eu quis 
continuar meus estudos”, conta.

Um dos momentos que ele ja-
mais esqueceu foi quando passou 
no vestibular para Educação Física 

na Católica e o Sesc-DF subsidiou 
40% da mensalidade do curso.  “Eu 
fiquei extremamente feliz. Tudo que 
eu sou hoje eu devo o SESC. Con-
quistei minha casa, minha vida pro-
fissional, fiz pós-graduação”, conta. 
Por causa do curso de educação físi-
ca, que tinha uma cadeira sobre re-
creação e lazer, Wiusley foi convida-
do para atuar na área de turismo do 
Sesc-DF. “Viajei o Brasil inteiro. Foi 
uma experiência incrível”, relembra.

Até o casamento do professor 
Wiusley está diretamente envolvido 
com o Sesc-DF. Conheceu sua es-
posa, que é professora na unidade 
da Ceilândia, e o pedido de casa-
mento foi feito na unidade, com os 
amigos, colegas de trabalho e alu-

nos presentes. “Até na minha vida 
emocional o Sesc tem um dedinho. 
Me imagino atuando muito tempo 
nessa instituição, pois minha vida é 
aqui. Fico mais tempo na unidade do 
que em casa e isso é algo que muito 
me agrada porque eu trabalho com 
que eu gosto, com o que me reali-
za. Aqui fiz amigos, tem aluno que ta 
comigo há 20 anos e nos tornamos 
amigos. Aqui me casei e sou muito 
feliz”, afirma.

Funcionario do Sesc-DF, Wiusley José de Almeida
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doses econômicas

PEC EMERGENCIAL EM 
TODA AMPLITUDE 

Parceria:

Não há tergiversação sobre cau-
salidade entre desequilíbrio fiscal e 
desempenho da economia. Déficit 
fiscal continuado não conduz ao cres-
cimento econômico. Economistas e 
políticos seguidores elegeram a PEC 
Emergencial como o manual para a 
consolidação fiscal. O conceito básico 
que sustenta os comandos da PEC 
é não haver endividamento público 
maior do que o investimento. É a Re-
gra de Ouro (RO) que consta na Cons-
tituição, art. 167. 

Despesas correntes são comple-
mentares aos investimentos, de se 
citar o salário dos bombeiros militares 
e o caminhão de combate ao incêndio 
ou os hospitais e o pagamento do pes-
soal médico. Quando o ciclo recessivo 
impõe queda na arrecadação fiscal, a 
RO se mostra conceitualmente inade-
quada. 

A Alemanha e a Inglaterra, face ao 
problema fiscal que decorreu da crise 
do subprime, de 2008, abandonaram a 
Regra de Ouro por conta do choque re-
cessivo de curto prazo que implicaria.     
Para o Brasil, publiquei no Blog do Co-
recon-DF, em novembro, o cálculo do 
impacto de 12% do PIB, em decorrên-
cia da aplicação da RO, em 2021. Um 
choque recessivo que a economia não 

aguentaria atravessar, no curto prazo. 
Mesma razão que levou aqueles dois 
países europeus a desistirem da regra. 

Mas o ajuste que a PEC propõe 
está concentrada no ataque aos ser-
vidores públicos (redução e congela-
mento dos salários pelo tempo em que 
a RO estiver desajustada, suspensão 
de concursos independentemente 
da carência de pessoal para o serviço 
público, entre outras medidas). Para 
criticar esta postura, importante notar 
que a produção gerada pelo setor pri-
vado não pode prescindir de serviços 
públicos, como segurança, fiscaliza-
ção bancária, administração da dívida 
pública, vigilância sanitária, entre mui-
tos outros. A produção privada carrega 
como insumo, direta e indiretamente, 
todos serviços públicos e, nada obstan-
te, a proposta da PEC, para momentos 
de crise econômica, é reduzir o serviço 
público, o que, ao mesmo tempo, ser-
ve ao interesse do teto de gastos (outra 
meta inconsistente).

Além desta inconsistência con-
ceitual, há o problema moral de jogar 
para os servidores o ônus pelo ajus-
te que beneficiaria toda a sociedade. 
Então, que olhos éticos definiram que 
cabe aos servidores pagar a conta? 
Alguns dizem que a União gasta 4,3% 

FELIPE OHANA
Economista aposentado do IPEA,
 ex-subsecretário de política econômica no 
M. da Fazenda e membro do Corecon-DF

do PIB com pessoal, o que seria exa-
gerado. O dado não é verdadeiro. O 
gasto com pessoal federal, em 2019, 
foi 2,53% do PIB (R$ 183 bilhões), é só 
fazer a conta de maneira correta. Para 
os que se pautam por comparações 
internacionais, dados do Banco Mun-
dial (2109) mostram que o Brasil figura 
com gasto de 4,26% do PIB (inclui mi-
litares). A Inglaterra com 5,95%, Chile 
4,83%, Tailândia 4,89% e Colômbia 
3,49%. São países no entorno da reali-
dade brasileira. Não há disparates.

Para resumir, o esforço que a PEC 
propõe é de 12% do PIB, vale dizer, 
teria que ser produzido um superávit 
em conta corrente entre R$ 500 e R$ 
600 bilhões, sendo que o estado atual 
é de déficit ao redor de R$ 250 bilhões.  
A magnitude do choque recessivo tra-
ria efeitos desequilibrantes, inclusive, 
para o ambiente político. Não menos 
relevante, propor que os servidores, 
sozinhos, arquem com esta conta é, no 
mínimo, questão de ética.

Parafraseando Adam Smith, a 
ambição deles (os defensores da PEC 
Emergencial) é colher o que nunca 
plantaram. Nunca trabalharam por um 
Estado moderno, com aspectos fiscais 
bem estruturados e equilibrados, em 
debate com a sociedade, acompanha-
do por princípios éticos.
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renato.neves.carvalho@gmail.com
Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

VAI TER PIX NO NATAL?

ONatal está chegando e, em ano 
de pandemia, durante o qual as 
lojas varejistas ficaram fecha-

das por uma boa parte do tempo, essa 
pode ser a época para recuperar um 
pouco dos lucros e das vendas.

De acordo com o presidente da 
Fecomércio-DF, Francisco Maia, os 
comércios estão se recuperando 
aos poucos e, como o e-commerce 
cresceu bastante durante a pandemia, 
a tendência é de que ele se mantenha 
em alta até o fim do ano. “Desde 
a reabertura, os comerciantes 
conseguiram recuperar 40% das 
vendas. As pessoas ainda estão com 
dificuldade de ir aos shoppings, não 
por medo, mas porque a tendência é 
de que as vendas on-line vão superar 
as presenciais”, avalia. 

Ainda segundo a entidade, não 
existe uma perspectiva clara de 
qual será o aumento das vendas no 
comércio local, porém dada a situação 
atual, mesmo aumentos modestos de 
2% e 3% irão fazer a diferença. 

Dentro deste cenário, cabe 
aos varejistas aproveitarem cada 
oportunidade para trazer dinheiro 
rápido para seus negócios. E uma 
novidade que pode ajudar nesse 
sentido foi a criação do PIX pelo Banco 
Central neste ano.

O Pix é um novo sistema de 
pagamentos instantâneos. Seu 
objetivo é ser um meio de pagamento 
mais seguro, competitivo e rápido. 
Na prática, entre suas várias 

funcionalidades, ele permite fazer 
transferências e pagamentos em 
até dez segundos, sendo que essas 
transações podem acontecer 24 
horas por dia, em todos os dias do 
ano, inclusive nos finais de semana e 
feriados.

A principal vantagem do Pix é 
sua rapidez. Se uma TED ou um DOC 
podem levar até dias para acontecer, 
com o Pix a movimentação financeira 
será imediata. Em até dez segundos 
o recebedor terá o dinheiro em sua 
conta. Outra vantagem é que, com 
o Pix, os intermediários entre as 
contas (emissor de cartão, empresa 
de maquininha de pagamento e 
bandeira do cartão, etc) deixam de 
ser necessários. Da conta de origem o 
dinheiro vai direto para a conta destino 
– em segundos.

Com o Pix, portanto, o meio de 
pagamento se torna irrelevante. O 

que importará é se a conta que o 
cliente está usando está integrada 
ao Pix. “Essa mudança transforma 
o pagamento em commodity e a 
protagonista do processo é a conta 
– o meio pelo qual os participantes 
vão acessar e monetizar seus 
clientes”, diz João Bragança, 
diretor sênior da consultoria Roland 
Berger, especializada em meios de 
pagamento, a revista InfoMoney.

Lembrando que o PIX começou 
a funcionar em todas as instituições 
bancárias dia 16 de novembro e está 
disponível para todos os cidadãos que 
estiverem cadastrados. É importante 
que os varejistas tenham em mente 
mais essa opção de pagamento, que 
torna a transferência de dinheiro 
muito mais rápida , com segurança e 
menos taxas.

Um excelente Natal e boas vendas 
para todos!

• R$ 16,7 BILHÕES: FATURAMENTO DO M-COMMERCE EM 2018

• 2021: ANO EM QUE SERÁ REALIZADO O LEILÃO DE 5G NO BRASIL
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VAI DAR PROCON!
O Procon-SP decidiu agora em Novembro que irá exigir da Apple o forne-
cimento de carregadores para os clientes que os solicitarem na compra do 
novo aparelho da marca, o iPhone 12. A empresa americana retirou esse 
item das caixas dos novos aparelhos alegando que muitos de seus clientes 
já possuem o adaptador de tomada e portanto a decisão estaria contribuin-
do para a redução do lixo eletrônico. O órgão paulista, no entanto, entende 
que a empresa “não demonstra ganho ambiental com a medida” e que “o 
dispositivo é peça essencial para uso do produto”.  
Valor iPhone 12: a partir de R$6.999,00

HUAWEI AINDA NA 
DISPUTA PELO 5G
Embora só ocorra daqui há alguns meses, o leilão do 5G no Brasil já está tomando 
forma. Um dos pontos mais controversos é que, apesar de um posicionamento 
contrário por parte do governo brasileiro, a Huawei não deve sofrer restrições do 
órgão brasileiro de telecomunicações, o que significa que a companhia asiática 
poderá fornecer equipamentos e estrutura necessários para a cobertura de sinal 
das redes de quinta geração. A polêmica começou após o governo de Jair Bolso-
naro ter se alinhado ao discurso de Donald Trump, que incentivou um boicote à 
empresa chinesa. O leilão do 5G deve acontecer no primeiro semestre de 2021. A 
Anatel prevê que a cobertura será feita gradualmente entre 2023, quando atingir 
10% de distribuição, até 2028, quando chegar a 100%.

DIA TRISTE PARA A ASTRONOMIA

No começo de Dezembro, a estrutura do radiotelescópio 
de Arecibo colapsou. O telescópio, inaugurado em 1963 em 
Porto Rico, foi por muito tempo o maior do mundo contando 
com um disco de 305 metros de diâmetro. Foi graças a ele 
que descobrimos os primeiros planetas orbitando outras 
estrelas que não o nosso sol. Infelizmente, após danos 
sofridos durante furacões e tempestades tropicais, um 
cabo se rompeu em agosto de 2020, com um segundo 
rompimento em novembro. Os cabos restantes não 
foram capazes de suportar o peso das plataformas, com 
aproximadamente 900 toneladas, e a estrutura cedeu no 
começo do mês. Atualmente, o maior radiotelescópio do 
mundo é o FAST, localizado na China, que conta com um 
disco de 500 metros de diâmetro.

• 900 TONELADAS: PESO DA ESTRUTURA QUE COLAPSOU NO RADIOTELESCÓPIO DE ARECIBO
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pesquisa conjuntural

REAÇÃO
Setores de comércio, serviços e turismo do DF apresentam aumento nas 
vendas no mês de outubro, revela pesquisa do Instituto Fecomércio-DF
Por José do Egito 

A pós crise causada pelo coro-
navírus desde o início do ano, 
as vendas do comércio brasi-

liense começaram a registrar me-
lhores resultados e apresentaram 
crescimento de 23,06% em outubro, 
na comparação com o mês anterior. 
O setor de serviços também apre-
sentou alta de 22,06%, na compa-
ração com setembro. Já o turismo 
da capital, que engloba agências de 
viagem, artigos de viagem, hotel e 
serviços de turismo, também regis-
trou aumento de 19,19% em outubro, 
também quando comparado com 
mês anterior. No mês de outubro 
não foi registrado nenhum setor do 
comércio com desempenho negativo 
nas vendas. Os dados são da Pesqui-
sa Conjuntural de Micro e Pequenas 
Empresas do Distrito Federal, reali-
zada pelo Instituto Fecomércio, com 
o apoio do Sebrae. Foram ouvidos 
700 empresários, no período de 2 a 
20 de novembro de 2020.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, diz que com a che-
gada do natal e final de ano as vendas 
no comércio tende a melhorar.  “A ex-
pectativa, caso os setores de comér-
cio e serviços mantenham o com-
portamento de resultados positivos 
nas vendas, é de continuidade desse 
crescimento principalmente com a 
chegada de datas importantes no fi-
nal do ano. Algo que pode ser poten-
cializado, em segmentos específicos, 
com as promoções ligadas ao natal e 
ano novo”, destaca Francisco Maia.

Os segmentos do comércio que 
registraram crescimento nas vendas 
em outubro de 2020 foram: Padarias e 
confeitarias (37,88%), seguido de mó-
veis (36,43%) e ferragens e ferramen-
tas (32,76%). No mês de outubro não foi 
registrado nenhum setor do comércio 
com desempenho negativo nas vendas. 
O que menos cresceu neste período foi 
o segmento de artigos de armarinho, 
suvenires e bijuterias (8,78%). 

No setor de serviços, quem re-
gistrou maior crescimento foi o 
segmento de bar, restaurante e 
lanchonetes (36,05%), seguido  de 
manutenção e serviços de TI (35%) 
e promoção de vendas (29,95%). Os 
que registraram recuo: organização 
de feira, congresso e festas (-9,74%), 
único segmento com índice negati-
vo. No setor de turismo houve maior 
crescimento nas vendas em artigos 
de viagem (29,83%) e serviços de tu-
rismo (19,53%). 

MEIOS DE PAGAMENTO
Nas formas de pagamento dos 

setores de comércio, serviços e tu-
rismo, o destaque em outubro de 
2020 ficou para as compras no cartão 
de crédito com 44,08% e no dinhei-
ro (27,57%). As duas modalidades 
de compra acumulam um índice de 
71,65% da preferência do consumi-
dor pelo meio de pagamento no Dis-
trito Federal.

Pesquisa aponta crescimento de 23,06% na comparação com outubro. Setor de serviços teve acréscimo de 22,06% nas vendas
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Palestra virtual conta com presença dos alunos de Hemoterapia do Senac-DF

conhecimento

A  lunos do curso Técnico em 
Hemoterapia do Senac-DF 
participaram de uma palestra 

realizada pela Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia 
(Hemobrás) com o tema Auditoria de 
Qualificação de Serviços de Hemote-
rapia. O encontro aconteceu em 19 
de novembro por meio da plataforma 
Zoom e contou com a participação de 
65 estudantes e instrutores de três 
turmas.  
O palestrante, Fabrício Chaves Mar-
tins, que é chefe do Serviço de Re-
lacionamento com a Hemorrede da 
Gerência de Plasma e Hemoderiva-
dos (GPH), falou da auditoria em si, 
explicando como ela funciona nos 
hemocentros parceiros da Hemo-
brás, além de ter prestado esclare-
cimentos sobre a cadeia produtiva do 
sangue que, segundo ele “é o escopo 
da auditoria, aquilo que nós audito-
res vamos ver dentro do serviço de 

ALUNOS DO SENAC-DF 
PARTICIPAM DE PALESTRA 
VIRTUAL DA HEMOBRÁS
Estudantes aprenderam sobre a importância das auditorias nos 
serviços de hemoterapia públicos e privados
Por Silvia Melo

hemoterapia, dentro de um hemo-
centro”. Além disso, apresentou para 
os alunos o sistema de auditoria da 
Hemobrás. 
“O objetivo da auditoria é certificar os 
serviços de hemoterapia públicos e 
privados do Brasil, como tendo a qua-
lidade suficiente para fornecer plas-
ma para o fracionamento industrial, 
de forma que eu possa pegar aquele 
plasma, colocar em linha de produ-
ção e obter dele albumina, imunoglo-
bulina, Fator 8, Fator 9 e demais me-
dicamentos hemoderivados. Logo o 
escopo, ou seja, aquilo que eu vou ver 
na auditoria, é todo o processo da ca-
deia produtiva do sangue que venha 
a impactar a qualidade do plasma. 
Vou fazer isso pela observação direta, 
porque vou estar no hemocentro na 
hora, e pela observação documen-
tal”, explicou Fabrício Martins.
A instrutora do curso Técnico em He-
moterapia do Senac-DF, Paula Fer-

reira Jerônimo, destaca que esse é o 
segundo encontro com a Hemobrás, 
uma empresa brasileira de hemode-
rivados e biotecnologia vinculada ao 
Ministério da Saúde, sendo um ramo 
muito restrito dentro do Brasil. “Esse 
é o nosso segundo encontro, onde 
sugiro o tema da palestra e a Hemo-
brás faz um conteúdo personalizado 
e transmite por meio da plataforma 
virtual para os alunos do curso do 
Senac-DF”, afirma, lembrando que 
os estudantes não teriam oportu-
nidade de conhecer essa área  sem 
a disponibilidade dos servidores da 
Hemobrás,  pois a empresa fica em 
Pernambuco, o que torna a visita téc-
nica inviável. 
“Os profissionais que nos atendem 
são especialistas no mercado de he-
moderivados e esse encontro abre 
caminhos para esse conhecimento 
ímpar e enriquecedor para o currícu-
lo dos futuros profissionais da área. O 
tema central desta palestra foi mos-
trar como funciona uma auditoria de 
controle de qualidade e porque é tão 
importante para nós entender des-
se processo dentro de um Banco de 
Sangue, pois é através do controle de 
qualidade que nós sabemos se es-
tão prestando um serviço que esteja 
dentro dos padrões de qualidade es-
tipulado”, explica a instrutora Paula 
Jerônimo.

Fo
to

: C
ri

st
ia

no
 C

os
ta

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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caso de sucesso

TRANSFORMAÇÃO DE VIDA
Mario Carvalho fez curso no Senac-DF, se tornou instrutor na própria 
instituição e abriu seu próprio negócio
Por Sílvia Melo

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdadeProprietário da Barbearia Imperador, Mario Carvalho de Sousa Baldez

Osonho de Mario Carvalho de 
Sousa Baldez, 30 anos, era fa-
zer faculdade de Letras para 

se tornar professor. Como não tinha 
condições de pagar uma faculdade, 
começou a trabalhar com panfleta-
gem até que um dos contratantes 
o orientou a fazer um curso pro-
fissionalizante, indicando o Senac, 
que oferecia diversas oportunidades 
gratuitamente. Ao olhar a oferta de 
cursos, não se interessou por ne-
nhum e passou a informação para 
sua mãe, que o inscreveu no curso 
de Cabeleireiro, já que ele, desde os 
14 anos, gostava de cortar o próprio 
cabelo e dos irmãos. A iniciativa de 
sua mãe foi fundamental para que 
ele descobrisse uma profissão que 
jamais pensou exercer. Após o cur-
so, Mario fez uma especialização na 
área, trabalhou em alguns salões e 
atualmente tem seu próprio negócio, 
a Barbearia Imperador, em Vicente 
Pires. Também realizou o sonho de 
ensinar, tornando-se instrutor do 
curso de Barbeiro no próprio Sena-
c-DF.

“Minha mãe achou que eu daria certo 
nessa área e me inscreveu no curso 
de cabeleireiro. Eu fiz, mas pensei em 
desistir várias vezes porque não tinha 
contato nenhum com tesoura e se-
cador, eu só cortava o cabelo com a 
máquina, não tinha nada profissional. 
E quando cheguei no curso vi que era 
mais difícil. A maioria dos alunos era 
mulher, que já tinha contato com se-
cador, chapinha e eu não sabia a dife-
rença de shampoo e condicionador. Fui 
criado numa casa com quatro homens 
e minha mãe, nunca fomos muitos vai-
dosos. Então tudo no curso para mim 
era novidade”, relembra Mario.  
Assim que terminou o curso de Ca-
beleireiro, Mario iniciou, também no 
Senac, o curso Aperfeiçoamento em 
Corte e Escova. “Os dois cursos foram 
pelo Programa Senac de Gratuidade 
(PSG)”, conta ele, que uma semana 
depois conseguiu emprego em outro 
salão, fazendo cortes femininos e mas-
culinos. 
Em 2017, surgiu a oportunidade de 
participar de um processo seletivo no 
Senac para instrutor do curso de Bar-

beiro. “Eu tinha muita vontade de fazer 
Letras para ser professor. Quando co-
mecei a fazer o curso de Cabeleireiro, 
vi que ficou mais distante de fazer a 
faculdade, tive que abrir mão de ser 
professor pois achava que nessa pro-
fissão não dava para fazer isso. Até que 
conheci uma professora do Senac que 
falou que tinha pós em Letras e tinha 
como ser professor nessa área”, expli-
ca Mario, que foi aprovado em 1º lugar 
no processo seletivo do Senac e logo 
começou a dar aulas. 
“Eu vejo isso na sala de aula porque 
a maioria dos meus alunos tem uma 
renda baixa, não tem perspectiva de 
vida, não tem conhecimento do poten-
cial deles, não tem uma profissão. E 
quando você fala do curso e das pos-
sibilidades que ele traz, isso muda as 
pessoas”, afirma o docente lembrando 
que ao entrar no mercado de trabalho, 
o aluno não leva só o aprendizado téc-
nico, mas todo um conjunto de vida, de 
educação, de venda, de marketing, de 
como lidar com as pessoas.

SOBRE O CURSO

O curso de Cabeleireiro, que possui 
carga horária de 400h, é ofertado pe-
las unidades do Senac em Taguatin-
ga, Ceilândia, Gama, Sobradinho e no 
Setor Comercial Sul (Jessé Freire). A 
próxima turma terá início no Senac 
de Taguatinga no dia 1º de dezembro. 
Para se inscrever basta acessar o site 
do Senac-DF ou ir pessoalmente à uni-
dade.
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vestibular

A  Faculdade de Tecnologia Senac-DF está com o vestibular agendado 
aberto, até o mês de março, para os cursos superiores de tecnologia 
para o primeiro semestre de 2021. A instituição oferece oito cursos de 

graduação em Gestão e Tecnologia, com duração máxima de dois anos e meio. 
A prova é gratuita e acontecerá às segundas, quartas e sextas, de forma online. 
A inscrição deve ser feita no site df.senac.br/faculdade

CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA
Inscreva-se no vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia Senac-DF
Por Luciana Corrêa
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO
Objetivo Geral: Formar profissionais com habilidades ge-
renciais no setor da Tecnologia da Informação de uma or-
ganização, capaz de tomar decisões e agir com eficiência e 
eficácia em se tratando dos sistemas de informação.

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO
Objetivo Geral: Formar profissionais para atuarem em pla-
nejamentos e execução de projetos, análise de processos 
para concepção e desenvolvimento de sistemas informati-
zados na área de Tecnologia da Informação para empresas 
de pequena, médio e grande porte.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO
Objetivo Geral: Formar profissional capacitado, com ha-
bilidades técnicas e gerenciais no setor de Segurança da 
Informação, bem como em áreas correlatas no setor da 
Tecnologia da Informação de uma organização, capaz de 
tomar decisões e agir com eficiência e eficácia em se tra-
tando dos sistemas de informação.

BANCO DE DADOS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO
Objetivo Geral: Formar profissional capacitado e com ap-
tidão para projetar, modelar, implementar, documentar, 
testar e gerenciar bancos de dados centralizados ou distri-
buídos. Administrar sistemas de gerenciamento de banco 
de dados. Avaliar e propor medidas para a melhoria do de-
sempenho. Planejar e implementar política de segurança 
em banco de dados. Aplicar técnicas de Business Intelli-
gence para suporte à tomada de decisão gerencial. Visto-
riar, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de 
formação.

GESTÃO DE TURISMO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS
Objetivo Geral: Formar profissional capacitado e com ap-
tidão para compreender as questões econômicas, sociais, 
técnicas e culturais relacionadas ao mercado de trabalho 
turístico, suas formas de expansão e seu gerenciamento, 
apresentando adaptabilidade contextualizada no trato de 
situações diversas nos vários segmentos do campo de 
atuação profissional: agências de turismo, centros gastro-
nômicos, companhias aéreas, cruzeiros marítimos, em-

presas de eventos, empresas de hospedagem, recreação e la-
zer, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, 
assessoramento técnico e consultoria, órgãos públicos com 
atuação na área e instituições de ensino, mediante formação 
requerida pela legislação vigente.

GESTÃO COMERCIAL

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS
Objetivo Geral: Capacitar os profissionais para atuarem na 
área de comércio varejista, atendendo às necessidades dos 
clientes, consumidores, fornecedores, parceiros logísticos e 
organizações governamentais e não governamentais do va-
rejo com as mais variadas técnicas de gestão em serviços e 
atendimento.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS
Objetivo Geral: Formar profissionais Tecnólogos em Gestão de 
Recursos Humanos com visão estratégica, criativos e reflexi-
vos capazes de gerir, planejar, organizar, implementar e exe-
cutar políticas e programas no campo da gestão das pessoas 
em organizações públicas e privadas.

MARKETING

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS
Objetivo Geral: Formar profissionais com sólidas competên-
cias e habilidades em Marketing capazes de realizar pesqui-
sas e análises de mercado, gerenciar e planejar as atividades 
de compra, armazenagem e distribuição de mercadorias, 
bem como identificar novas oportunidades no varejo e im-
plementar programas destinados à criação e monitoramen-
to de novos produtos, manter trocas com os mercados-alvos 
criar relacionamentos com consumidores; antecipar tendên-
cias, aproveitar oportunidades de mercado e analisar riscos; 
compreender aspectos legais que regulam as atividades de 
comercialização, consumo, contratos comerciais e demais 
normas diretamente ligadas à profissão. Desse modo, o pro-
fissional está apto a desempenhar atividades técnicas e ge-
renciais na área de marketing.

Os cursos tecnólogos são organizados pensando nas demandas do mercado, juntando a teoria com a prática, capacitan-
do o aluno para o sucesso profissional. Veja a lista completa:
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07/JAN
• e-Social Módulo Simplificado (Doméstico, MEI e Segurado Especial) a SRF/MF referente à 12/2020.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 12/2020, se devido.

15/JAN

•  Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 11/2020.
•  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 12/2020.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 12/2020.

20/JAN Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 12/2020, 
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

22/JAN Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 11/2020..

29/JAN

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 12/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 12/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 12/2020.
• Data limite para Requerimento de opção pelo SIMPLES Nacional a SRF/MF referente à 2021.

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 31/01/2021Calendário
O QUÊ e QUANDO pagar?

07/JAN
•  Data limite para pagamento dos Salários referente à 12/2020.
•  FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 12/2020.
•  Contribuição Previdenciária (DAE - empregado doméstico) referente à 12/2020.

15/JAN Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 12/2020.

20/JAN

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 12/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 12/2020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 12/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual (MEI) referente à 12/2020.
• ISS e ICMS referente à 12/2020. (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL referente à 12/2020.

25/JAN PIS e COFINS referente à 12/2020

29/JAN

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 12/2020.
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 12/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 12/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009 
(consolidado).
• Contribuição Sindical Patronal referente a 2021.

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA.
Esse ditado popular é bastante apro-
priado e se encaixa no atual cenário. 
Estamos num momento bastante de-
licado, com anúncio de segunda onda 
do COVID-19, o risco de ações governa-
mentais restritivas à circulação de pes-
soas, nova realidade na relação em-
pregador-empregado e consequente 
revisão do pacto laboral, e os inces-
santes investimentos no atendimento 
ao cliente e o fechamento de inúmeras 
empresas; todavia, independentemen-
te deste quadro, é fato que algumas 
questões não podem ser esquecidas 
pelos empresários. Hoje, trazemos 
duas que devem ser tratadas com a 
maior brevidade possível. A primeira é 
a opção tributária para 2021. Qualquer 

que seja, não poderá ser modificada ao 
longo do ano e, evidentemente, causa 
impacto significativo no resultado dos 
negócios; assim, converse com seu 
contador e faça diversas simulações, 
comparando o SIMPLES Nacional, 
com o Lucro Presumido e o Lucro 
Real, utilizando os dados reais de 2020 
e projetando o que espera para o ano 
que virá, alinhando reestruturação 
societária e segregação de atividades, 
além de rever o planejamento do ne-
gócio. A segunda, alcança as empresas 
optantes do SIMPLES Nacional que se 
encontram em inadimplência junto a 
Receita Federal, que já enviou notifi-
cações sobre a exclusão do sistema 
a partir de janeiro e cuja possibilidade 

de retorno depende de providências 
urgentes de regularização financeira 
que têm data limite em janeiro e, como 
se sabe, enfrentamos muita dificulda-
de em acessar os serviços de forneci-
mento de senhas e de parcelamento 
de débitos, que podem envolver ainda 
a junta comercial. Destacamos que a 
experiência de exclusão do SIMPLES 
Nacional pode ser frustrante para a 
empresa que enfrentará elevados cus-
tos fiscais e previdenciários, requeren-
do redução da margem de lucro ou au-
mento de preços e criando restrições 
competitivas. Assim, não deixe para a 
última hora, até porque, TODOS mere-
cemos férias.  

agenda fiscal
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O  endividamento das famílias 
brasilienses registrou a se-
gunda queda consecutiva no 

ano, desta vez no mês de outubro 
em comparação com setembro. De 
acordo com a Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumi-
dor (Peic), divulgada pela Fecomér-
cio-DF, o número de famílias com 
algum tipo de dívida na capital do 
País passou de 608.359 em setembro 
para 584.831 em outubro. Isso signifi-
ca que 58% das famílias brasilienses 
estão endividadas, ante 60,4% em 
setembro. No mesmo período do ano 
passado, a taxa de endividados era de 
80,8%. Já o montante de contas em 
atraso registrou aumento: passou de 
157.352 mil famílias para 161.895.
O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que o consu-

CONSUMO CAUTELOSO  
Endividamento das famílias brasilienses cai pelo segundo mês 
consecutivo
Por José do Egito 

mo dos brasilienses está mais caute-
loso. Ele destaca ainda que o índice 
de endividamento está muito abaixo 
do que foi registrado no ano passa-
do. “Naturalmente, com o período de 
pandemia, as famílias brasilienses 
frearam o consumo. Muita gente per-
deu o emprego e o poder de compra. 
Com isso, as pessoas estão evitando 
comprar bens duráveis: fugindo do 
parcelamento e gastando apenas no 
essencial. Entretanto, acreditamos 
que o varejo volte a ter uma recupe-
ração gradativa com as festas de fi-
nal do ano: Natal e Ano Novo”, explica 
Francisco Maia.
O estudo mostra ainda que o prin-
cipal instrumento de endividamen-
to da população da capital do País 
continua sendo o cartão de crédito: 
69,8%, seguido por financiamento 

de casa (20,9%) e financiamento de 
carro (20,1%). Dentre os endividados, 
52,2% disseram estar comprometi-
dos com dívidas por mais de um ano. 
Já 12,3% afirmaram ter dívidas entre 
6 meses e 1 ano. Dividas com até 3 
meses registrou um total de 14,8% 
dos entrevistados.
A Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (Peic) 
orienta os empresários do comér-
cio de bens, serviços e turismo que 
utilizam o crédito como ferramenta 
estratégica, uma vez que permite o 
acompanhamento do perfil de endivi-
damento do consumidor, com infor-
mações sobre o nível de comprome-
timento da renda do consumidor com 
dívidas, contas e dívidas em atraso, e 
sua percepção em relação à capaci-
dade de pagamento.
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direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A NATUREZA MERCANTIL DAS STOCK OPTIONS

As stock options, muito comuns 
no Direito norte-americano, cons-
tituem estratégico instrumento de 
incentivo aos diretores e emprega-
dos da empresa, ao lhe conferirem 
a prerrogativa de receberem ações 
da própria companhia em que tra-
balham. A sociedade busca assim, 
primeiro, conseguir maior empe-
nho e produtividade de seu quadro 
funcional, pois este participará di-
retamente da partilha dos lucros 
obtidos no final do exercício. Como 
segundo objetivo, as stock options 
permitem que a empresa mante-
nha, em seus quadros, executivos-
-chaves e outros talentos, aumen-
tando a sua remuneração, por meio 
apenas da transferência de ações. 
Não haverá, assim, a necessidade 
de aumento de salários, o que one-
raria o caixa da empresa. 

Há dois tipos básicos de sto-
ck options: o Plano de Outorga de 
Opção de Ações (POOA) ou a Res-
trictd Shares United (RSU). No pri-

 Empregados e empre-
sas, no entanto, contestaram esta 
regra fiscal. Consequentemente, 
passamos a ter uma pluralidade 
de ações na Justiça do Trabalho e 
Federal, questionando a natureza 
salarial das sotck options e a tribu-
tação pelo imposto de renda. As de-
cisões têm sido, majoritariamente, 
favoráveis à natureza mercantil. 
Para a pacificação da controvérsia, 
espera-se o julgamento, pelo Su-
perior Tribunal de Justiça, no REsp 
1737555, Relator Ministro Franciso 
Falcão, do recurso envolvendo a 
Skanska Brasil, subsidiária de uma 
construtora sueca, que obteve deci-
são favorável à natureza mercantil. 
No entanto, ainda não há data para 
este julgamento.  

Hoje, temos uma pluralidade 
de ações judiciais e administrati-
vas envolvendo o fisco, empresas 
e empregados sobre a real natu-
reza do contrato de stock options. 
Atualmente, tramita, no Congresso 
Nacional, o novo marco jurídico das 
startups, o qual prevê, expressa-
mente que a natureza jurídicas das 
stock options será mercantil e não 
remuneratória. Esta definição re-
presentará importante avanço para 
acabarmos, em definitivo, com a 
questão, e fortalecermos o empre-
endedorismo no país.

meiro, o empregado possui a opção 
de adquirir ações da empresa, em 
determinada data futura. Nas RSU, 
as ações são outorgadas de forma 
automática ao empregado. 

 No entanto, logo surgiram 
questionamentos jurídicos sobre 
a real natureza jurídica das sto-
ck options. Elas seriam contratos 
mercantis, representando boni-
ficações, ou integrariam os con-
tratos trabalhistas, representando 
remuneração salarial por serviços 
prestados. Caso apresentassem 
natureza trabalhista, sobre eles 
incidiria contribuições previdenci-
árias e outros encargos, além de 
ser devido o imposto de renda na 
alíquota de 27,5%. Caso fossem 
mercantis, apenas haveria ganho 
de capital de 15% a 22.5%, inciden-
te apenas quando houvesse a venda 
das ações. 

 A Lei 12.973/2014 aumen-
tou a controvérsia, enquadrando ex-
pressamente, em seu art. 33, as sto-
ck options como remuneração por 
serviços prestados por empregados 
ou similares, efetuada por meio de 
acordo com pagamento baseado em 
ações, cujo valor deveria ser adicio-
nado ao lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real no período de 
apuração em que o custo ou a des-
pesa fossem apropriados. 
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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

Comercialização

locação

Acompanhe as
principais oportunidades de

negócios imobiliários: 
www.imovelsecovi.com.br

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

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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SINDICATO DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO EM 
BOMBEIRO CIVIL PEDE APOIO AO GOVERNO PARA 
EMPRESAS FAZEREM PARTE DO DESENVOLVE-DF
Por José do Egito

O Sindicato das Empresas Pres-
tadoras de Serviço e Especiali-
zadas em Bombeiro Civil (SE-

PEBC-DF) reuniu seus associados 
no dia 20 de novembro, na sede da 
Fecomércio-DF, para encontro com 
o secretário de Relações Institucio-
nais do Distrito Federal, Vitor Paulo. 
Segundo o presidente do sindicato, 
Evanio Santos, o segmento proto-
colou algumas solicitações a pasta. 
Entre os pleitos da categoria está o 
pedido de apoio na implantação de 
centros de formação para Bombeiro 
Civil, além de solicitar que as em-
presas sejam contempladas futu-
ramente no novo Pró-DF, chamado 
agora de Desenvolve-DF.

A proposta do novo Pró-DF facilita 
o acesso de empreendedores a ter-
renos da Companhia Imobiliária de 

Brasília (Terracap), além de simplificar 
a regularização de empreendimentos 
e a renegociação de dívidas. Segundo 
Evanio, a categoria pleiteia entrar no 
programa para desonerar o empre-
sários de grandes alugueis. “Pedimos 
apoio do GDF para que nossos asso-
ciados sejam contemplados no novo 
Pró-DF. Temos muitas despesas com 
aluguel principalmente quando se 
trata de centro de treinamento por ter 
a necessidade de uma área maior”, 
disse o presidente. Uma das principais 
diferenças do Desenvolve-DF para o 
Pró-DF é que os imóveis da Terracap 
serão concedidos por meio de licitação 
para os empresários e não vendidos, 
como ocorria anteriormente. O tempo 
de cessão varia de 5 a 30 anos, prorro-
gáveis por mais 30.

SINDAUTO PARTICIPA DE SEMINÁRIO NO DETRAN-
DF SOBRE ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO
Por José do Egito

O presidente do Sindicato das 
Auto e Moto Escolares e Cen-
tro de Formação de Condu-

tores Classes “A”, “B”, e “AB”, do 
DF (Sindauto-DF), Francisco Loiola, 
participou no dia 12 de novembro, 
do primeiro Seminário realizado pelo 
Detran-DF sobre as alterações do 
código de trânsito brasileiro. O even-
to esclareceu recentes mudanças 

ocorridas na legislação de trânsito e 
o impacto delas na sociedade e nas 
rodovias do País.

Para Francisco Loiola, o debate foi 
importante para informar a popula-
ção e ampliar as discussões sobre 
as recentes alterações no CTB. “Foi 
bastante relevante. As mudanças 
não são para banalizar ou relaxar 
com as regras excedendo os limites 

novidades da base

das rodovias. Nós queremos propi-
ciar liberdade sem deixar de lado 
o compromisso no trânsito sem 
acidente. Nossa intenção é zerar a 
taxa de mortalidade no trânsito. É 
uma guerra constante que precisa 
ser freada com importantes medi-
das”, disse o presidente.
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SEMINÁRIO REALIZADO EM BRASÍLIA DEBATEU A 
NOVA ERA DOS EVENTOS E NEGÓCIOS
Por José do Egito

S e por um lado o setor de even-
tos teve o maior número de 
cancelamentos de todos os 

tempos, por outro foi hora de se 
reinventar. Com este pensamento, a 
Câmara de Turismo e Hospitalidade 
da Fecomércio-DF, juntamente com 
o Sebrae-DF, o Sindieventos e o Bra-
sília Convention Bureau, promoveu 
no dia 25 de novembro, o seminário 
Eventos Presenciais: no Caminho 
do Recomeço. Casos de sucesso e 

especialistas motivaram o público 
e mostraram os ajustes necessá-
rios para viabilizar a realização dos 
encontros presenciais. O seminário 
ocorreu no Centro de Convenções e 
Eventos Brasil 21.

O presidente do Sindieventos, Luís 
Otávio Rocha Neves, discursou na 
abertura e ressaltou que o setor tem 
buscado alternativas para a retomada 
na capital federal. “Agradecemos o en-

SINDICATO REÚNE FEIRANTES E 
REPRESENTANTES DO GDF PARA 
FALAR SOBRE O PROJETO FEIRA 
LEGAL
Por Daniel Alcântara

O Sindicato dos Feirantes do Dis-
trito Federal (Sindifeira-DF) 
reuniu o Subsecretário de Mo-

biliário Urbano e Apoio às Cidades, 
Alexandre de Jesus Silva Yanez, e sua 
equipe, para falar para os empresá-
rios sobre o projeto Feira Legal, no 
dia 26 de outubro,  na sede da Feco-
mércio. O programa trata sobre alte-
ração da legislação de feiras, além da 
regularização dos estabelecimentos, 
infraestrutura, financiamentos e ou-
tros assuntos. Para o presidente do 
sindicato, Francisco Valdenir, essas 
mudanças são de grande importância 
para o segmento.
“Nós temos uma Lei, hoje, que pra-
ticamente não condiz com a nossa 

realidade. O nosso objetivo é o de 
passar a mensagem da nova nor-
ma, 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. Ou-
tra 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 em-
presário”, destacou Valdenir.

volvimento de todas as entidades nesse 
seminário e que a gente consiga fazer 
essa retomada. É importante ver como 
esses eventos estão retomando em 
todo o País. Em vários estados, em São 
Paulo, Santa Catarina. É um novo mo-
delo. Espero que ano que vem a gente 
consiga fazer os eventos presenciais de 
uma forma melhor”, disse.
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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.                                                                                                                                     

Fonte: CNC

No último trimestre do ano, as ex-
pectativas se voltam para o poten-
cial e a sustentação na recupera-

ção das vendas no setor de comércio 
e serviços. Entretanto, em que pese a 
velocidade de recuperação das vendas, 
pesquisas realizadas pela Confederação 
Nacional do Comércio-CNC, apontam 
para uma frustração nas contratações 
temporárias de final de ano com uma 
redução de 19,7% e o deslocamento nas 
datas de contratações que antes ocor-
riam no período de setembro a novem-
bro para novembro de dezembro. Em 
comparação com o ano anterior, 17.300 
vagas temporárias deixarão de ocorrer e 
apenas 16,3% dos contratos temporários 
serão mantidos contra uma média de 
25,9% nos últimos três anos.

O setor de comércio e serviços no 
Distrito Federal deverá participar com 
1.010 vagas temporárias, apresentan-
do forte redução e contribuindo muito 
pouco para a redução no número de 
desempregados que segunda a Pes-
quisa de Emprego e Desemprego – 
PED divulgada pela CODEPLAN para 

o mês de setembro, totalizou 288 mil 
pessoas desempregadas com uma 
taxa de desemprego total de 18,4%.

A pesquisa da Confederação Nacional 
do Comércio – CNC em relação ao 
Endividamento e Inadimplência das 
famílias do DF - PEIC, em setembro, 
indica que a inadimplência e a dívida 
impagável continuam a trajetória de 

crescimento, com 7,6% e 8,9% em 
relação ao mês de agosto, combinado 
com uma redução de -3,05% na dívida 
total, demonstrando incapacidade de 
consumo das famílias como resultado 
do desemprego. 
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

Setembro 2020

Cartão de Crédito
74,3%
69,8%
69,6%

Dívida impágavel
5,0%
5,6%
6,1%

Inadimplência
13,4%
14,5%
15,6%

Dívida Total
60,5%
62,3%
60,4%

Julho Agosto Setembro
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresentou crescimento no mês de agosto compa-
rado ao mês de julho, fechando em 66,0 puxado pelos subin-
dicadores das classes de maior poder de consumo (acima 
de 10SM) desde junho e desde julho também pela classe de 
consumo de (até 10 SM).

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 ju-
lho. Os demais subindicadores também apresentam expres-
sivo crescimento, denotando o otimismo que impera e deverá 
predominar nos últimos meses do 3º quadrimestre. Este ce-
nário, parece consolidar a retomada na atividade comercial no 
Distrito Federal.

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-automó-
veis, empréstimo pessoal em bancos e financeiras. Já as ta-
xas de cartão de crédito e cheque especial sofrem redução 
de 2,03 e 1,15 pontos percentuais respectivamente.

Mais de
10 SM 70,7

71,1
70,5

65,1
66,0
67,6 

62,5
63,6
66,3

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Setembro 2020

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

67,8
68,3
76,0

106,5
123,2
129,8

35,2
33,1
53,6

69,8
74,8 
86,5

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Setembro 2020

Fonte: CNC

Maio

Abril

Março

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

106,76%
105,82%
105,36%

128,01%
125,98%
125,47%

17,88%
17,60%
17,32%

73,52%
73,13%
72,73%

45,59%

44,92%
45,26%

254,41%
253,26%
250,98%

114,11%

112,91%

111,95%

16,49%

15,94%

15,39%

13,89%

13,35%

12,82%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Setembro 2020

Setembro 2020

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Julho

Julho

Julho

Agosto

Agosto

Agosto

Setembro

Setembro

Setembro
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Román Dario Cuattrin
Bancário e presidente da Associação 

dos Moradores de Águas Claras

Amanda Ribeiro
Empreendedora

Clícia Cardoso
Aposentada

Bruno André   
Diretor executivo da 

clínica Salus Ortopedia

www.fecomerciodf.com.br

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

BOM

BOM

BOM BOM

BOM BOM

BOM

RUIM

RUIM

RUIM
A renovação traz novas 

possibilidades de interação com 
o DF e mais oportunidades pros 

moradores.

Se considerar que os eleitos estão 
dispostos a realizar um bom 

trabalho na região, pois assim 
desafoga os serviços aqui na região 

do DF.

A cada eleição, as questões 
referente a saúde, emprego, 

educação não tem se mostrado 
eficientes, pois grande parte 

de  moradores do entorno ainda 
dependem do DF. Em sua maioria, 

por falta de opção.

Importante que a possibilidade de 
entrada de novos concorrentes, 

caso seja efetivada, estimule 
ainda mais a melhoria 

na prestação do serviço e 
intensifique a redução custos 

para o cliente.

Caso ocorra, tem que ter 
regulamentação criteriosa, no 

sentido de obrigações, fiscalização, 
metas e responsabilidades por 

danos.

Espera-se que os novos governantes 
eleitos acentuem o investimento em 
políticas de cooperação entre o DF e 
as cidades do Entorno estimulando e 

integrando a economia regional.

Num momento, apesar de muitos 
ignorarem, ainda vivemos uma 
pandemia. Preservação da vida, 

deveria ser o foco para todo 
mundo.

A situação atual pela qual estamos 
passando requer mudanças 

temporárias em em nosso modo 
de convivência. Ter maior cautela 
e respeitar normas e orientações 

sanitárias são atos que podem salvar 
vidas.

Considerando o aspecto atípico e 
emergencial que vivemos com a 

pandemia. Ainda mais que vem aí a 
segunda onda de contaminação.

Os serviços privatizados não 
exercem nenhuma excelência na 

qualidade, preferem levar as causas 
à Justiça do que resolver o problema 
do consumidor que é, em geral,  mal 

tratado.

O governo tem outras prioridades 
pra cuidar do que gerir a 

distribuição de energia elétrica. 
Deixem o setor privado mostrar 

sua eficiência. 

Cortaram ainda mais as já escassas 
oportunidades de lazer da nossa 

população
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PROGRAMA JOVEM  APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da 
qualifi cação de jovens para o mercado de trabalho.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
A empresa cria a oportunidade do aprendizado prático e o 
estagiário, de impulsionar o seu crescimento profi ssional.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Pesquisas de mercado estratégicas aplicadas com 
softwares altamente tecnológicos para orientar os mais 
diversos segmentos e permitir decisões mais acertadas 
para as empresas.

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

SCS Qd 06 - Ed. Jessé Freire - 5º andar - Brasília-DF

(61) 3962-2019 / 3962-2024 (opção 1) ou 3962-2023 (opção 7)

facebook.com/InstitutoFecomercioDF

www.institutofecomerciodf.com.br

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.
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