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Sesc-DF inicia implantação de sinal de Wi-Fi gratuito nas unidades  

Senac abre inscrições para cursos em Sobradinho
A unidade do Senac em Sobradinho está com matrículas abertas para cin-
co cursos de formação inicial e continuada nas áreas de Gestão, Saúde 
e Tecnologia da Informação que terão início ainda neste mês de janeiro. 
A inscrição pode ser feita de forma online, no site do Senac (df.senac.br/
cursos), ou pessoalmente na unidade, de segunda a sexta-feira, até a data 
de início das aulas, enquanto houver vaga disponível.
As turmas ofertadas serão desenvolvidas por meio de plataforma virtu-
al, com apoio de recursos tecnológicos (atendimento remoto), enquanto 
o Senac-DF constatar que há a necessidade de adoção de medidas ne-
cessárias para conter a pandemia do novo coronavírus. A unidade está 
localizada na Área Especial 5, Quadra 4, conj. E, Sobradinho I. Para mais 
informações sobre esse curso e outros oferecidos pela unidade, ou ligue 
no Tele Senac: (61) 3313-8877.
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Com o objetivo de trazer facilida-
de, o Sesc-DF começou a im-
plantar o serviço de Wi-Fi gra-
tuito para a clientela. A primeira 
unidade que irá disponibilizar o 
sinal é a do Gama a partir do dia 
8 de janeiro. O acesso à inter-
net se dará de forma gradativa 
em Ceilândia, Taguatinga Norte, 
EduSesc Taguatinga Norte, Setor 
Comercial Sul (Edifício Presiden-
te Dutra), 504 Sul e Guará.  Nos 
eventos externos, a instituição 
ainda disponibilizará o sinal por 
meio das unidades móveis. A 
expectativa é que até fevereiro 
o serviço esteja funcionando em 
todas as unidades.
Para o coordenador de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 

Sesc-DF, Américo Fernandes de 
Souza Filho, o Wi-Fi vai proporcio-
nar comodidade e a possibilidade 
de promover as atividades da ins-
tituição. “A nossa preocupação é 
prover acesso à internet, com qua-
lidade, confiabilidade e segurança 
aos frequentadores das unidades, 
servindo, ainda, como um ponto 
para divulgação das informações 
importantes para o Sesc e seus 
associados. Já definimos o crono-
grama e em breve o serviço chegará 
em todas as unidades”, contou.
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editorial 

Ressurreição

As consequências desse vírus 
devastador não se resumem 
apenas no sofrimento e na 

morte. Há um olhar mais amplo, 
que consegue perceber o poder 
de transformação que a pandemia 
trouxe para a conduta humana e 
suas atividades. A presença da Co-
vid-19 entre nós é um marco no 
comportamento da humanidade. 

O retrato dessa história e suas 
consequências é o tema principal da 
revista da Fecomércio. 

As jornalistas Sacha Bourdette 
e Silvia Melo uniram experiência e 
bom texto para narrar este momen-
to que nos comove, entristece, mas 
também ensina. 

Desta forma é que o homem usa 
a tentativa e erro para encontrar 
suas regras de adaptação. É exa-
tamente pela capacidade de adap-
tação que os mais capazes sempre 
vencem. Como sempre, a ciência, 
grande maravilha da curiosidade 
humana, nos acompanha como um 
salva-vidas neste maremoto. 

Esta chegada da vacina será fun-
damental para a sobrevivência dos 
humanos e para melhorar a con-
fiança dos consumidores e do co-
mércio. O setor de eventos, lastima-
velmente, é um dos mais castigados 
pela epidemia, pois se continuar 
parado haverá um efeito econômico 
catastrófico e psicológico, pois, todo 
mundo já quer voltar à ativa. Mas, há 
também uma réstia de luz iluminan-
do essa treva: o setor imobiliário foi 
beneficiado. O confinamento resi-
dencial restaurou o desejo pela casa 
que se mora. 

A bela reportagem nos conta 
uma história de Deus e o Diabo na 
terra do Azul. Como diz Glauber, 
“está contada minha história, verda-
de e imaginação, e assim espero que 
se tenha tirado uma lição”.

Tal qual uma crisálida, obra pri-
ma da natureza, que guarda em si o 
poder de transformação de uma la-
garta em borboleta; o homem sou-
be reagir à tragédia e tirar lições  
do infortúnio.

O ano de 2020 terminou com pre-
visões econômicas apontando para 
uma retomada das atividades. As 
pesquisas já apontam dados anima-
dores. O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio do DF (Icec-
-DF), produzido pela Fecomércio-DF, 
mostra crescimento e esperança. 

Izis Pereira é uma economista 
que trabalha e orienta a Confede-
ração Nacional do Comércio. A ela 
devemos informações sobre o de-
senvolvimento de novo instrumen-
to na transformação do comércio, 
favorecido pelo e-commerce e por 
outros canais digitais. A transfor-
mação digital, que ocorreu durante 
a pandemia foi muito expressiva, 
porque estimulou as empresas a 
pensar nas suas presenças digitais 
e de ter uma participação no co-
mércio eletrônico. Dados da Recei-
ta mostram que as vendas online 
cresceram mais de 45%. 
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OSNEI 
OKUMOTO
Por José do Egito

O secretário de Saúde 
do Distrito Federal, Osnei 
Okumoto, detalhou, em en-
trevista para a revista Feco-
mércio-DF, medidas de en-
frentamento a uma possível 
segunda onda do novo corona-
vírus na capital da República.  
O chefe da pasta explicou re-
sultados parciais do inquérito 
soroepidemiológico do novo 
coronavírus e elogiou medi-
das adotadas para seguran-
ça do comércio, como o Selo  
Estabelecimento Responsável, 
iniciativa da Federação. Além 
disso, o secretário de saú-
de da capital do País informa 
que o DF está preparado para  
vacinar a população. 
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1- Como o senhor avalia o trabalho 
da Secretaria de Saúde para conter 
o avanço do coronavírus no DF?

A Secretaria de saúde tem um 
trabalho muito bem integrado, in-
cluindo a parte de Vigilância em 
Saúde (SVS), juntamente com a 
Subsecretaria de Assistência Inte-
grada à Saúde (SAIS). Esse trabalho 
foi muito oportuno porque a Secre-
taria estabeleceu grupos de atuação 
para ter notas técnicas e protocolos 
necessários no atendimento aos pa-
cientes com Covid. De uma maneira 
geral, para que a pandemia pudesse 
ser gerenciada, foi instituída a Co-
missão Operacional de Emergência 
(COE), que pôde fazer todas as arti-
culações de fluxo e do atendimento 
dentro da rede pública e da rede 
privada contratada. Então, foi es-
tabelecido, de uma maneira muito 
clara, esse combate ao coronavírus, 
tanto na questão de vigilância, como 
na assistência. Isso permitiu que a 
gente tivesse, e tenha ainda, uma 
organização muito bem instituída 
neste período de Covid. A Secretaria, 
determinando esses fluxos, pôde 
atender todas as necessidades da 
população do Distrito Federal.

2- Quais problemas contribuíram 
para a aceleração na taxa de infec-
ção da Covid?

Eu acho que o grande deslocamen-
to das pessoas, de uma região para 
outra, utilizando a aviação ou os 
ônibus, favorece muito que haja cir-
culação do vírus em vários locais do 

país. É preciso observar que, tan-
to a gente pode levar esse vírus do  
Distrito Federal para outros estados, 
como pode trazer de vários lugares 
aqui para o DF. Como temos o Con-
gresso Nacional em Brasília, e todas 
as vertentes políticas estão voltadas 
para o Distrito Federal, essa grande 
circulação de pessoas do país inteiro 
– e de outros países também, por-
que nós temos as embaixadas – faz 
com que o vírus circule com maior 
frequência e com maior intensidade 
no Distrito Federal. Por outro lado, 
nós temos as nossas 34 Regiões 
Administrativas (RAs), o que gera 
um fluxo interno. Foi preciso fazer 
um trabalho de educação em saú-
de para que as pessoas utilizas-
sem máscaras, lavassem as mãos 
constantemente com água e sabão 
ou utilizando álcool em gel, e princi-
palmente, evitassem aglomerações. 
Agora, todas as vezes em que perce-
bemos dificuldade no cumprimento 
de regras sanitárias de higiene, ob-
serva-se também uma maior circu-
lação do vírus.

3- Quais medidas preventivas  
podem ser adotadas para se frear a 
contaminação?

Educação em saúde. Temos que 
trabalhar muito e de forma contí-
nua essa questão das orientações 
em relação aos cuidados de higiene 
e para que as pessoas evitem aglo-
merações. Enquanto não temos a 
vacinação, só assim podemos con-
ter a propagação do vírus.
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4- Haverá mais contratações de pro-
fissionais da saúde no DF em 2021?

Nós temos os concursos vigentes. 
Mas, tendo em vista uma Lei Fede-
ral, só podemos fazer contratação 
quando há vacâncias, ou seja, pro-
fissionais que pediram demissão ou 
que aposentaram. Podemos fazer 
reposição, e estamos fazendo, utili-
zando os nossos concursos públicos.

5- Desde o início de pandemia, a Fe-
comércio-DF, juntamente com enti-
dades do setor produtivo do Distrito 
Federal, buscou alternativas para 
conscientizar empresários e pro-
teger a população. Recentemente, 
a Federação lançou o Selo Esta-
belecimento Responsável. Como o 
senhor avalia as medidas da Feco-
mércio para a sobrevivência do co-
mércio da cidade?

A grande preocupação que temos 
em relação à propagação do vírus 
visa muito a observação não só da 
saúde, mas também das questões 
econômicas do país. Desta forma, 
a Secretaria de Saúde fez uma par-
ceria muito significativa com a Fe-
comércio. Nela, estabelecemos os 
cuidados necessários para que não 
haja a propagação do vírus na ati-
vidade econômica. Então, todo tra-
balho feito pela Fecomercio é visto 
com bons olhos pela Secretaria de 
Saúde. Só temos que parabenizar a 
Federação pelo interesse de evitar a 
propagação do vírus, inclusive com 

a emissão do Selo Estabelecimento 
Responsável, que ajudou bastante.

6- Qual avaliação a Secretaria 
pode fazer com base no último 
estudo epidemiológico, realiza-
do com apoio da Fecomércio e do 
Sesc, sobre a situação atual do DF? 
De que forma isso colabora na pre-
visão de uma possível transmissão 
mais acentuada?

Isso é interessante porque a gente 
começou a fazer esse inquérito so-
roepidemiológico graças ao apoio da 
Fecomércio, que fez a doação de 10 
mil testes rápidos, também à parce-
ria com o Sesc e o Corpo de Bom-
beiros. Os primeiros dados obtidos 
demostram que o Distrito Federal 
tem em torno de 17% da população 
com anticorpos do tipo IGG. Esses 
anticorpos determinam que há uma 
imunidade por parte dessas pesso-
as. Esse é um índice considerado 
muito baixo, o que nos dá a certeza 
de que grande parte da população 
está suscetível a se contaminar com 
o coronavírus, podendo – em casos 
de pacientes com comorbidades - se 
tornarem graves, com necessidade 
de internação. Já outros pacientes 
poderão ter a Covid de forma assin-
tomática, sem nenhum tipo de sin-
tomatologia, e serem devidamente 
isolado em seus próprios domicílios.

7- Recentemente o senhor disse que 
a segunda onda era uma incógnita. 
Devemos nos preparar para o pior?
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Na verdade, a segunda onda é sub-
jetiva. A definição de uma segunda 
onda é de muita subjetividade. Hoje 
nós temos uma diminuição muito 
grande da transmissão do coronaví-
rus. Estamos fechando os primeiros 
dez dias do mês de janeiro com uma 
taxa de transmissibilidade em 0,87. 
Mesmo assim, temos uma quan-
tidade de pessoas indo para leitos 
de UTI. O que significa isso? Signi-
fica que muitas pessoas se aglo-
meraram em festividades no mês 
de dezembro, geralmente os mais 
jovens, e levaram o vírus para suas 
residências. Então um grande nú-
mero de idosos, ou pessoas acima 
dos 60 anos, estão contaminados 
e necessitando de internação hos-
pitalar e, muitas vezes, em leito de 
UTI.Quando a gente observa a mé-
dia móvel de óbitos, verificamos que 
a maioria está acima dos 60 anos 
de idade. Isso é uma visão macro 
em relação ao que a gente tem dos 
resultados, mas, quanto mais evi-
tarmos a transmissibilidade, mais 
pessoas idosas estarão seguras 
nas suas residências e, logicamen-
te, estarão sendo abençoados para 
receber as vacinas, evitando serem 
contaminadas.

8- O debate sobre a obrigatorieda-
de da vacina tem dividido opiniões. 
Como o senhor avalia esta questão?

Um dos princípios básicos da ética 
na saúde é a autonomia que é dada 
às pessoas. Então, muitas vezes, isso 

pode ser bem estabelecido, desde 
que não haja comprometimento à 
saúde de outras pessoas.Ter a obri-
gatoriedade da vacina quando há 
fornecimento desta vacina por parte 
do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
muito importante. Porque estamos 
tratando de uma doença com trans-
missibilidade muito alta e podendo 
ser letal em grande quantidade. En-
tão, a obrigatoriedade é importante, 
mas não significa que seja uma va-
cinação forçada.

9- O DF está preparado para vaci-
nar em massa a população da capi-
tal do país? Já existe algum plano 
para isso?

Sim. Nós estamos com o Plano 
Estratégico e Operacional da Vaci-
nação Covid-19. Esse plano nos dá 
total segurança das nossas ações 
aqui no DF no ano de 2021, seja para 
a Covid, ou para qualquer outro tipo 
de doença.O Ministério da Saúde 
oferece 19 tipos de vacina todos os 
anos no Distrito Federal e no Brasil 
todo, e agora nós teremos também 
a vacina contra a Covid. As equipes 
estão preparadas e treinadas para 
fazerem a imunização das pesso-
as. Temos 1.500 servidores prontos, 
que já atuam diretamente nas roti-
nas normais de vacinação. Teremos 
150 carros e 169 salas de vacinação 
disponíveis.Então, estamos prepa-
rados para vacinar a população do 
DF. Nesta fase inicial, teremos 422 
mil pessoas sendo vacinadas em 

três fases: na primeira, estaremos 
atuando para imunizar os profis-
sionais de saúde e pessoas acima 
de 75 anos. Na segunda fase, tere-
mos pessoas atendidas de 60 a 74 
anos; e, na terceira fase, todos os 
pacientes que apresentam comor-
bidades como diabetes mellitus, hi-
pertensão arterial, doenças cardio e 
neurovasculares, ou pacientes que 
fizeram transplantes com órgãos 
sólidos.Então essa é a importância 
de se estabelecer um plano. Esta-
belecemos uma logística e orga-
nização para sejam contemplados 
os grupos prioritários inicialmen-
te previstos no Plano Nacional do  
Ministério da Saúde.

10- Outro enfrentamento que a ci-
dade está passando é com os casos 
de dengue. Existe algum plano para 
conter a contaminação?

Sim. Também é um trabalho que 
fazemos diretamente com a popu-
lação para se evitar água parada, 
pois isso propicia criadouros do 
mosquito da dengue. O trabalho é 
de conscientização e muito simples 
de se fazer. O fundamental é evitar 
água parada, evitar lixo na redon-
deza das residências, Dessa forma, 
nós não teremos mosquito, não te-
remos, por consequência, a dengue, 
não teremos a Zika e nem teremos 
Chikungunya.

A definição de uma segunda onda 

é de muita subjetividade. Hoje nós 

temos uma diminuição muito grande 

da transmissão do coronavírus. 

Estamos fechando os primeiros dez 

dias do mês de janeiro com uma taxa 

de transmissibilidade em 0,87. Mesmo 

assim, temos uma quantidade de 

pessoas indo para leitos de UTI.x x

  

“

“
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marketing

EMPRESÁRIOS DA CAPITAL AUMENTAM VENDAS  
COM A AJUDA DE INFLUENCIADORES DIGITAIS

As redes sociais passaram a ser um ótimo meio para ganhar clientes
Por Carolina Oliveira

Para se manter no mercado é 
preciso estar em constante 
evolução. Isso significa es-

tudar, conhecer as novidades que 
surgem todos os anos e se manter 
antenado no que o público anda 
consumindo. Por isso, os empresá-
rios que reconheceram o poder das 
redes sociais têm saído na frente 
quando o assunto é aumento de ven-
das. Hoje, ter um perfil da empresa 
nas redes sociais é quase que obri-
gatório, mas outro movimento den-
tro das redes sociais tem feito parte 
da vida de alguns empresários: o 
apoio de influenciadores digitais.

Pesquisa realizada pela Quali-
best, empresa de captação e análise 
de dados, revela que entre os bra-

sileiros que usam as redes sociais, 
71% seguem algum influenciador, 
86% já descobriram um produto via 
influenciador e 73% já compraram 
algo após indicação desse tipo de 
profissional da internet. Na prática, 
esses números são confirmados 
por empresários da capital federal. 
A Thiago’s Prime é uma casa de 
carnes que nasceu em Taguatinga 
há 32 anos. Na época, a casa tinha 
outro nome e a divulgação era feita 
por meio de carros de som e faixas. 
Há cinco anos, a empresa começou 
a crescer com o objetivo de oferecer 
produtos de linhas diferenciadas e o 
responsável pela empresa, Thiago 
Mendes Cardoso, percebeu a impor-
tância das redes sociais no aumento 

das vendas porque se viu influen-
ciado por outras marcas também. 
“Há cinco anos comecei a investir no  
Instagram e depois nos influencia-
dores porque eu, como usuário, era 
influenciado pelas marcas. A partir 
daí acabei entrando nesse mundo 
de churrasqueiros, conheci alguns 
pessoalmente e investi neles para 
ter esse retorno”, explica.

No entanto, para conseguir uma 
divulgação que desse retorno efetivo, 
Thiago foi estratégico. “No início, eu 
fazia divulgação com vários influen-
ciadores e fui selecionando quem, 
de fato, dava retorno. Hoje trabalho 
com poucos e pequenos influencia-
dores, pois o que eu olho é o enga-
jamento. Não uso o influenciador só 
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 Proprietário de uma casa de carnes, Thiago Mendes, percebeu a importância das redes sociais no aumento das vendas.
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porque ele é famoso, pois isso não dá 
resultado. Só tem um influenciador  
grande que eu ainda trabalho, pois o 
jeito que ele fala dá credibilidade. Ele 
não faz só pelo patrocínio. Quando 
começamos a trabalhar juntos ele 
tinha 10 mil seguidores e hoje tem 
mais de 200 mil. Eu prefiro coisa 
mais natural, mais orgânica”, afirma.  
A estratégia da casa de carnes em 
relação aos influenciadores digitais 
deu certo, segundo o empresário. 
“Teve aumento de vendas. No iní-
cio, alguns não me deram retorno 
algum, mas depois que eu consegui 
enxergar o que meu cliente gosta 
de ver. Por isso, prefiro investir em  
caras que gostam de fazer churras-
co, que são do ramo”, explica.

O perfil Onde Comer Brasília é 
um dos influenciadores que anun-
ciam os produtos da Thiago’s Prime. 
Com mais de 200 mil seguidores no 
Instagram, o perfil nasceu em 2016, 
depois que o casal Danielle Carvalho 
Pimenta e Rodrigo Pimenta decidi-
ram divulgar suas andanças pelos 
restaurantes da capital. “Come-
çamos despretensiosamente para 
dar dicas aos amigos e, para nossa 
surpresa, três meses depois a gen-
te já tinha 10 mil seguidores”, conta 
Danielle. Ela explica que hoje o perfil 
cresceu tanto que houve a necessi-
dade de contratar equipe. “Nosso 
trabalho hoje é via demanda e inte-
resse. Recebemos muitos convites 
para conhecer os estabelecimentos 
e também vamos a muitos locais que 
a gente tem interesse. Nossa política 
é postar tudo que a gente gosta”.

A vida do influenciador digital é 
corrida. Só o Onde Comer Brasília 
realiza cerca de duas visitas a esta-
belecimentos por dia. “Já aconteceu 
de ter quatro visitas à restaurantes 
por dia então quando a demanda 
está grande a gente se divide. Hoje, 
as demandas só crescem e a gen-
te percebe que as pessoas acredi-
tam no nosso Instagram e no nosso  
trabalho. Nossos seguidores con-
fiam nas nossas publicações e os 
empreendedores nos buscam. Nós 
temos muito orgulho dos feedbacks 
que recebemos dos empresários,  

pois temos 100% retorno positivo so-
bre o movimento nas casas após nossa  
divulgação. Às vezes acontece, inclu-
sive, de haver um excesso de deman-
da nos lugares que nos engajamos”.

Daniele afirma também que 
para se ter um perfil tão conhecido é 
preciso ter muita responsabilidade 
com o público e com os empresários.  
“É preciso ter responsabilidade so-
cial. Desde que percebemos o au-
mento de seguidores, não falar mal 
de nenhum lugar. Se formos a um 
estabelecimento e a experiência não 
for boa, damos o feedback ao em-
presário e não postamos nada. Se-
ria falta de responsabilidade porque 
pode ser algum problema pontual. 
Os restaurantes estão lutando mui-
to para se manter e, como a gente 
tem essa influência para fazer um 
negócio crescer, acreditamos que a 
gente também poderia ter responsa-
bilidade em destruir esse negócio”,  
pondera a influenciadora.

MODA 
A Loja de roupas femininas De-

rela já nasceu usando e abusando do 
mundo digital e seus influenciadores. 
Desde o início, há cinco anos, a loja, 
que é comandada pelas sócias Ma-
riana Amorim e Anne Karoline Ribas, 
faz trabalhos com influenciadores 
locais. A loja, inclusive, faz coleções 
especiais em parcerias com influen-

ciadores para agregar valor à marca. 
“Eu considero as influenciadoras 
fundamentais, por isso trabalhamos 
com vários perfis que tenham a cara 
da marca e que gostem das nossas 
roupas”, explica uma das sócias Ma-
riana Amorim. A loja trabalha men-
salmente com cerca de 20 influen-
ciadoras digitais. “O que eu percebo é 
que elas mantêm nosso faturamento 
todo mês, por isso temos um plano 
de marketing com elas durante todo 
o ano. É uma excelente estratégia 
para aumentar as vendas. Por causa 
delas, nosso próprio Instagram cres-
ce também”, conta a empresária, 
que afirma ainda que só contratar 
influenciadores não é o único cami-
nho. “Você precisa estar conectado. 
Não adianta a influenciadora postar 
e você não ter estrutura. A gente tem 
que saber atender a cliente e dar 
todo suporte para a venda”, conta.

Outro ponto que faz os em-
presários se interessarem pelo  
influenciador segundo a Danielle  
Pimenta é oferecer um trabalho sério 
e respeitoso. “A dica é se pautar pela 
honestidade e não comprar seguidor. 
Isso seria enganar o empresário que 
contrata para divulgar. Além disso, 
hoje as pessoas já percebem quem 
compra seguidor. É preciso crescer 
de maneira orgânica, pois há espa-
ço para todo mundo trabalhar nas  
redes”, conclui.
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Casal Danielle Carvalho e Rodrigo Pimenta administram a página “Onde Comer 
Brasília”, que já conta com mais de 200 mil seguidores
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ALTERNATIVA PARA EMPRESAS
Contrato intermitente cresce e vira alternativa na pandemia
Por José do Egito

O trabalho intermitente tem sido 
uma alternativa para as em-
presas se adaptarem à nova 

realidade imposta pela pandemia da 
Covid-19, em que o comércio fun-
ciona em horários diferentes e a sua 
abertura depende das condições 
sanitárias de prevenção à doença. A 
modalidade de contrato, criada pela 
Reforma Trabalhista, vem regis-
trando saldo positivo de postos de 
trabalho. Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados), divulgados pelo Ministério 
da Economia, apontam que o tra-
balho intermitente teve crescimen-
to durante a crise sanitária. Foram 
criadas 20 mil vagas intermiten-
tes no primeiro semestre de 2020. 
No mesmo período, 1,2 milhão de  
postos de trabalho com carteira 

mão de obra

assinada foram fechados. O de-
semprego bateu recorde e chegou 
a 13,8% no trimestre encerrado em 
julho, o maior patamar desde o iní-
cio da série histórica em 2012.

Segundo especialistas, a incerte-
za em relação à retomada da econo-
mia tem incentivado as empresas a 
abrirem postos de trabalho em um 
regime que é enxergado com re-
ceio desde a aprovação da Reforma 
Trabalhista. De acordo com o pre-
sidente da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação (FBHA), 
Alexandre Sampaio, a chegada da 
pandemia comprovou a necessidade 
de existir outras formas de contrata-
ção para a manutenção dos empre-
gos e, claro, dos empreendimentos. 
“A possibilidade de trazer a contra-

tação intermitente como uma aliada 
pode promover o aumento de vagas 
de trabalho e, consequentemente, 
de demandas para os hotéis, bares e 
restaurantes”, diz Alexandre. 

Ele explica que a discussão so-
bre a validade desse modelo de tra-
balho está em julgamento pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) e que 
caso a modalidade seja considerada 
inconstitucional, inúmeras empre-
sas poderão fechar as suas portas e, 
sem dúvidas, a crise econômica vol-
tará a assombrar o mercado de tra-
balho em todo o Brasil. “O julgamen-
to, que foi interrompido pela ministra 
Rosa Weber, não possui data para 
retornar, mas é urgente a discussão 
sobre o futuro dos contratos nesse 
formato, principalmente quando há 

Apenas no primeiro semestre de 2020, foram criadas 20 mil vagas intermitentes
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uma relação direta para sobrevivên-
cia do setor turístico durante a pan-
demia ocasionada pela Covid-19”. 
Viabilizar a contratação de profissio-
nais de forma legal e sazonal abre 
espaço para que não haja prejuízos 
a longo prazo. Segundo Alexandre, 
o empregador, atualmente, se vê 
em uma situação delicada. “Não há 
como saber o futuro do comércio en-
quanto a Covid-19 não for controlada. 
Contudo, na medida em que o tempo 
passa, acumulamos prejuízos que 
poderão ser irreversíveis”, explica. 

O contrato de trabalho intermi-
tente garante aos trabalhadores os 
mesmos direitos previstos na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que são concedidos aos trabalhado-
res com contratos regulares como 
as férias, o 13º salário, o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
e a jornada de trabalho limitada a 
44h semanais. Os empregados atu-

am mediante a convocação das em-
presas e têm a opção de recusar as 
convocações e de manter diversos 
empregadores. Já o pagamento é re-
alizado por horas trabalhadas e não 
pode ser inferior ao salário mínimo 
calculado por hora, atualmente no 
valor de R$ 4,75. O contrato de traba-
lho ainda é reincidido de forma auto-
mática após 12 meses de inatividade.

Para Bianca Canzi, advogada 
trabalhista do escritório Aith, Badari 
e Luchin Advogados, se a redução e 
a suspensão dos contratos de tra-
balho permite preservar empregos, 
o trabalho intermitente agora tem 
auxiliado na retomada da econo-
mia. “O contrato intermitente foi 
uma inovação positiva da Reforma 
Trabalhista. A pandemia fez todos 
se flexibilizaram e verem uma nova 
forma de lidar com o trabalho. Esta 
modalidade beneficia os donos dos 
empreendimentos, que contratam 

funcionários na mesma proporção 
da demanda”, disse Bianca.

Outra questão debatida pelos 
especialistas é se o número de tra-
balhadores contratados como inter-
mitentes deve se manter depois do 
fim da crise sanitária. A manutenção 
pode variar conforme cada caso e 
uma das possibilidades apontadas é 
de que a prestação de serviços para 
mais de um empregador resulte em 
uma renda maior e, em razão disso, 
muitos trabalhadores decidam per-
manecer na modalidade. “O traba-
lhador deve ficar atento às condições 
em que o empregador se encontra. 
Muitas vezes não vale a pena reto-
mar o contrato regular, tendo em 
vista a instabilidade financeira do 
empregador”, acrescenta Ruslan 
Stuchi, advogado trabalhista e sócio 
do escritório Stuchi Advogados .

DEMANDA 
CRESCENTE 

De acordo dado da Associação 
Brasileira do Trabalho Temporário 
(ASSERTTEM) a estimativa é que em 
2020 o número de contratações tem-
porárias tenha alcançado 1,9 milhão 
de vagas. Ainda segundo o estudo, 
20% a mais das empresas passa-
ram a usar esse tipo de regime nos 
últimos cinco meses. No final do ano 
passado, a Fecomércio-DF firmou 
parceria com a empresa Spot (@spo-
tpessoaseresultados), por meio do 
programa Em Frente com a Gente, 
para disponibilizar aos filiados da Fe-
deração diferenciais na contratação 
de temporários. 

A empresa cuida de toda parte 
administrativa do processo admis-
sional, como afastamentos, licenças 
médicas e demissões. A iniciativa 
tem por objetivo auxiliar de forma 
segura o empresário no processo 
de contratação, evitando prejuí-
zos e desonerando a operação das 

empresas. Segundo o presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco Maia, 
essa parceria com a Spot chegou 
em um bom momento. “A Federa-
ção preocupada neste momento de 
crise e instabilidades, trouxe mais 
essa vantagem para os empresários. 
Com as festividades chegando, essa 
é uma boa opção para quem preci-
sa contratar sem preocupações. São 
condições diferenciadas do mercado 
de uma empresa de confiança. Os 
contratos temporários disponibiliza-
dos incluem as áreas do comércio e 
de serviços”, reforçou o presidente.

A diretora-executiva da Spot e 
também conselheira da Câmara 
de Mulheres Empreendedoras da  
Fecomércio-DF, Caroline Borges, 
explica 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 fundamental, 
ainda mais com as incertezas que 
estamos vivendo. Cuidamos de toda 
parte administrativa do processo  
admissional, o que desonera a 

operação da sua empresa. E o em-
pregado responde diretamente ao 
contratante, melhorando o fluxo de 
trabalho. É um tipo de admissão di-
ferenciada em momentos de deman-
da complementar ou da necessidade 
transitória de profissionais. Cerca 
de 20% dos nossos temporários são 
efetivados”, disse.

Os filiados da Fecomércio-DF 
que contratarem os serviços da 
SPOT ganharão de bônus um trei-
namento que pode ser presencial 
ou online. “Além dos benefícios 
desse tipo de contratação, os fi-
liados que fecharem temporários 
pelo canal Fecomércio terão aces-
so ao benefício exclusivo de 2h de 
treinamento em temas como: li-
derança, 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 clubedoem-
presario@. Mais informações em:  
www.emfrentecomagente.com.br.
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ENDIVIDAMENTO CRESCE  
NO FINAL DE 2020 
Dentre os endividados, 49,9% disseram estar  
comprometidos com dívidas por mais de um ano
Por Daniel Alcântara

O endividamento das famílias 
brasilienses registrou a se-
gunda alta consecutiva, desta 

vez no mês de dezembro, em com-
paração com novembro de 2020. 
De acordo com a Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divulgada pela 
Fecomércio-DF, o número de fa-
mílias com algum tipo de dívida na 
capital do País passou de 590.253 
em novembro para 591.180 em de-
zembro do ano passado. Isso sig-
nifica que 61,8% das famílias bra-
silienses estão endividadas, ante 
58,4% em novembro. No mesmo 
período do ano retrasado, a taxa de 
endividados era de 79,7%. O mon-
tante de contas em atraso regis-
trou aumento: passou de 163.155 
mil famílias para 170.198.

O estudo mostra ainda que o 
principal instrumento de endivi-
damento da população da capital 
do País continua sendo o cartão 
de crédito: 67,9%, seguido por fi-
nanciamento de casa (21,2%) e 
financiamento de carro (19,7%). 
O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que o con-
sumo dos brasilienses está mais 
cauteloso, por conta da pandemia, 
mas mesmo assim, os últimos me-
ses do ano denotaram maior dispo-
sição dos consumidores a comprar 
bens duráveis, como automóveis e 
imóveis. “Quando comparado com 
dezembro de 2019, notamos, natu-
ralmente, que as famílias frearam 

o consumo. Muita gente perdeu o 
poder de compra no ano passa-
do. Entretanto, nos últimos meses 
de 2020, o estudo mostra que os 
brasilienses voltaram a consumir, 
usando parcelamento e o cartão de 
crédito: que será um instrumento 
muito importante para a retomada 
da economia brasiliense e do País, 
como um todo”, destaca Maia.

A pesquisa divulgada pela Feco-
mércio-DF mostra ainda que den-
tre os endividados, 49,9% disseram 
estar comprometidos com dívidas 
por mais de um ano. Já 11,9% afir-
maram ter dívidas entre 6 meses 
e 1 ano. Dividas com até 3 meses 

registrou um total de 15,4% dos 
entrevistados. A Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic) orienta os empresá-
rios do comércio de bens, serviços 
e turismo que utilizam o crédito 
como ferramenta estratégica, uma 
vez que permite o acompanha-
mento do perfil de endividamento 
do consumidor, com informações 
sobre o nível de comprometimento 
da renda deste público com contas 
e dívidas em atraso, além da per-
cepção em relação à capacidade de 
pagamento.

O principal instrumento de endividamento da população da capital do País 
continua sendo o cartão de crédito
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ARQUITETURA DE SUCESSO
Empresário cria negócio que acompanha todo o ciclo de construção: 
do início da obra, até o a entrega das chaves
Por Sacha Bourdette

Fundada em novembro de 2018, 
a empresa Entra Arquitetura e 
Construção funciona em todo 

o Distrito Federal e Entorno. O em-
presário e arquiteto urbanista com 
Pós-Graduação em Avaliação, Au-
ditoria e Perícia Engenharia, Diego 
Godoy, conta como surgiu a ideia de 
montar o negócio. “Meu pai é mes-
tre de obra e desde pequeno sem-
pre estive envolvido em construções 
e projetos com ele, desde muito 
novo sempre falei para ele que ia ter 
uma construtora para poder ajudá-
-lo”, revelou Diego.

O arquiteto destaca a impor-
tância da experiência durante a sua 
graduação e dos cursos realizados 
para se tornar empresário. “Tive 
a sorte de trabalhar com grandes 
arquitetos como André Alf, Hadas-

sa Delgado e Marcos Dourado no 
decorrer do meu curso. Trabalhei 
também depois de formado em uma 
construtora consolidada por quatro 
anos como gerente de obras, onde 
me preparei e adquiri confiança 
para abrir minha própria empresa. 
Foi nesse emprego que percebi que 
poderia ter meu próprio negócio. Fui 
atrás do Sebrae e fiz um curso cha-
mado Empretec, que foi o divisor de 
águas na minha vida”, conta.

Diego Godoy ressalta os princi-
pais pontos e serviços oferecidos. 
“Hoje a Entra Arquitetura e Cons-
trução é capacitada para atender 
todos os tipos de clientes, seja ele 
comercial, residencial, hospitalar, 
institucional e condomínios. A En-
tra Arquitetura tem como prioridade 
atender seus clientes desde o início 

com o projeto, e ir com ele até o fi-
nal na entrega das chaves, nosso  
diferencial é que fazemos tudo em 
uma obra, desde a fundação até o 
acabamento, temos parcerias com 
empresas de esquadrias, vidros tem-
perados, marmorarias e demais, onde 
facilita mais a vida dos nossos clien-
tes. Temos à disposição uma equi-
pe técnica com dois arquitetos, dois 
estagiários, dois mestres de obras e 
mais quatro profissionais”, detalhou.

Segundo o empresário e arquite-
to urbanista, Diego Godoy, os clien-
tes estão dando retornos: sempre 
com um feedback positivo. “Em 2020 
todos os nossos serviços captados 
foram por indicação, o que é algo 
que me deixa muito feliz e satisfeito 
com o nosso trabalho”, completou o 
empresário.

 Desde 2018 no mercado, empresa de arquitetura se destaca na cidade
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

NOVIDADES NO MAYER 
O restaurante Mayer Self-Service, localizado no Sudoeste, inicia o ano com novida-
des em seu buffet. De acordo com a chef e proprietária Keli Mayer, a ideia é traba-
lhar com receitas das diversas regiões brasileiras em dias definidos da semana.

A segunda-feira conta com uma grande variedade de saladas preparadas com 
produtos orgânicos fresquinhos,  legumes e carnes grelhadas. Também existe a 
opção da deliciosa Rabada, servida com polenta e agrião. A terça feira  é o dia dos 
pratos com frutos do mar, como a Paella. Já a quarta-feira é dedicada aos pratos 
árabes. Na sexta, a tradicional feijoada da casa,  com as carnes e feijão  servidos  
em utensílios separados. Nos finais de semana, o destaque é para os tradicionais 
pratos servidos na casa: bacalhau à portuguesa, aos sábados e o risoto de cama-
rão e salmão grelhado ao molho de maracujá, aos domingos.

Com os devidos protocolos de segurança e saúde, ambiente aberto e arejado, o 
Mayer Sudoeste funciona diariamente, de 11 às 15h30.  O valor do buffet a quilo de 
segunda à sexta é R$ 69,99 e aos sábados, domingos e feriados R$79,99.

Endereço: CLSW 104 , bloco C, Lojas 40/42 - Telefone (61) 3222 2069

A confeitaria Cannelle, localizada na 213 Norte, conta com pratos selecio-
nados da gastronomia vegana - preparados exclusivamente com ingre-
dientes de origem vegetal, sem o uso de qualquer componente de origem 
animal. No cardápio, o cliente pode encontrar uma variedade de opções, 
como os produtos de panificação: croissant, cinnamon roll, empanadas, 
pães, sanduíches e pão de queijo. O estabelecimento também oferta so-
bremesas, como: bolos, tortas e milk-shake. A casa trabalha com opções 
sem leite, sem açúcar refinado e outras receitas deliciosas preparadas 
sem glúten. A confeitaria está presente no Ifood e opções de cesta de café 
da manhã. Vale a pena conhecer!
Endereço: CLN 213, Bloco A, Loja 23, Asa Norte - Telefone: (61) 3037-242

CULINÁRIA VEGANA
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O Alegro Café já caiu no gosto do brasiliense.  
Localizado no Sig Quadra 8 (próximo ao Bar 
Primeiro), o empreendimento está aber-
to todos os dias de 8h as 22h com o que há 
de mais incrível em confeitaria, panifica-
ção e cafés. Na foto, para deixar com água 
na boca, os maravilhosos pasteizinhos de  
Belém – uma delícia! 
  

ALEGRO

Em Brasília contamos com diversas opções de comida japonesa. O Debu, 
de Águas Claras, é um dos exemplos de bons restaurantes que servem os 
famosos pratos do País do Sol Nascente com primor. O estabelecimento 
funciona à la carte ou rodízio, de segunda a quinta, no valor de R$82,90 
por pessoa. Já na sexta, sábado, domingo e feriados o valor passa a ser 
R$89,90 por pessoa; crianças de 6 a 10 pagam meio Rodízio. Para quem 
deseja comer no conforto de casa, o serviço de delivery está disponível

Horário de funcionamento:  
Jantar (Todos os dias) - Abertura 18h - Encerramento 22:30h
Almoço (Sábado e Domingo) - Abertura 11h - Encerramento 15h
Endereço: Rua das Paineiras 06 Loja 4 - Shopping One, Águas Claras

COMIDA JAPONESA

Um dos lugares mais aconchegantes para se comer no DF está bem perti-
nho: na 410 Sul. O estabelecimento conta com uma carta elaborada de vi-
nhos, com mais de mil rótulos e com opção no cardápio de dar água na boca: 
lombo de cordeiro; risoto de camarão; ceviche; Steak Tartare. A casa conta 
ainda com as tábuas: Sabores da Espanha, com queijos Ibéricos casca preta, 
Manchego, de cabra, jamón, salame espanhol, pimentões assados, azeito-
nas pretas, geleias e cesta de pães e Sabores da Itália, com Grana Padano, 
gorgonzola DOP, provolone dolce, prosciutto di Parma, salame Spianata, 
mortadela italiana com pistache, azeitonas verdes, geleias e cesta de pães.
O funcionamento é de terça a sábado, das 18h às 00h.  
Contato: (61) 3526 6168    

ROTA DO VINHO
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somos sistema fecomércio-DF

Ajudando a realizar sonhos
Por Sílvia Melo

Com a oferta de cursos gratuitos por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), a cearense Ana Lucia Feitosa tem acompanha-
do diversas mudanças nas vidas de centenas de alunos. Atuando 
no Senac desde 2009, Ana ministra aulas nos cursos de Confei-
teiro, Cake Designer, Biscoitos Artísticos, Treinamentos de Bicos 
de Confeitar e Ovos de Páscoa por meio do Senac Ação Móvel. 
“A educação profissional é um desafio. Preparar profissionais 
para o mundo de trabalho, torná-los aptos ao fazer profissional 
é uma realização”, afirma. “Atuo nos cursos do PSG e lido com 
um público heterogêneo culturalmente falando, tenho desde alu-
nos que fizeram faculdade a alunos que não concluíram o ensino 
médio. Ver que todos esses egressos têm as mesmas chances de 
se profissionalizar e se encaixar em vagas de emprego é muito 
estimulante. Nossos alunos trazem consigo o desejo e a neces-
sidade de mudar suas vidas através dessa oportunidade que o 
Senac oferece”, destaca Ana Lucia, que é formada em Geografia, 
fez magistério e atuou na educação infantil. Ao chegar em Bra-
sília com a família em 1998, decidiu estudar e se aperfeiçoar em 
confeitaria. Trabalhou em casa, abriu um ateliê em Águas Claras 
e passou a ministrar aulas em escolas e lojas de confeitaria. No 
Senac fez especialização em Educação Profissional e participou 
da elaboração dos planos nacionais de cursos em 2019. “Costumo 
dizer aos meus alunos que faço as duas coisas que mais gosto na 
vida, dar aulas e trabalhar com confeitaria. Tenho orgulho de dizer 
e mostrar o quanto esses cursos realmente transformam vidas, 
abrem portas e trazem esperança”, conclui.

Dos 19 anos de trabalho no Senac-DF, Maria Lucila Lins Lago dedica 17 anos 
exclusivamente a levar a educação profissional às pessoas de baixa renda, 
de baixa autoestima, com desestrutura emocional e familiar por meio do Se-
nac Ação Móvel, unidade que ela gerencia e oferta cursos gratuitos. Formada 
em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar e Magistério, 
Lucila também possui curso superior em Gastronomia e pós-graduação em 
Gastronomia e Segurança Alimentar; Gestão de Segurança Alimentar e Edu-
cação Escolar. Para ela, a qualificação profissional tem um papel fundamen-
tal na vida do cidadão, porque promove a inclusão social dos que estão fora 
do processo produtivo. “Isso possibilita sua inserção no mercado de trabalho 
e na vida ativa da sociedade, colaborando, assim, com seu desenvolvimento 
pessoal e profissional”, destaca. “A vida de quem realiza um curso de educa-
ção profissional se transforma consideravelmente, porque essa modalidade 
de ensino empodera o indivíduo de tal forma que ele se enxerga com potencial 
para ir mais longe”, ressalta, lembrando que o Senac Ação Móvel atua onde 
não existe uma base física do Senac, levando suas carretas-escola de Gas-
tronomia, Moda, Gestão e Informática e Beleza e firmando parcerias com as 
Administrações Regionais do Distrito Federal e com órgãos governamentais e 
não governamentais como igrejas, associações, Ongs e sindicatos. “O Senac 
significa tudo para mim: competência, profissionalismo, inclusão social, opor-
tunidade, dignidade, aprendizado, inovação, tecnologia, gestão de negócios, 
comunicação, parceria, segurança, desenvolvimento, enfim, esperança de 
dias melhores”, conclui a gerente do Senac Ação Móvel. 

Dedicação à educação profissional
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Cinco perguntas 
para Cíntia Gontijo 
de Rezende

Exercendo atualmente o cargo de diretora de Educação 
Profissional do Senac-DF, Cíntia Gontijo de Rezende é 
Educadora com mestrado em Educação, graduada em 
Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia e Meto-
dologia e Didática do Ensino. Passou a integrar a equipe 
do Senac-DF em maio de 2019

Você assumiu recentemente a gestão da Divisão de 
Educação Profissional do Senac-DF. Qual seu maior 
desafio? 

No Senac transformamos vidas por meio da educação 
profissional. Nosso maior desafio está em ampliar cada 
dia mais o número de pessoas qualificadas, dando a elas 
a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 
Como o Senac-DF tem atuado para dar oportunidades 
de qualificação a todos os públicos? 

A missão do Senac é educar para o trabalho em ativida-
des de comércio de bens, serviços e turismo. E a cada 
dia estreitamos os laços com os sindicatos, empresas e 
as cadeias produtivas, elaborando projetos que venham 
atender as suas reais necessidades. 

Em relação ao Programa Senac de Gratuidade (PSG), 
quantas pessoas já foram beneficiadas desde sua 
implantação no DF? 

O Programa Senac de Gratuidade atendeu 72.400 alu-
nos desde a sua implantação, em 2009. Somente no ano 
passado foram ofertadas 14.380 vagas em nossos cursos 
gratuitos. 

Qual a expectativa de oferta de cursos 
gratuitos para 2021? 

A nossa expectativa é de oferecer a alunos 
a oportunidade de fazer parte do nosso 
Programa de Gratuidade por meio de 
mais de 14,8 mil vagas, em 111 cursos e 
801 turmas em todas as áreas. 

Qual a importância de oferecer 
cursos de qualificação 
profissional gratuito para 
pessoas de baixa renda, 
que é o público do PSG? 

O Programa Senac de 
Gratuidade destina-se a 
pessoas de baixa renda. 
É uma oportunidade de 
inserir este público no 
mercado de trabalho, 
melhorando a qualidade 
de vida de muitos. São muitas 
histórias de sucesso.

Por Sílvia Melo

Desafio em  
transformar vidas
Trabalhar com jovens que cumprem medidas socioedu-
cativas tem sido um desafio para Iuri Marques Pereira de 
Souza, que ministra aulas de aprendizagem comercial e 
profissional em Serviços Administrativos pelo Senac de 
Sobradinho na UIP- Unidade de Internação de Planal-
tina. Graduado em Ciências Biológicas, Pedagogia, Ad-
ministração de Recursos Humanos e Ciências Naturais, 
com pós-graduação em Docência do Ensino Superior e 
Capacitação em Tutores EAD, Iuri está terminando mes-
trado em Ciências da Educação. O brasiliense, que está 
no Senac desde maio de 2019, atua na área de Gestão e 
Negócios e sente-se motivado a ser um agente colabo-
rador, orientando o jovem para que consiga construir e 
desenvolver o conhecimento necessário para acessar o 
mercado de trabalho. “Trabalhar em um ambiente so-
cioeducativo é um desafio, pois o profissional deverá ter 
comprometimento e dedicação. São jovens que neces-
sitam de mais atenção, relacionamento interpessoal, 
comunicação, orientação e cuidado. A minha função não 
é somente a qualificação profissional, que é primordial, 
mas também acessar a área comportamental, prepa-
rar um jovem para vida e para o mercado de trabalho”, 
explica Iuri. “Com certeza levarei essa experiência para 
minha vida”, constata o instrutor, lembrando que con-
tribui para a mudança desses jovens não só de maneira 
profissional, mas desempenhando um papel social. “É 
um prazer imenso fazer parte desta família do Senac 
que não somente acolhe, mas orienta e instrui da me-
lhor forma”, conclui Iuri.
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SESC-DF OFERECE ATENDIMENTO  
NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA 
O tratamento completo inclui ainda nutrição clínica,  
pilates, hidroginástica e natação
Por Carolina Oliveira

saúde

A gestação é um período espe-
cial para as famílias e os cui-
dados nesse período são de 

suma importância para a saúde dos 
envolvidos. Especialistas afirmam 
que uma gravidez bem acompanha-
da é fundamental para manter ma-
mãe e bebê saudáveis. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a reali-
zação do pré-natal representa papel 
fundamental na prevenção e detec-
ção precoce de patologias tanto ma-
ternas como fetais, permitindo um 
desenvolvimento saudável do bebê 
e reduzindo os riscos da gestante.  

Por isso, o Sesc-DF passou a ofere-
cer um novo serviço para a popula-
ção com atendimento para gestan-
tes na especialidade de obstetrícia. 
A unidade da 913 Sul tem capaci-
dade para realizar de pré- natal de 
baixo e alto risco. O atendimento 
oferecido pelo Sesc-DF envolve o 
acompanhamento obstétrico fetal 
para avaliação do crescimento, de-
senvolvimento, vitalidade e rastrea-
mento de alterações morfológicas.

De acordo com a coordena-
dora de Saúde do Sesc-DF, Caro-
lina Trindade, a instituição possui  

A unidade da 913 Sul tem capacidade para realizar pré- natal de baixo e alto risco.
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Obstetrícia no  
Sesc da 913 Sul

Local: W4 Sul, Qd. 713/913,  

Lote F, Brasília – DF

Telefone para  

agendamento: 3445 4449

diferenciais que são muito impor-
tantes para a gestante e o bebê, es-
pecialmente para gestantes de alto 
risco. A unidade oferece atendimen-
to a valores justos e profissionais de 
grande reconhecimento profissio-
nal. “O valor pago pela consulta 
é abaixo do mercado e o atendi-
mento diferenciado é realizado por 
uma ginecologista e obstetra do 
Hospital Materno Infantil de Bra-
sília (Hmib), referência no atendi-
mento de gestação de alto risco e 
medicina fetal”, explica.

Os exames complementares, 
como de ultrassom, serão enca-
minhados para clínicas parceiras 
do SESC, também com um valor 
diferenciado. Dentre os serviços 
oferecidos pelo SESC, existem ou-
tros aliados no cuidado com a ges-
tante, que vão desde um pré-natal 
especializado, tanto para gestações 
de baixo e alto risco, como também 
nutrição clínica e opções de ativida-

de física. O Sesc-DF também ofe-
rece à gestante uma infraestrutura 
que agrega outros serviços rele-
vantes, como nutrição clínica, aulas 
de pilates, hidroginástica e natação. 
“Contamos ainda com outras espe-
cialidades, como clínica médica, 
cardiologia e oftalmologia, que tor-
nam o cuidado integral, especial-
mente nas gestações de alto risco” 
afirma Trindade. Além de usufruir 
dos serviços médicos prestados na 
unidade do Sesc-DF, quem possui a 
carteirinha pode ter acesso a con-
vênios com hospitais, laboratórios, 
farmácias, clínicas e óticas. As par-
cerias firmadas têm como objetivo 
atender os pacientes encaminha-
dos pelo Sesc-DF, que precisam de 
procedimentos não oferecidos pela 
instituição. Esses tratamentos são 
feitos mediante pronto pagamento 
na empresa credenciada. Confira a 
lista das instituições conveniadas 
ao na área de saúde do site www.
sescdf.com.br.

Os atendimentos na nova espe-
cialidade da instituição começaram 
em novembro de 2020 e, atualmente, 
cinco famílias estão sendo acompa-
nhadas pelos profissionais do Sesc-
-DF. Novas vagas estão abertas para 
o público. Para agendar a consulta é 
preciso ir à unidade ou ligar no tele-
fone (61) 3445 4449. Os atendimen-
tos da obstetrícia na unidade da 913 
sul são para comerciários e para o 
público em geral e acontecem de 
segunda a sexta-feira, nos períodos 
da manhã e à tarde. Na unidade da 
913 sul o público tem acesso ainda 
às especialidades de Cardiologia, 
Clínica Médica, Exame preventivo e 
Exame para piscina no Sesc. Os ser-
viços são oferecidos mediante prévio 
agendamento. Para conferir a tabela 
de preços dos procedimentos médi-
cos e das demais atividades, basta 
procurar a unidade ou conferir no 
site www.sescdf.com.br.

CURSO PARA 
GESTANTES

A troca de informações entre 
famílias e profissionais de saúde é 
considerada a melhor forma de pro-
mover a compreensão do processo 
de gestar uma criança. Por isso, a 
unidade da 913 sul também ofere-
cerá gratuitamente um curso para 
gestante e para sua rede de apoio. A 
unidade tem planos de reunir famí-
lias para conhecer e desvendar com 
profissionais o mundo da gestação. 
Por isso, gestantes, parceiros(as), 
avós e todos envolvidos nos cuidados 
do bebê que estejam passando pela 
experiência de uma gestação, pode-
rão se reunir com os profissionais do 
Sesc-DF. “Sabemos que a gestação 
é um período em que muitas dúvidas 
surgem, tanto com relação ao pe-
ríodo pré-natal quanto com os cui-
dados após o nascimento do bebê. 
Pensando nisso, criamos esse cur-
so tão especial para conversarmos,  
tirarmos dúvidas, trocarmos experi-

ências e promovermos educação em 
saúde sobre esse período e também 
sobre os primeiros meses de vida 
do bebê”, explica a coordenadora de 
Saúde do Sesc-DF, Carolina Trinda-
de. Ainda de acordo com Trindade, 
a intenção é que seja formada uma 
equipe multidisciplinar para abordar 
de forma integral e completa esses 
cuidados. “O curso poderá ser se-
mestral, com duração de 2 dias e 
aberto ao público”, explica.

 O Sesc também oferecerá gratuitamente um curso para gestantes
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oportunidade

ACADEMIAS DO SESC-DF  
OFERECEM DESCONTO
A instituição acaba de lançar o Plano Anual com desconto de 20% 
para quem quer começar o ano cuidando da saúde
Por Carolina Oliveira

Para quem deseja desenvolvi-
mento físico contínuo e eco-
nomia ao mesmo tempo, o 

Sesc-DF lançou o Plano Anual com 
desconto de 20% em algumas ativi-
dades físicas. As modalidades con-
templadas são: musculação, Pacote 
Fitness, natação, hidroginástica e 

tênis. Nas Inscrições para o Paco-
te Fitness o aluno poderá escolher 
duas modalidades disponíveis den-
tre as oferecidas pela Unidade, além 
da Musculação, da qual poderá fre-
quentada em horário livre, em qual-
quer Unidade do Sesc-DF. No Combo 
Academia o aluno fica matriculado 

em uma modalidade específica e 
paga 50% do valor da mensalidade 
da Musculação, da qual poderá fre-
quentada em horário livre, em qual-
quer Unidade do Sesc-DF. Para ga-
rantir o benefício, o interessado deve 
possuir a credencial da instituição.

Veja as modalidades oferecidas no Pacote Fitness e Combo Academia nas Unidades:

Sesc Gama
PACOTE FITNESS:

Musculação, Kickboxing,  

Jiu-Jitsu e Karatê  

Musculação, Pilates, Treinamento 

Funcional, Ciclismo Indoor, Zumba, 

Jump, Ginástica

COMBO ACADEMIA:

Hidroginástica eMusculação;

Natação e Musculação.

Sesc Presidente Dutra
PACOTE FITNESS:

Musculação, Ciclismo Indoor, Pilates 

Solo, Ginástica Jump, Ginástica 

Funcional, Abdominal.

Sesc Taguatinga Norte  
PACOTE FITNESS

Musculação, Ginástica Localizada, 

Treinamento Funcional, Ciclismo 

Indoor, HIIT

COMBO ACADEMIA:

Musculação + Natação

Musculação + Hidroginástica

Sesc Taguatinga Sul
PACOTE FITNESS

Musculação, Pilates, Ciclismo Indolor,

COMBO ACADEMIA:

Natação + Musculação

Hidro + Musculação

Tênis + Musculação

Veja os valores:

Musculação: a partir de R$ 44

Pacote Fitness (musculação + 2 

modalidades): a partir de R$ 68

Natação e hidroginástica:  

a partir de R$ 52

Tênis: a partir de R$52

Sesc 913 Sul
PACOTE FITNESS:

Musculação, Alongamento, 

Treinamento Funcional, Ginástica 

Localizada, Pilates, Power Fitness

Sesc Guará  
A Unidade não trabalha com nenhum 

tipo de Pacote Fitness. As modalidades 

são oferecidas dentro da grade horária 

da academia para matrícula conforme 

a disponibilidade de vagas:  

Alongamento, Ciclismo, Pilates, 

Zumba, Musculação, Natação, Futsal, 

Hidroginástica, Vôlei, Basquete e Tênis.

Sesc Ceilândia
PACOTE FITNESS:

Musculação + Treinamento Funcional 

+ Hiit

Musculação + Treinamento Funcional 

+ Ciclismo Indoor

Musculação + Treinamento Funcional 

+ Ginástica

COMBO ACADEMIA:

Natação + Musculação

Hidroginástica + Musculação

Sesc 504 Sul
PACOTE FITNESS:

Musculação, Alongamento, Ciclismo 

Indoor, FitBoxe, Ginástica Localizada, 

Hiit Jump, Pilates Solo  

Treinamento Funcional.

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br
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transformando vidas

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

FORMANDO  
ARTISTAS
Palhaça inicia a sua formação por meio do Sesc Festclown e  
passa a atuar profissionalmente em vários lugares do mundo
Por Sacha Bourdette

A atriz, palhaça e produtora 
cultural, Ana Luiza Bella-
costa, é formada em tea-

tro pela Universidade de Brasília 
e tem especialização técnica em 
palhaçaria clássica, realizada no 
Canadá, mas foi por meio do Sesc 
Festclown que ela se descobriu 
palhaça. “O Sesc me ajudou a for-
mar a minha carreira profissional, 
me abrindo vários caminhos e in-
clusive vários outros festivais que 
participei foi por conta das rodadas 
de negócios no Sesc. Isso porque 
encontrava outros artistas no Fes-
tclown. A palhaçaria é uma lingua-
gem muito cara e eu me tornei pa-
lhaça no Sesc, fiz todas as oficinas 
que você pode imaginar”, revelou.

Segundo Ana Luiza Bellacosta, 
muitas oportunidades foram sur-
gindo. “De alguma maneira a insti-
tuição foi como um cupido na minha 
vida que lançou uma flecha e me fez 
apaixonar pela arte. O Sesc inclu-
sive formou muitos palhaços em 
Brasília por meio do festival e com 
os demais de teatro. A companhia 
Andaime que participo já ganhou in-
clusive dois prêmios do Sesc, e ga-
nhamos muitas outras premiações 
também. Em 2018, fiz o primeiro 
cabaré feminino de palhaçaria do 
Sesc Festclown. E com a ajuda de 
vários programadores conseguimos 
ir para o Palco Giratório em 2019, 
visitando 17 cidades. Foi uma expe-
riência maravilhosa”, contou.

“O espetáculo que apresen-
tamos se chamava o Femi-clown 
Show e foi um sucesso. Tudo por 
conta do Sesc, abrindo o caminho 
para mulheres palhaças. Tenho um 
carinho e respeito muito grande e 

por todos que trabalham na insti-
tuição, eu vejo que estão do lado do 
artista, tem uma visão positiva e o 
diálogo é fácil. Eu trabalho no Cena 
Contemporânea também e sempre 
fico no Teatro Garagem (913 Sul), lá 
conheço todo mundo, a produção 
flui, existe uma humanização, con-
sideração, paciência e retorno. Em 
ano de pandemia vi todo o trabalho 
que tiveram para poder contribuir 
com os artistas”, disse.

Em 2020, a artista Ana Luiza 
Bellacosta participou de transmis-
sões online. “Fiz uma live no Sesc-DF 
sobre comicidade negra, humor ne-
gro e racismo recreativo. E foi muito 
bacana porque vários outros progra-
madores que assistiram a live acaba-
ram me chamando para outras. Fiz 
em outros regionais do Sesc também 
sobre esse tema e chamei outros ar-
tistas para contribuir”, destacou.

A palhaça já atuou em diver-
sos coletivos da cidade. “Trabalhei 
durante 15 anos com palhaçaria 
em hospital. Em 2018, fundei o pri-
meiro cabaré produzido e protago-
nizado e dirigido por uma mulher 
preta. Em 2020 íamos fazer parte 
do circuito Sesc das Artes, em São 
Paulo, mas foi cancelado por conta 
da pandemia. Eu tenho uma palha-
ça, a Madame Frôda, que em 2018 
ganhou um prêmio. Em 2019, com 
a mesma personagem ganhei mais 
três prêmios. Esse espetáculo de 
palhaçaria me abriu portas para vá-
rios lugares e inclusive fora do Bra-
sil. Fiz uma temporada na Europa 
com esse espetáculo. Espero que 
esse ano as apresentações possam 
voltar”, finalizou.

 Atriz, palhaça e produtora cultural, Ana Luiza Bellacosta
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EXPECTATIVAS PARA 2021
Comércio eletrônico deve manter alta e plano de vacinação é a 
grande promessa para a volta da normalidade
Por Sacha Bourdette e Silvia Melo

O ano de 2021 começou e pre-
visões econômicas apontam 
uma retomada das atividades 

em conjunto com a expectativa da 
vacina contra a Covid-19. Para se 
ter uma ideia, as últimas pesquisas 
de 2020 apontam dados positivos. 
Segundo o Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio do DF 
(Icec-DF), da Fecomércio-DF, foi 
registrado um crescimento de 4,1 
pontos em novembro na compara-
ção com outubro de 2020, fixando-
-se em 104,7 pontos. A Intenção de 
Consumo das Famílias brasilienses 
(ICF-DF) voltou a apresentar cres-
cimento também.

De acordo com a economista 
da Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC), Izis Ferreira, duran-

te 2020 o varejo já foi apresentando 
uma recuperação. “Entre março e 
abril tivemos as maiores quedas 
no volume de vendas no comércio, 
mas essas perdas começaram a ser 
revertidas a partir de maio, muito 
em razão da questão do benefício 
emergencial que foi extremamente 
importante para as famílias mais 
vulneráveis, principalmente as que 
estão na informalidade para recu-
perarem algum poder de compra. 
Essa recuperação foi prosseguindo 
ao longo dos meses e até setembro 
e outubro que é o último dado que 
temos de volume de vendas, essa re-
cuperação aconteceu. Porém, deve 
desacelerar em função da própria 
redução do valor do benefício emer-
gencial”, explicou.

Entretanto, Izis explica que te-
remos alguns desafios para esse 
início de ano, não só para o de-
sempenho do varejo, mas tam-
bém para a própria questão do 
consumo. “Entramos no ano com 
a redução do auxílio emergencial 
e terminamos o ano com pres-
sões inflacionárias e isso já tira 
um pouco o poder de compra das 
famílias de classe mais baixa. Te-
mos dívidas nesse início de ano que 
foram contratadas ainda em 2020 
porque muitos bancos deram ca-
rência para essas linhas de crédito.  
Então, nesse contexto teremos uma 
pressão negativa sobre a renda e na-
turalmente vai deixar menos espaço 
para o consumo, a grande maioria 
das famílias que foi beneficiada com 
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o auxílio vai se ver no momento de 
reorganização do orçamento. E 
também teremos vencimentos de 
tributos como IPTU, IPVA e outras 
despesas como renovação de matrí-
cula para quem tem filho em esco-
la particular e reajustes de tarifas”,  
revelou Izis. 

A economista reforça a impor-
tância das vendas online como um 
suporte para a economia durante o 
ano. “O comércio foi muito favore-
cido pelo e-commerce e por outros 
canais digitais, muitas empresas 
conseguiram canalizar parte das 
vendas pelos aplicativos, pelas redes 
sociais, pelos sites e até o marke-
tplace. Muitos empreendimentos 
varejistas abriram seus espaços 
para outros lojistas e fornecedores, 
o que acabou favorecendo tanto a 
grande rede de varejo que conseguiu 
ampliar o seu mix de produtos sem 
necessariamente ter um custo de 
estoque, quanto para o pequeno va-
rejo que ganhou espaço nesse meio 
digital sem necessariamente ter que  
investir em uma plataforma pró-
pria. A transformação digital que 
aconteceu nesses meses de pan-
demia foi muito expressiva, todo 
o isolamento social que vivemos 
fez não só os consumidores mu-
darem o comportamento, mesmo  
temporariamente, mas fez com que 
as empresas passassem a pensar 
nas suas presenças digitais e de ter 
uma participação no comércio ele-
trônico”, detalhou Izis.

Foi uma transformação em 
um espaço relativamente curto e  
impactou nos custos das empre-
sas para investir tanto em tecno-
logia quanto em capacitação dos 
funcionários para essa nova for-
ma de venda. Além disso, ocorreu 
um impacto logístico integrado à 
modalidade da venda online. “Os 
dados da Receita mostram que a 
partir de março até setembro as 
vendas online cresceram mais de 
45% em termos de volume. Essa 
tendência deve continuar nesse 
início de 2021 não só porque parte 
dos consumidores adotaram esse 
tipo de comportamento, pois na ver-
dade já vinha sendo observado mes-
mo antes da pandemia. Isso porque 
existem algumas vantagens, não só 
da comodidade, mas a facilidade de 
pesquisa de preço que faz com que o 
consumidor busque alguns produtos 
pela internet. E hoje temos também 
mais segurança com relação ao pa-
gamento”, afirmou Izis Ferreira.

Sobre o cenário para o início de 
2021, a economista destaca que a 
vacina será fundamental para me-
lhorar a confiança dos consumidores 
e do comércio, de forma geral. De 
acordo com ela, a intenção de consu-
mo das famílias vem crescendo nos 
últimos meses, apesar de ainda está 
abaixo de 100 pontos, o que deno-
ta pessimismo - com a vacina, esse  

cenário pode ser totalmente diferen-
te. “Por outro lado, o empresário está 
com a confiança um pouco acima de 
100 pontos. A confiança dos consu-
midores quanto dos empresários 
está muito associada ao plano de 
vacinação para que possa ter alguma 
sustentação da recuperação da eco-
nomia” completou.

Segundo a especialista, se espe-
ra que o crédito ganhe relevância, já 
que a Selic está baixa, o que ajuda 
o custo do crédito. “Tivemos um au-
mento do endividamento em dezem-
bro, encerramos 2020 com 66,3% 
das famílias brasileiras com algum 
tipo de dívida. Isso mostra que as 
famílias estão contraindo dívidas e 
estão buscando crédito que não é 
algo negativo, é uma condicionante 
do consumo. O que queremos evitar 
são os indicadores de inadimplência, 
que estão caindo desde agosto. Isso 
é algo positivo, o crédito deve ganhar 
destaque em 2021 como uma das 
variáveis que vai ajudar o consumo 
das famílias e que deve dar um fô-
lego ao PIB. A Selic foi mantida em 
2% e isso ajuda muito o custo do 
crédito. As vendas remotas devem 
ser mantidas na primeira metade do 
ano e tivemos o lançamento do PIX 
que pode ser uma oportunidade de 
negócios para o varejo com novas 
funcionalidades”, finalizou Izis.

Vacina será fundamental para melhorar a confiança dos consumidores e do comércio

Economista da CNC, Izis Ferreira
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INVESTIMENTO  
NO MARKETPLACE

A gerente de Marketing da Pi-
nheiro Ferragens, Natália Brito, de-
cidiu investir no marketplace como 
alternativa de vendas durante a pan-
demia. Ela conta como está sendo 
a experiência no mercado online. 
“Abrimos uma empresa nova e se 
chama Construcommerce (constru-
commerce.com.br), é um marke-
tplace que vende material de cons-
trução. As empresas podem vender 
seus produtos lá e por enquanto es-
tamos trabalhando só com a Pinhei-
ro Ferragens. É muito novo, come-
morou agora seis meses, estamos 
fazendo o período de experiência, 
mas o interessante é que surgimos 
na pandemia. Tivemos um aumen-
to das vendas com o marketplace e 
percebemos que os consumidores 
estão aprendendo, eles foram for-
çados com a pandemia a investir e 
a fazer compras online, o que não  
faziam antes” disse.

“Temos percebido uma alavan-
cada nas vendas e um resultado 
satisfatório. Já tínhamos o frete in-
cluído, mas para esses produtos que 
estamos vendendo online acaba que 
é um frete diferente, a logística tam-
bém porque vendemos para o Brasil 
todo. No online conseguimos atingir 
um público que a Pinheiro não tinha. 
Entramos em um mundo novo com 
essa logística fora do Distrito Fede-
ral, estamos aprendendo, mas per-

cebi que o Brasil precisa melhorar 
muito a sua logística, pois contamos 
em torno de 80% no sistema rodovi-
ário e isso faz com que as entregas 
sejam um pouco mais lentas”, con-
tou Natália Brito.

Segundo a gerente, as vendas 
online estão ajudando nesse mo-
mento. “O comércio eletrônico era 
forte, mas agora está mais forte do 
que nunca. Estamos com a expecta-
tiva do aumento das vendas online, é 
um mercado muito promissor para 
2021 e acho que agora as pessoas 
se acostumaram mais, no come-
ço existia uma resistência e ainda 
mais no material como o nosso que 
é de construção, não é comum de se 
comprar online. Então, agora estão 
mais confiantes, já testaram, a ten-
dência é que mantenham a compra 
online, os meus clientes têm repetido 
a compra”, adiantou.

EVENTOS NA CIDADE
Por conta da pandemia os even-

tos tiveram que ser cancelados em 
2020, mas com a expectativa da 
vacina para este ano o cenário é di-
ferente. O presidente do Sindicato 
das Empresas de Promoção, Orga-
nização, Produção e Montagem de 
Feiras, Congressos e Eventos do DF 
(Sindeventos-DF), Luís Otávio Neves, 
faz uma avaliação. “Tanto para o se-
tor de turismo quanto para o setor 
de eventos que está dentro da ca-
deia produtiva, a expectativa é muito 
grande em cima da vacina. Entende-
mos que apesar do ano passado ter 
sido péssimo para o setor como um 
todo, para que haja melhora esse 
ano é claro que precisamos que a 
vacina esteja contemplada porque 
se não tivermos dificilmente pode-
remos fazer eventos presenciais e 
consequentemente também trazer 
turistas para Brasília”, apontou.

“No segmento de eventos não 
conseguimos captar patrocínio por-
que eles não estão querendo par-
ticipar de algo que não sabe se vai 
acontecer. Quando se fala de even-
tos híbridos, que é o que vai aconte-
cer agora neste primeiro semestre, 
serão poucas pessoas participando 

presencialmente e o restante parti-
cipando pela internet. Esses eventos 
vão acontecer, mas eles não trazem 
fluxo turístico. A expectativa para 
o segundo semestre são as me-
lhores pelo que já temos escutado 
de outros empresários da área de 
eventos de Brasília que estão con-
seguindo deixar amarrado o evento 
para depois, desde que haja garan-
tia. E esses são eventos que geram 
fluxo turístico, a expectativa é boa e 
promete ser bem melhor” acredita o 
presidente do Sindeventos.

A diretora executiva da Rome 
Eventos, Leda Simone da Costa Al-
ves, fala da programação da Feira do 
Artesanato e da Expotchê, com pre-
visão de ocorrer no mês de junho. “ 
Também somos responsáveis pela 
realização do Salão do Artesanato, 
que está previsto para ocorrer do 
dia 5 ao dia 9 de maio. Nós estamos 
trabalhando para a realização do 
Salão em maio até considerando o 
fato de que ele acontece no varan-
dão na área de exposição do Pátio 
Brasil Shopping - um espaço que já 
tem recebido o público. Isso facilita, 
o evento acontece na área externa o 
que também é favorável por conta da 
circulação e da troca constante de 
ar, nós vamos ter além disso todos 
os cuidados, os critérios exigidos nos 
protocolos de realização de eventos, 
como tapete sanitizante, disponibili-
zação de álcool gel nas entradas do 
evento e em todos os estandes, a ob-
servância do uso de máscara e me-
dição de temperatura”, assegurou.

Gerente de Marketing da Pinheiro 
Ferragens, Natália Brito

Diretora executiva da Rome Eventos, 
Leda Simone da Costa
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“A nossa expectativa é positiva 
porque estamos trabalhando para 
voltar a normalidade. Acredito que 
continuar parado tem um efeito eco-
nômico catastrófico e psicológico 
também, pois todo mundo já está 
querendo voltar literalmente a ativa. A 
Expotchê deve ocorrer no Pavilhão do 
Parque da Cidade. É um evento mais 
complexo que mobiliza um público 
muito maior, mas com todas as notí-
cias que estamos tendo sobre vacina-
ção, a nossa expectativa é que até lá a 
gente já esteja com boa parte da co-
munidade imunizada”, finalizou Leda.

BARES E RESTAURANTES
O setor de bares e restaurantes, 

um dos mais afetados pela pande-
mia, também conta com a vacinação 
da população para que 2021 seja 
marcado como um ano de retoma-
da. De acordo com o presidente do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Brasília (Sin-
dhobar-DF), Jael Antonio da Silva, 
2.561 estabelecimentos do setor en-
cerraram suas atividades em 2020: 
gerando uma perda de 25 mil em-
pregados durante o ano. Além disso, 
as diversas restrições pelas quais 
os estabelecimentos passaram e o 
endividamento marcaram o setor. 
“Tivemos em 2020 uma situação de 
endividamento muito forte das em-
presas. A gente tem um número em 
torno de 50 a 55% das empresas que 
estavam muito endividadas ao tér-
mino do ano. É um número bastante 
alarmante”, afirma Jael Silva.

“Apesar desses números bas-
tante negativos de 2020, a gente es-
pera que 2021 venha com uma nova 
esperança por conta da própria vaci-
na que está para sair. A expectativa 
é realmente que esse ano seja um 
ano de retomada. Espero que a gen-
te consiga controlar melhor a doen-
ça, o processo de pandemia, e com 
isso voltar à normalidade, porque 
nossos estabelecimentos estão com 
muitas restrições, como a questão 
do fechamento às 23h, a questão do 
distanciamento, do espaço entre as 
mesas de 2 metros, o que acaba re-
duzindo sensivelmente a capacidade 

do estabelecimento, além do próprio 
medo da população de frequentar 
os estabelecimentos locais, mesmo 
com todo o cuidado por parte dos 
empresários”, explica o presidente 
do Sindhobar.

Jael ressalta ainda que os em-
preendedores estão endividados e o 
governo do Distrito Federal não deu 
nenhum tipo de ajuda aos bares e 
restaurantes. “A única coisa que 
fez, logo no início da pandemia, foi a 
questão do ICMS, que ele conside-
rou 90 dias os vencimentos de abril 
maio e junho para pagar em agosto 
setembro e outubro. Não teve bene-
fício, só adiou o pagamento. Estamos 
aguardando para ver se sai alguma 
coisa do governo local”, afirma. “Do 
Governo Federal teve aquela ajuda 
de suspensão do contrato de traba-
lho ou redução da jornada, só que em 
ambos os casos o empresário ficou 
com o passivo trabalhista”, completa.

Mesmo com o fechamento dos 
estabelecimentos por alguns meses 
e do prejuízo acumulado durante o 
ano, alguns empresários tiveram que 
se reinventar para evitar o fechamen-
to de seus empreendimentos. Foi o 
caso do chef Leandro Nunes, sócio 
do restaurante Le Parisien Bistrot 
(103 Norte). “Ano passado foi terrí-
vel, a casa não tinha delivery quando 
começou a pandemia, então a gente 
teve que fechar 100%. E para piorar, 
quando a gente foi reabrir, o nosso 
prédio estava em obras, então só con-
seguimos reabrir 2 meses depois. Foi 
um ano horrível. A gente está voltando 
devagarinho, os clientes também e 
agora estamos fazendo um pouco de 
delivery. A gente espera que esse ano 
melhore a situação e dê uma cresci-
da”, afirma o chef Leandro.

A casa reabriu as portas em se-
tembro e começou a investir em de-
livery, com um menu especial para 
as entregas, para reverter o prejuízo. 
“Esse ano a gente mudou um pouco, 
tem um menu reduzido, bem clássi-
co francês, temos o delivery, vamos 
fazer uma vez por mês um menu 
degustação no restaurante usando 
técnicas mais modernas, uma coisa 
mais contemporânea, e investir nos 
eventos, quinta e sábado com músi-
ca ao vivo. Vamos começar também 
com um brunch de domingo”, prevê 
Leandro, destacando que o restau-
rante tem a vantagem de ter espaço 
ao ar livre. “As mesas são bastante 
espaçadas, não ficam em um lugar 
fechado, e eu acho que o público vai 
preferir um lugar desse”, completa.

“Espero que 2021 venha 
com uma nova esperança 

por conta da própria 
vacina. A expectativa 

é realmente que esse 
ano seja de retomada, 

até porque nossos 
estabelecimentos estão 
com muitas restrições”, 

presidente do Sindhobar, 
Jael Antonio

Sócio do restaurante Le Parisien Bistrot, 
chef Leandro Nunes

Delivery continua sendo uma aposta 
para 2021 
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O empresário Alexandre de  
Sousa Santos, conhecido como 
Geleia, explica que a pandemia fez 
com que procurasse aplicativos de 
delivery para continuar suas vendas. 
“Não éramos uma empresa que fa-
zia delivery porque apostávamos na 
experiência do cliente na loja e tam-
bém devido às taxas cobradas pelos 
aplicativos. Aí veio a pandemia. No 
momento em que veio o decreto de-
terminando o fechamento do setor, 
todas as nossas operações: 11 lojas 
e 4 foods trucks fecharam de uma 
vez, não teve o que fazer. A gente não 
fazia delivery e demoraria um pouco 
para se organizar”, afirmou, desta-
cando que começaram aí os proble-
mas e prejuízos. “Eles existiram, fo-
ram reais, e a gente teve que correr 
atrás do aplicativo”, diz o empresário, 
que conseguiu colocar todas as lojas 
em delivery e take out em 25 dias.

Para evitar prejuízo maior, o em-
presário negociou dívidas e se reor-
ganizou. “Negociei com contador, o 
aluguel, o prestador de serviço, sus-
pendemos alguns contratos de pres-
tação imediatamente. A gente arcou 
com muito prejuízo porque não queria 
mandar ninguém embora. Tomamos 
prejuízo nos meses de março, abril e 
maio, e esse prejuízo absorveu a re-
serva que a empresa tinha. Nos me-

ses de junho e julho a gente não teve 
lucro e nem prejuízo. Quando reabri-
mos os estabelecimentos, vieram os 
aumentos dos insumos”, recorda. De 
agosto a dezembro, suas lojas ven-
deram praticamente a mesma quan-
tidade do ano anterior. Para competir 
com empresas novas que estavam 
surgindo durante o ano de pandemia, 
Alexandre abriu outra marca para 
vender produtos mais baratos, Tá 
Doido Burguer. “São lojas dentro de 
outras lojas. Foi um custo pequeno 
para abrir e para se manter”, explica.

O empresário resume 2020 como 
um ano de aprendizado e tem como 
motivação para 2021 fazer o me-
lhor. “A expectativa para 2021 é de 
um ano ainda um pouco complicado 
mas muito otimista, porque olhando 
toda a minha trajetória de 16 anos 
de mercado, 200 colaboradores, 22 
operações, terminamos 2020 saudá-
vel financeiramente. Então a gente 
fica bastante otimista, feliz porque 
sobrevivemos, feliz porque não per-
demos nenhum funcionário, feliz que 
pouquíssimos funcionários pegaram 
o vírus. A gente tem muito mais a co-
memorar do que a reclamar. A única 
coisa que perdemos foi dinheiro, mas 
dinheiro se ganha. Isso é muito tran-
quilo”, conclui o empresário.

“A expectativa para 
2021 é de um ano 

ainda um pouco 
complicado mas 

muito otimista. 
Fico feliz por ter 

sobrevivo a 2020, 
onde tivemos que 

arcar com diversos 
prejuízos, mas estou 

feliz porque não 
perdemos nenhum 

funcionário, feliz 
que pouquíssimos 

colaboradores 
pegaram o vírus. 

A gente tem muito 
mais a comemorar 
do que a reclamar”, 

diz o dono da rede de 
hambúrgueria Geléia, 

Alexandre de Souza 
Santos. Atualmente, 

o empreendimento 
de Alexandre conta  

com 11 lojas e  
4 food trucks.

Empresário do ramo alimentício, Alexandre de Sousa Santos
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SETOR IMOBILIÁRIO
O mercado imobiliário foi um dos 

setores que, mesmo com a pande-
mia, continuou registrando cresci-
mento. De acordo com informações 
divulgadas pelo Sindicato da Habita-
ção do Distrito Federal (Secovi-DF) 
no Boletim de Conjuntura Imobiliá-
ria de dezembro de 2020, no mês de 
novembro de 2020 foram emitidos 
3.234 registros de compra e venda de 
imóveis no DF. Comparado ao mes-
mo período de 2019, tem-se uma 
variação de 27,4%. Nos últimos onze 
meses de 2020, comparado à 2019, a 
variação foi de 4,87%. Está registra-
da também uma variação positiva de 
50,95% no valor de financiamentos 
imobiliários nos dez primeiros me-
ses de 2020 em relação ao mesmo 
período no ano passado.

De acordo com o presidente do 
Sindicato da Habitação do Distrito 
Federal (Secovi-DF), Ovídio Maia, vá-
rios fatores contribuíram para esse 
quadro, como o lockdown, que obri-
gou as pessoas a permaneceram 
mais tempo em casa e, assim, per-
ceberem as necessidades de ade-
quações de suas moradias e a taxa 
de juros para financiamento que 
nunca esteve tão baixa. Ele lembra 
ainda que Brasília tem uma situação 
atípica em relação aos demais esta-
dos do Brasil, que é uma economia 
lastreada no poder público. “Nós 
temos um conjunto de ações que le-
varam ao aquecimento do mercado 
que mês a mês vem se mantendo”, 
ressalta Ovídio Maia.

“No ano de 2020 nós vimos um 
crescimento acentuado nos meses 
de janeiro e fevereiro em relação 
ao ano anterior e, após o lockdown, 
decretado em março, tivemos um 
impacto muito negativo em abril e 
consequentemente em maio. Com 
isso, as imobiliárias tiveram que se 
reinventar, como todos os segmen-
tos. No mercado imobiliário, nós te-
mos que trabalhar em home office, 
tivemos que fazer todo o trabalho de 
divulgação imobiliária de forma digi-
tal, muitas já estavam fazendo, mas 
o que houve foi uma aceleração des-
se processo de implantação da digi-

talização da oferta de imóveis para 
poder dar a melhor informação pos-
sível do imóvel para o cliente, porque 
eles ficaram em casa navegando no 
sonho da casa própria”, explica.

Segundo Ovídio, o lockdown por 
conta da pandemia trouxe reflexões 
diferentes em relação ao imóvel, 
que passou a ter um planejamento 
na sua totalidade em 24 horas. “O 
imóvel deixou de ser o local só de 
moradia para ser também o local de 
trabalho, de lazer, de estudo e virou 
até academia, pois muita gente co-
meçou a malhar em casa para cui-
dar da saúde. Então você vê o quan-
to que o imóvel residencial, que é o 
maior impactado, teve de influência 
nesse crescimento do mercado por-
que as pessoas passaram a procu-
rar um imóvel adequado”, explica o 

presidente do Secovi-DF, destacan-
do que a estimativa é que o DF tenha 
em torno de 1 milhão de imóveis re-
sidenciais, sendo 70% de casas 30% 
de apartamentos.

O presidente do Secovi-DF acre-
dita que o crescimento no setor vai 
continuar em 2021. “Nós estamos 
bastante otimistas porque essa 
movimentação continuará, pois as 
pessoas têm que se adequar ago-
ra ao novo normal, ao novo modelo 
de morar e trabalhar. Como vai fi-
car? Vai ter home office, não vai ter? 
Como será? A expectativa é continu-
ar crescendo. O que nós buscamos 
é ter um crescimento constante e 
equilibrado. Queremos um mercado 
constante, com crescimento lento, 
gradual, mas constante. Isso gera 
emprego e renda”, finaliza.

Mercado Imobiliário do Distrito Federal  registra alta na procura em 2020.  
Para este ano, a expectativa também é muito positiva
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SE NINGUÉM FAZ O QUE 
SUA EMPRESA FAZ, 
SOLICITE O SEU 
ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE.
Mais benefícios para o seu bolso.
Mais vantagens para as micro e pequenas empresas.

Para as empresas representadas pela Fecomércio-DF, e em dia com as contribuições sindicais, o fornecimento da 
declaração de exclusividade é 100% grátis. Com esse documento em mãos, você prova que seu negócio é único 
na comercialização de determinado produto ou serviço. É mais segurança na hora de fechar contratos e convênios. 
É mais economia para o seu bolso.

Conheça os produtos e benefícios que 
a Fecomércio-DF oferece para sua empresa:

www.fecomerciodf.com.br

Mais benefícios para o seu bolso.
Mais vantagens para as micro e pequenas empresas.

Para as empresas representadas pela Fecomércio-DF, e em dia com as contribuições sindicais, o fornecimento da 
declaração de exclusividade é 100% grátis. Com esse documento em mãos, você prova que seu negócio é único 
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melhor idade 

O SHOW NÃO PODE PARAR
Idosos do Grupo dos Mais vividos participam  
de oficina de música virtual 
Por José do Egito

O mundo virtual já não é mais 
um mistério para os idosos. 
No Sesc-DF, a oficina virtual 

de música reuniu cerca de 25 parti-
cipantes do Grupos dos Mais Vividos 
(GMV) da unidade do Guará, uma vez 
por semana, com o objetivo de pro-
porcionar atividade cultural e ocupa-
cional para os idosos. De quebra, es-
timulou a aproximação com o que há 
de mais moderno. Isso porque a ati-
vidade ocorreu 100% online, de julho 
a dezembro de 2020 e o resultado foi 
a produção de um slide show com as 
atividades trabalhadas além da cere-
ja do bolo: um vídeo da música anun-
ciação, de Alceu Valença, em que 
os participantes foram as estrelas e 
mostraram todo o talento cantando, 
tocando percussão e dançando.

Os encontros foram ministrados 
pelo maestro Altair Paulo da Silva. 
De acordo com ele, as atividades fo-
ram desenvolvidas de forma lúdica e 
participativa, com conteúdos focados 
em quatro eixos: saúde vocal, reper-
tório, cultura musical e apreciação 
musical. “Os encontros sempre co-
meçavam com vocal e exercícios 
respiratórios, visando a manutenção 

da técnica e a prevenção de proble-
mas na voz. Depois ensaio de um 
rico repertório, baseado no gosto 
musical dos participantes: Roberto 
Carlos, Dorival Caymmi, Alceu Va-
lença e Milton Nascimento, dentre 
outros. Saindo do óbvio, os partici-
pantes também foram desafiados a 
conhecerem as famílias dos instru-
mentos musicais, noções básicas de 
teoria musical e história da música. 
Além disso, puderam refletir e de-
bater sobre interpretação musical, 
comparando diferentes versões de 
uma mesma música”, explicou.

Segundo o maestro, os encon-
tros sempre terminavam com ele 
executando uma música instrumen-
tal nova. “Teve chorinho, chorinho, 
bossa nova, valsa, música francesa e 
italiana, passou por Beatles, Queen e 
música clássica”, disse. Com o obje-
tivo de motivar o grupo, a oficina tam-
bém contou com outras atividades 
especiais como gincana, bingo sono-
ro, fabricação de instrumentos com 
materiais recicláveis, entre outros.  
 A aposentada, Maria das 
Dores Tolentino, participou das au-
las de música online. Ela conta que 

foi uma oportunidade de colocar um 
talento em prática e se socializar, já 
que precisa cumprir o isolamento 
social. “Estou sentindo muito por ter 
que ficar dentro de casa, por causa 
da pandemia. Então, a aula é uma 
maravilha, eu esqueço do mundo 
quando estou cantando” conta a alu-
na. A assistente social do Sesc-DF, 
Gracielle Borges, explicou que além 
de todos os benefícios voltados à 
melhora da qualidade vocal, o foco 
de atuação e mediação da oficina 
pelo serviço social da unidade do 
Guará foi direcionado à socialização 
e integração social, tendo em vista 
um contexto pandêmico com medi-
das de prevenção da disseminação 
do novo coronavírus de manter o iso-
lamento social.  “Diversos relatos no 
decorrer da oficina foram surgindo 
acerca dos benefícios que a oficina 
ofertou, sendo o momento de intera-
ção entre os participantes que já es-
tavam há muito tempo sem terem o 
contato, mesmo que virtual, possibi-
litou a redução da solidão vivenciada 
por muitos idosos na pandemia.

Oficina virtual de música reuniu cerca de 25 participantes do Grupos dos Mais Vividos
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SESC-DF COMEÇA REFORMA  
DA UNIDADE DA 504 SUL
Obra faz parte de um projeto que visa a  
revitalização da W3 Sul
Aline Campelo

obras

O Sesc-DF começou a revitalizar  
a unidade da 504 Sul. As obras 
tiveram início dia 6 de janei-

ro em toda a fachada do prédio,  
incluindo o painel de Athos Bulcão, 
que juntos somam cerca de 1.500  
metros quadrados, passarão por  
reformas. A revitalização inclui ainda a 
ampliação do espaço Café com Letras.

O diretor regional do Sesc-DF, 
Marco Tulio Chaparro, explica que 
o projeto idealizado pela direção da 
Fecomércio-DF tem o objetivo de 
fortalecer o comércio com a pro-
posta inovadora do Corredor Cul-
tural. “O projeto do Corredor Cultu-
ral foi idealizado ano passado pelo 
nosso presidente Francisco Maia 
para o trecho  que compreende a 
unidade do Sesc na 504 Sul até a 
508 Sul, no Espaço Cultural Renato 
Russo. Iniciamos a obra de refor-
ma da unidade, com a expectativa 
de que em 180 dias esteja conclu-
ída, para que o Sesc implemente 
várias atividades culturais para a 
população neste espaço, atraindo e 
fomentando o comércio que sofreu 
tanto nos últimos meses”, explica o 
diretor regional do Sesc-DF. 

De acordo com a gerente da 
unidade do Sesc da 504 Sul, Caro-
lina Sampaio Nascimento, o con-
trato assinado no início do mês teve 
execução imediata. Ainda segundo 
a gestora, o público que freqüenta 
a unidade elogiou a organização da 
logística adotada durante a obra, 
que não comprometeu o funciona-
mento da unidade. “Temos recebi-
do muitos elogios e sugestões, não 
há transtornos, mudamos a entra-

da da unidade para a área lateral, 
no teatro, e o ambiente dos nossos 
serviços se mantém limpos e orga-
nizados. Outras alterações pontu-
ais serão feitas conforme a neces-
sidade da obra”, explica a gerente 
da unidade.

A reforma está sendo executa-
da na área externa do prédio, onde 
será trocado o revestimento por 
uma nova camada na cor cinza. 
Intervenções internas serão rea-
lizadas para melhorar a acessibi-
lidade do público aos banheiros e 
vestiários do prédio; piscinas e aca-
demias também serão reformadas. 
Cerca de 10 trabalhadores realizam 
a reforma no local, diariamente.

“Com esta reforma a Unidade 
Sesc Estação 504 Sul será reco-
nhecida como porta de entrada da 
revitalização da W3, além de carac-

terizar o início do Corredor Cultural 
que começa na 504 e se estende até 
a 508 Sul”, salienta a gestora da uni-
dade. O Sesc Estação 504 Sul foi a 
primeira unidade do Sesc no Distrito 
Federal, possui localização estraté-
gica, na área central de Brasília, com 
acesso facilitado ao público. “Temos 
clientes que utilizam os serviços da 
unidade há mais de 30 anos e que 
anseiam pela reforma”, finaliza.

CORREDOR 
CULTURAL  
Daniel Alcântara 

A obra faz parte de grandes 
mudanças previstas para a aveni-
da W3, uma das mais tradicionais 
para o comércio e para a popula-
ção de Brasília. A iniciativa integra 

 As obras tiveram início dia 6 de janeiro em toda a fachada do prédio
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o projeto do Sistema Fecomércio-
-DF que planeja criar um corredor 
cultural da 504, sede do Sesc, até 
a 508 Sul. Em outubro de 2020, 
o setor produtivo brasiliense, re-
presentado pela Fecomércio-DF e 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
do DF (CDL), realizou a entrega de 
um documento ao secretário de go-
verno, José Humberto, no Palácio 
do Buriti, solicitando a criação do 
corredor cultural, tendo por objeti-
vo movimentar a localidade. O pro-
jeto visa a criação de exposições, 
teatros, rodas de leitura, feiras de 
artesanato e design, com o intuito 
de o brasiliense voltar a ter uma in-
timidade com a avenida W3 e com o 
comércio local.

O documento também pede 
ao executivo local a criação de um 
incentivo fiscal para empreendi-
mentos comerciais de destaque no 
mercado, para segmentos culturais 
e da economia criativa; importante 
ferramenta para impulsionar o flu-
xo de pessoas na W3. Na opinião do 
presidente da Federação, Francisco 
Maia, o governo recebeu a solicitação 
com bons olhos. Segundo Maia, com 
a implantação do corredor, o objetivo 
é ampliar a oferta de programações 
culturais na avenida, fazendo que a 
W3 volte a ser o cartão postal de Bra-
sília. “Além de criar mais uma opção 
de cultura e lazer para a comunidade 
e dar mais vida para a comunidade, 
o corredor ajudaria também na ins-
talação de novos empreendimentos 

ao longo da avenida, gerando novos 
postos de trabalho na região”, in-
formou o presidente da Federação, 
Francisco Maia.

O secretário de governo, José 
Humberto, disse que recebe a soli-
citação com carinho e bom grado.  
“É um projeto que tem da nossa par-
te todo o interesse de implantação 
e vamos trabalhar para que assim 
seja”, destacou o secretário. 

Projeto do Sistema Fecomércio planeja criar um corredor cultural da 504, sede do Sesc, até a 508 Sul
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corecon

Getúlio Pernambuco 
Economista, Mestrado em Economia (créditos) CAEN, 
Especialista em Matemática (UnB). Ex-Secretário da 

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e  
Ex-Chefe da Unidade de Economia e Finanças da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Foi Professor de cursos 
de orçamento público na Escola do Legislativo da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O MUNDO DE MARKOWITZ

A bolsa ultrapassou 119 mil 
pontos em dezembro, su-
perando as projeções mais 

otimistas do mercado financeiro. 
Alguns fatores contribuíram para 
essa recuperação em “V”, desta-
cam-se a redução da taxa de juros 
básica da economia para 2%, afu-
gentando os poupadores de renda 
fixa para a renda variável, e a di-
minuição do depósito compulsório 
dos bancos que aumentou as apli-
cações dos bancos de investimen-
tos no mercado acionário.

A recuperação do mercado de 
capitais, em plena pandemia do 
coronavírus, só mostra que o lado 
emocional do mercado superou o 
lado racional. O descolamento do 
mercado acionário do mundo real, 
que se encontra em recessão e com 
elevado desemprego, sinaliza a pos-
sível formação de uma bolha espe-
culativa que pode estourar a qual-
quer momento e frustrar os ganhos 
esperados por milhares de pequenos 
investidores que ingressaram na B3. 

Como reduzir o risco nas apli-
cações de renda variável? A res-
posta está no seminal trabalho de 
Markowitz que alicerçou a teoria eco-
nômica no campo dos ativos de risco 
e o catapultou a receber o prêmio No-
bel de economia em 1990, marcando 
para sempre a forma de analisar os 
investimentos de risco para compor 
uma carteira de investimentos.

Antes de Markowitz, a teoria sub-
jacente aos investimentos de riscos 
determinava o preço de uma ação 
pelo simples desconto a valor pre-
sente do fluxo futuro dos dividendos. 
O erro dessa teoria era desprezar o 
papel do risco e das diversificações  
nas formações de portfólios. Dessa 
escuridão veio Markowitz que lançou 
luzes para a análise de forma obje-
tiva para a formação de carteiras de 
ativos de risco.

A certeza do retorno foi substitu-
ída pelo valor esperado do retorno. 
Assim a teoria probabilística toma 
corpo na nova teoria. A composição 
da carteira ótima deriva-se da otimi-
zação do valor esperado do retorno 
sujeito ao risco. O risco é mensurado 
pela variância para dimensionar o 
grau de incerteza em relação à ren-
tabilidade esperada.

Com essa nova teoria Markowitz 
provou que é possível analisar car-
teiras de investimentos de riscos e 
decidir, de forma objetiva, quais as 
melhores escolhas entre as diversas 
alternativas de ativos.

A maximização do retorno es-
perado sujeito ao risco conduz à 
formação da fronteira eficiente de 
Markowitz, locus que mostra as me-
lhores combinações de ativos consi-
derando o trade-off entre o retorno 
esperado e o risco. Em essência, 
trata-se de usar o lado racional do 
mercado a favor dos investidores.

O gráfico mostra de forma didá-
tica o que é a fronteira eficiente de 
Markowitz, constituída da linha com 
bolas azuis a partir do quadrado ver-
de que sinaliza o portfólio de menor 
risco. Todos os pontos azuis são car-
teiras ótimas. Pontos acima da curva 
são portfólios inatingíveis. Os pontos 
vermelhos e abaixo dos pontos azuis 
são portfólios ineficientes no sentido 
de que é possível formar um portfó-
lio com maior retorno e menor risco.

Se pudermos sintetizar os ensi-
namentos de Markowitz eu diria que 
são: 1) diversifique os seus investi-
mentos e, 2) considere o risco quan-
do tomar a decisão de fazer investi-
mentos pois, quanto maior o retorno 
esperado maior é o risco.
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tecnologia

renato.neves.carvalho@gmail.comRenato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

TENDÊNCIAS DO E-COMMERCE PARA 2021

Começamos mais um ciclo. Mais 
um ano que chegou trazendo 
desafios e esperança para to-

dos nós. Enquanto ainda vivemos 
algumas incertezas por conta da 
pandemia e esperamos ansiosa-
mente que a vacinação global que 
está ocorrendo surta efeitos, nos 
preparamos para tocar nossos ne-
gócios e seguir com nossas vendas. 
E como 2020 deixou claro o poder e 
a versatilidade do e-commerce para 
o mundo, gostaria de iniciar esse 
ano tratando de algumas tendências 
para prestarmos atenção em 2021

A primeira que gostaria de falar 
é sobre as novas formas de paga-
mento que deverão surgir. Já tive-
mos uma prévia disso com a intro-
dução do PIX no ano passado, que 
já foi adotado por grande parte dos 
grandes varejistas e, até o momen-
to, tem se mostrado um substitu-
to muito interessante para o velho 
boleto bancário, já que permite a 
confirmação imediata do paga-
mento e reduz o tempo de espera 
pelo produto. Além dele, é possível 
que vejamos a popularização de 
pagamentos através de carteiras 
digitais como o Google Pay, PayPal, 
Apple Pay, Samsung Pay, entre ou-
tros. Empreendedores interessa-
dos em aprimorar seu e-commer-
ce ou em entrar nesse mercado 
já devem considerar essas opções 
como forma de pagamento.

A segunda tendência é a do 
ecommerce cada vez mais apoia-
do no visual. Já é comum, e até 
esperado, que possamos ver fotos 
dos produtos que queremos com-
prar online. Essa tendência aposta 
na massificação e expansão desse 
conceito. Marcas grandes como a 
Bose (famosa por seus aparelhos 
de som), já apostam em imagens 
de alta qualidade em todo o seu 
site, mostrando os produtos que 
oferecem, incluindo links rápidos 
para a compra daqueles produtos 
específicos, entre outros. Outra 
estratégia são fotos em 360° dos 
produtos, para que a pessoa possa 
vê-los de todos os ângulos possí-
veis. Fotos dos produtos contextu-
alizadas também são uma aposta 
interessante.

Em seguida, gostaria de co-
mentar sobre a tendência, que já é 
uma realidade, do comércio mobi-
le. Até o final de 2021, é esperado 
que 73% do total de compras online 
seja realizada através de um apa-
relho móvel. Além disso, 30% dos 
compradores tendem a abandonar 
o carrinho caso o site da empresa 
não seja responsivo para celulares. 
Qualquer empreendedor que esteja 
planejando entrar no mercado de 
ecommerce, ou até mesmo que já 
esteja nele, deve garantir que sua 
plataforma ofereça ao cliente uma 
experiência mobile fluída.

Também vale a pena mencio-
nar o uso cada vez mais intenso de 
Inteligência Artificial e Realidade 
Aumentada. A primeira, ajuda os 
lojistas a oferecer uma seleção de 
produtos cada vez mais segmenta-
da para o gosto de cada cliente, au-
mentando exponencialmente a pro-
babilidade de o usuário comprar o 
produto e entendendo cada vez mais 
o comportamento dos consumido-
res. Já a realidade aumentada tenta 
vencer a limitação do ecommerce 
no qual a pessoa não pode inspe-
cionar o produto físico. Com a RA, 
é possível que o cliente tenha pelo 
menos uma noção de dimensões do 
produto e possa ter um contato mais 
próximo com o mesmo.

O ano de 2021 chegou trazendo 
mais desafios e oportunidades para 
todos nós. Como ficou provado com 
o boom do ecommerce em 2020, 
tenho certeza que aqueles que re-
solverem investir nesse mercado 
poderão ter grandes chances de 
crescimento no ano que começa. 
Um excelente ano para todos e 
boas vendas!

• 73%: QUANTIDADE DE COMPRAS EM ECOMMERCE QUE SERÁ REALIZADA POR MOBILE ATÉ O FIM DE 2021
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ESTADOS CONTRA O 
WHATSAPP
O WhatsApp, serviço de mensagens usado por mais de 400 milhões de  
pessoas no mundo inteiro, arrumou uma briga em escala global devido a 
algumas alterações que fizeram em sua política de privacidade. Segundo os 
novos termos, está o compartilhamento de dados dos usuários com empre-
sas parceiras do Facebook. Neste cenário, o aplicativo teria permissão para 
enviar informações como número de telefone, marca, modelo e número de 
IP do celular, empresa de telefonia utilizada, tempo de uso do aplicativo e 
as formas de interação com contatos e empresas. Caso o usuário tivesse 
interesse de continuar utilizando o aplicativo, ele era obrigado a aceitar os 
novos termos. Países como Índia, Turquia, África do Sul e Brasil já cobraram 
maiores explicações da empresa, que, no meio desse imbróglio, precisou 
adiar a implantação da nova política para 15 de maio.

UM NOVO  
MAC VEM AÍ!
O visual dos novos Macs, que permanece muito similar desde 
2012, deve sofrer algumas alterações drásticas nos novos mode-
los. De acordo com o site Bloomberg, os novos All-in-One da maçã 
podem trazer bordas reduzidas, corpos mais compactos e trasei-
ra plana. O visual ficaria muito parecido ao monitor Pro Display 
XDR, anunciado pela empresa em 2019. Essas novidades viriam 
junto com o novo processador, o M1, produzido pela própria Apple, 
e que já estaria presente em grande parte dos computadores da 
empresa em 2021. Além do iMac, a Apple estaria planejando uma 
nova leva do desktop Mac Pro. Ainda segundo o Bloomberg, uma 
das versões seria um sucessor direto do modelo lançado em 2019. 
O design, portanto, não teria mudanças, trazendo, basicamente, o 
novo chip M1 como novidade. Essas informações ainda não foram 
confirmadas pela empresa.

SEGURA ESSE ANDROID!
Segundo o ranking de dezembro de 2020 da AnTuTu Benchmark, que 
atesta a potência dos celulares, o aparelho Huawei Mate 40 Pro foi con-
siderado como o Android mais potente do mundo na categoria de smar-
tphones superpoderosos. O aparelho conquistou essa posição, graças 
ao processador Kirin 9000, junto de especificações como 8 GB de me-
mória RAM e armazenamento 256 GB. Outras caraterísticas que mar-
cam presença na ficha técnica do telefone são a câmera tripla de até 
50 MP, bateria de 4.400 mAh e tela em OLED de 6,7 polegadas. O apa-
relho da gigante chinesa não está disponível para compra aqui no Brasil   
Valor: EUR 1.100 (aproximadamente)

• 400 MILHÕES: NÚMERO DE USUÁRIOS DE WHATSAPP NO MUNDO
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Pesquisa Conjuntural

COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO 
REGISTRAM CRESCIMENTO NAS VENDAS
A mão de obra ocupada nos setores também apresentou indicador 
positivo no mês de novembro de 2020
Por Daniel Alcântara 

O índice de vendas no mês de 
novembro de 2020 apresen-
tou crescimento na capital do 

País. O comércio brasiliense teve 
um incremento de 28,87%; servi-
ços 24,77% e turismo 7,32%. Os 
dados são da Pesquisa Conjuntural 
de Micro e Pequenas Empresas do 
Distrito Federal, realizada pelo Ins-
tituto Fecomércio-DF, com o apoio 
do Sebrae-DF. O estudo identificou 
ainda que a mão de obra ocupa-
da nos setores pesquisados tam-
bém apresentou indicador positivo: 
serviços obteve alta de 1,11%. Já o 
comércio registrou variação de po-
sitiva de 0,90% e o setor de turismo 
ficou estável (0,00%). Foram ouvidos 
700 empresários, no período de 1º a 
15 de dezembro de 2020. 

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que o cres-
cimento em novembro é animador. 
Segundo ele, a alta na procura deno-
ta uma segurança maior dos consu-
midores na hora de comprar. “A par-
tir do final de agosto notamos uma 
queda no isolamento da população, 
que voltou a circular nas ruas e con-
sumir. Para evitar o alastramento 
do vírus nos comércios da cidade a 
Fecomércio-DF tem realizado um 
trabalho de conscientização dos 
empresários no que diz respeito aos 
protocolos de segurança. No final 
do ano passado lançamos um selo, 
qualificando os empreendimentos 
responsáveis, que fazem uso do ál-
cool em gel, distanciamento e proto-
colos de limpeza. Ações como essas 

Comércio brasiliense teve um incremento de 28,87%; serviços 24,77% e turismo 7,32%
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dão confiança ao cliente, que voltou 
às compras”, disse. “Além desses 
fatores, o último bimestre é consi-
derado um período bom para a eco-
nomia, por conta das festas de final 
de ano. Aliado a isso, temos ainda 
o e-commerce, que se tornou um 
aliado do empresário contra a crise”, 
destaca Francisco Maia. 

Em novembro, os 17 segmentos 
do comércio pesquisados, todos re-
gistraram crescimento nas vendas: 
Padaria e Confeitarias (38,75%); 
Comércio Varejista de Bebidas 
(36,67%); Ferragem e Ferramentas 
(31,78%); Farmácia (31,60%); Mó-
veis (33,86%); Material de Constru-
ção (30,71%); Cama Mesa e Banho 
(29,70%); Autopeça e Acessórios 
(29,33%); Calçados (28,61%); Cos-
méticos e Perfumaria (28,48%); Mi-
nimercado, Mercearia e Armazéns 
(27,25%); Suprimento de Informáti-
ca (26,95%); Ótica (26,25%); Artigos 
de Armarinho, Suvenires e Bijute-
rias (25,33%); Papelarias e Livrarias 
(23,76%); Material de Construção 
(20,41%); Vestuário e Acessórios 
(19,16%). 

No setor de serviços, houve que-
da em apenas um dos 12 segmentos 
apurados pelo estudo do Instituto 
Fecomércio-DF. O que registrou re-
cuo foi: Organização de Feiras, Con-
gressos e Festas (-8,26%). Já os que 
tiveram crescimento: Manutenção e 
Serviços em TI (36,70%); Bar, Res-
taurante e Lanchonetes (34,63%); 
Manutenção de Veículos (34,55%); 
Petshop (30,45%); Promoção de 
Vendas (29,28%); Atividade de Con-
tabilidade (26,64%); Cabeleireiros 
(22,77%); Capitação e Treinamento 
(22,22%); Vidraçaria (19,17%); So-
norização, Iluminação e Fotografias 
(18,88%); Atividades de Condiciona-
mento Físico (17,13%). 

Já no setor de turismo, o seg-
mento de Serviço de Turismo 
(-13,13%) foi o único que registrou 
queda. Artigos de Viagem (23,33%); 
Agência de Viagens (16,56%%) e 
Hotel (4,93%) foram os que registra-
ram crescimento. 

Entre as formas de pagamento 
adotadas pelo consumidor, o desta-
que em novembr de 2020 ficou para 

as compras no cartão de crédito, 
com 45,01% dos pagamentos; e no 
dinheiro, com 26,88%, que juntos, 
acumulam um índice de 71,89% da 
preferência do consumidor.

PESQUISA CONJUNTURAL

Os indicadores aferidos auxiliam 
na identificação dos segmentos que 
apresentam o melhor e pior desem-
penhos, expondo quantitativamente 
o impacto dos fatores macroeconô-
micos que influenciaram a economia 
local, além de monitorar as oscila-
ções do mercado por meio de uma 
série histórica mensal.

O segmento de agência de viagens teve alta de 16,56%, no mês de novembro de 2020
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A TRIBUTAÇÃO DE DIVIDENDOS

A palavra ágio não foi definida 
em nosso primeiro Código  
Comercial. As legislações 

posteriores, como a Lei nº 6.404/1976, 
que disciplina as sociedades anôni-
mas, e o Código Civil, que disciplina 
as sociedades limitadas e as outras 
sociedades empresárias, também 
não definiram ágio. Mas este vocá-
bulo era empregado, usualmente, 
com conotação negativa, para de-
signar a cobrança de juros explo-
ratórios, dando origem aos termos 
agiota e agiotagem. Na década de 
80, com os planos econômicos de 
combate à inflação, a palavra ágio 
passou a ser de uso frequente para 
designar o valor a maior pago sobre 
o preço de tabela de determinado 
produto adquirido. 

direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A definição de ágio apenas veio 
a ocorrer com o Decreto-lei nº 
1.598/1977, que, em seu art. 20, con-
ceituou-o como a diferença entre o 
custo da aquisição de determinada 
empresa e o valor do patrimônio 
líquido que esta possuía quando foi 
adquirida. Ou seja, o ágio é a dife-
rença entre o valor pago por uma 
empresa e o quanto ela realmen-
te valia patrimonialmente. Se, por 
exemplo, determinada sociedade, 
que possui PL de 2 milhões, foi com-
prada por 3 milhões, então o ágio 
será essa diferença de 1 milhão. 
Todas as operações societárias de 
aquisição de empresas, incluindo a 
compra e venda direta, a incorpo-
ração societária com subscrição e 
integralização de capital (art. 227, 
Lei 6.404/1976) e a incorporação de 
ações (art. 252, Lei 6.404/1976), po-
dem resultar na existência de ágio. 

Importante avanço ocorreu no 
ano de 1997, com a edição da Lei 
nº 9.532, que disciplinou o apro-
veitamento fiscal do ágio, fixando a 
possibilidade expressa do seu valor 
ser deduzido pelo comprador, quan-
do do cálculo dos impostos devidos. 
Tratava-se de medida incentivadora 
à compra das empresas públicas 
que estavam sendo privatizadas, 
como a Telebrás e a Vale do Rio 
Doce. Se, por exemplo, determinado 
comprador adquirisse certa socie-
dade, pagando o ágio de 1 milhão, 
havia a vantagem de todo este valor 
ser deduzido quando do cálculo dos 

tributos devidos. Em face deste be-
nefício, algumas vendas de estatais 
registraram expressivo ágio, como 
na privatização do Banespa. 

Aproveitando-se da possibilida-
de de amortização fiscal com base 
no ágio resultante da aquisição de 
empresas, ocorreram muitas ope-
rações de compra entre socieda-
des empresárias. Empresas eram 
adquiridas e menos impostos eram 
pagos. Mas, como estava ocorrendo 
a queda na arrecadação, foram le-
vantadas duas barreiras. Primeiro, 
o fisco passou a promover fiscali-
zações e autuações nas operações 
societárias que resultavam em ágio, 
gerando litígios administrativos e 
judiciais. Segundo, em 2014, so-
breveio a Lei nº 12.973, que adotou 
o conceito restritivo de ágio por ex-
pectativa de rentabilidade futura, 
também chamado de goodwill, o 
qual seria calculado de forma resi-
dual, após ser excluído do custo de 
aquisição, o valor do patrimônio lí-
quido e a mais valia. 

Até hoje, continuam vigentes as 
restrições ao aproveitamento fiscal 
do ágio, o que tem levantado discus-
sões e polêmicas. A Lei nº 12.973 
desestimulou a aquisição de novas 
empresas. Medidas que, direta ou in-
diretamente, aumentam a tributação 
inibem os investimentos, aumentam 
os custos, restringem o empreende-
dorismo, e impedem que os objetivos 
de crescimento econômico e desen-
volvimento social sejam alcançados. 



Revista Fecomércio DF  43
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Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

05/FEV
• e-Social Módulo Simplificado (Doméstico, MEI e Segurado Especial) a SRF/MF referente a 01/2021.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente a 01/2021, se devido.

12/FEV
Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária  
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente a 12/2020. 

15/FEV

• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 01/2021.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias  
   e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente a 01/2021.

19/FEV

• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 12/2020.
• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 01/2021,  
    incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

26/FEV

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente a 01/2021.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente a01/2021. 
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente a 01/2021.
• Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) a SRF/MF referente ao ano calendário 2020.
• Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) a SRF/MF referente ao ano calendário 2020.

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 28/02/2021Calendário
O QUÊ e QUANDO pagar?

05/FEV
• Data limite para pagamento dos Salários referente a 01/2021. 
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente a 01/2021.
• Contribuição Previdenciária (DAE - empregado doméstico) referente a 01/2021.

15/FEV Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente a 01/2021.

19/FEV

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente a 01/2021.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente a 01/2021.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas)  
   referente a 01/2021.  
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual (MEI) referente a 01/2021.

22/FEV
• SIMPLES NACIONAL referente a 01/2021.
• ISS e ICMS referente a 01/2021. (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/FEV PIS e COFINS referente a 01/2021.

26/FEV

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical Laboral mensal referente a 01/2021.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 4º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente a 01/2021.
• IRPJ e CSLL referente a 01/2021, 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 Autônomos e Profissionais Liberais referente a 2021.

2021: NEGÓCIOS REDESENHADOS
Num cenário de desvalorização 

cambial, queda do PIB, escassez de 
matéria prima e de alguns produtos 
e aumento dos gastos públicos e do 
desemprego, frente à maior crise 
sanitária que o mundo já viveu, pre-
cisamos aplicar o conhecimento e as 
experiências vividas nesses últimos 
meses, que nos ensinou que é ne-
cessário se reinventar e ser proativo 
na busca de novos mercados, novos 
consumidores e novos canais de 
venda. Mas, os governantes também 
precisam agir, afinal, o atual cená-
rio confirmou ser fundamental “um 
olhar” diferente para o Brasil, com a 
construção de políticas públicas que 
permitam que o investimento pri-
vado encontre o consumidor e que 

o consumidor recupere a renda, ou 
seja, crédito de longo prazo com re-
dução da burocracia combinado com 
o aumento da oferta de empregos. 
Importante também que o legislador 
federal acelere as discussões sobre 
as reformas tributária e administra-
tiva, de forma a permitir uma maior 
competitividade das empresas na-
cionais, que geram emprego, frente 
aos produtos importados. Enfim, em 
2021, precisamos construir um am-
biente de negócios que tenha crédi-
to e que gere emprego, tudo como 
condição para a retomada do cresci-
mento e do desenvolvimento econô-
micos. E alguns sinais já são positi-
vos: a. a B3 prevendo crescimento no 
mercado de capitais; b. crescimento 

na oferta de empregos e retomada 
das atividades pelo simples fato da 
proximidade da aplicação da vacina; 
c. o investimento em tecnologia que 
trouxe redução em custos operacio-
nais está sendo mantido; d. a des-
valorização cambial pode contribuir 
para vinda de capitais estrangeiros 
em investimentos em empresas bra-
sileiras, apesar da saída da Ford; e, e. 
a adoção de diferenciais competitivos 
e de gestão, principalmente com re-
dução da concorrência devido ao fe-
chamento de empresas, está sendo 
mantida. Enfim, consumidor diferen-
te, empresário diferente e, antes que 
outras “ford´s” saiam do país, negó-
cios redesenhados.

agenda fiscal
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de dezembro/2020

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

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

Apartamentos e Casas Lojas e Salas Comerciais
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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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caso de sucesso

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

PAIXÃO POR DOCES
Formada em Gastronomia, Raynara procurou o Senac-DF  
para se especializar em confeitaria e realizar sonho
Por Sílvia Melo

O sonho de trabalhar na área de 
confeitaria fez a maranhen-
se Raynara Moura, 23 anos, 

desistir de cursar Arquitetura para 
fazer Gastronomia. Mesmo apai-
xonada por doces e por tudo o que 
as técnicas de confeitaria permitem 
produzir, quando a jovem terminou 
o ensino médio decidiu ser arquite-
ta. Mas antes mesmo de se matri-
cular no curso escolhido desistiu. 
Resolveu correr atrás do seu sonho 
e entrou para a faculdade de Gastro-
nomia. Para se especializar na área 
que mais gosta, quando terminou o 
curso superior procurou o Senac-
-DF e fez curso de Confeiteiro. Ini-
ciou em janeiro de 2019 e em março 
do mesmo ano, inaugurou, em Sa-
mambaia Norte, um ateliê de bolos 
que leva o seu nome. 

Raynara nunca trabalhou em 
outra área. “Fui para o mercado da 
gastronomia para ter certeza de que 
era aquilo que eu queria e já na facul-
dade comecei a fazer algumas coisas 
em casa mesmo. Quando terminei a 
faculdade, fui para o curso de Confei-
teiro e lá tive certeza de que era isso 

o que eu queria e abri meu próprio 
negócio”, explica a jovem que, antes 
de abrir sua empresa, tentou traba-
lhar em confeitarias para adquirir 
experiência, mas não conseguiu. 

“Geralmente o mercado de tra-
balho não é tão aberto para quem 
não tem experiência, para quem 
nunca trabalhou. Apesar de eu sa-
ber um pouco, eu sabia o pouco da 
faculdade e daqui de casa mesmo, 
as pessoas não queriam me contra-
tar. Ao ver essa dificuldade eu pensei 
que sabia o caminho a seguir e sabia 
fazer, então decidi tentar sozinha, 
abri meu negócio e passei a traba-
lhar para mim mesma. Foi a melhor 
decisão”, comemora. 

A jovem ressalta que aprendeu 
no curso do Senac toda a teoria so-
bre empreendedorismo. “O curso 
não é só ali na prática da cozinha, a 
gente tem toda uma teoria por trás, 
aprende a fazer tudo. Apesar de ter 
feito a faculdade, no Senac foi mais 
específico para o que eu queria, que 
era a confeitaria. Empreendimento, 
ficha técnica, cuidar dos negócios, 

como reconhecer o cliente, saber o 
que o cliente quer, tudo isso aprendi 
no curso do Senac”, explica, desta-
cando que na faculdade teve aulas 
teóricas e práticas, mas eram as-
suntos mais abrangentes.

“Na faculdade de Gastronomia a 
gente aprende sobre cozinha inter-
nacional, regional, tem até confei-
taria, panificação, mas é uma coisa 
bem superficial, a gente aprende 
o arroz com feijão, como dizem, o 
gourmetizar a gente aprende de-
pois, porque cada um vai para a área 
que pretende se especializar. Então 
você tem que aprofundar os conhe-
cimentos na área que deseja atuar 
só depois da faculdade e eu escolhi 
fazer isso no Senac”, explica. No ate-
liê de Raynara, o cliente tem acesso 
aos produtos à pronta entrega como 
bolos, doces, sobremesas, bolos no 
pote e fatias de bolo. “Trabalhamos 
muito de forma online por meio das 
redes sociais como Instagram e 
WhatsApp e fazemos delivery tam-
bém”, ressalta a empreendedora.

SOBRE O CURSO
O curso de Confeiteiro tem carga 

horária de 300 horas e ensina a pre-
parar, montar e apresentar produtos 
de confeitaria e, também, a produzir e 
confeitar bolos, tortas, biscoitos finos, 
chocolates especiais, folhados, mas-
sas e doces. Para participar é preci-
so ter no mínimo 18 anos e o Ensino 
Fundamental I completo. As aulas 
são ministradas na unidade de Gas-
tronomia (SCS) ou em entidades par-
ceiras por meio do Senac Ação Móvel. 

Raynara Moura trocou o curso de Arquitetura para fazer Gastronomia
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/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

premiação

FACULDADE SENAC-DF RECEBE PRÊMIO 
BRASÍLIA: O NOVO OLHAR DO TURISMO
Instituição conquistou o 1º lugar na categoria Iniciativas –  
Captação de Evento Nacional
Por Luciana Correa

A Faculdade de Tecnologia e Ino-
vação do Senac-DF conquistou 
o primeiro lugar do 1º Prêmio 

Brasília: O Novo Olhar do Turismo, 
realizado pela Secretaria de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), na 
Categoria Iniciativas – Captação de 
Evento Nacional. A premiação veio 
pela realização do 1º Seminário de 
Inovação Disruptiva no Turismo do 
DF, no dia 11 de novembro de 2019, 
parte da 18ª Jornada do Projeto In-
terdisciplinar da instituição. A divul-
gação da colocação foi feita online 
pela Setur no dia 17 de dezembro. 

O Prêmio Brasília buscou identifi-
car, reconhecer e valorizar profissio-
nais e iniciativas que tenham atuado 
de forma proativa em benefício do 
desenvolvimento do turismo do Dis-
trito Federal nos últimos 24 meses. 

O diretor da Faculdade Senac-
-DF, Luís Afonso Bermúdez, falou da 
importância do evento para o meio 
acadêmico. “A promoção e a discus-
são da inovação dentro da faculdade, 
seja na área do turismo ou em tantas 

outras, é a função da instituição e o 
prêmio chancela isso. É o reconhe-
cimento pelo esforço do nosso corpo 
docente e discente”, comemora. “É 
importante que fomos reconhecidos 
por um segmento que atrai eventos 
para Brasília, que além dos políti-
cos e comerciais, tem os científicos 
e técnicos que podem ser atraídos 
para cá”, incentivou Bermúdez.

O professor de Gestão Comercial 
da instituição, Marcelo Ottoni, expli-
cou que o seminário foi promovido 
por uma turma do curso e que faz 
parte da grade curricular da facul-
dade. “O evento teve como proposta 
principal trazer novas informações 
a respeito desse mercado, que tem 
tudo para colocar Brasília como 
destino turístico nacional e interna-
cional. A Faculdade tem como ob-
jetivo principal, com seus cursos de 
graduação e pós-graduação, trans-
formar o conhecimento acadêmico 
em ações práticas que promovam o 
desenvolvimento da nossa capital”, 
explicou Ottoni.

SOBRE O 
SEMINÁRIO

Realizado em novembro de 2019, 
o seminário teve patrocínio do Fun-
do de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal (FAP-DF) e contou com a 
presença de acadêmicos e repre-
sentantes do trade turístico local, 
como a secretária de Turismo do DF, 
Vanessa Mendonça, que falou sobre 
a evolução do mercado e o potencial 
que Brasília possui para inovar; o 
presidente do Sindeventos-DF, Luís 
Otávio Rocha Neves;  e diretor geral 
da Faculdade Senac-DF, Luiz Afonso 
Bermúdez, que na ocasião anunciou 
o lançamento do curso de graduação 
Gestão de Turismo. 

O objetivo do Seminário, que foi 
moderado pelo professor e turis-
mólogo, Marcelo Ottoni, foi mostrar 
o potencial que Brasília possui para 
inovar na área do Turismo, gerando 
emprego, renda e desenvolvimento 
socioeconômico de forma susten-
tável. A primeira palestra foi sobre 
tecnologia, com o professor especia-
lista da Faculdade Senac-DF, Thiago 
Fernandes, seguida pela palestra 
do mestre e doutor em Economia, 
professor Carlos Águedo Paiva, que 
falou sobre Inovação e Turismo. Es-
tiveram presentes no encontro, o 
presidente do Sindetur-DF, Lamark 
Freire Rolim, e o diretor da Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do DF, Ales-
sandro França Dantas. 
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FACULDADE SENAC-DF OFERECE 
VESTIBULAR AGENDADO ONLINE
Aulas dos oito cursos tecnológicos iniciam em março
Por Luciana Corrêa e Sílvia Melo

vestibular

A Faculdade de Tecnologia 
Senac-DF está realizando o 
vestibular agendado que pre-

encherá as vagas ofertadas para o 
1º semestre de 2021. A instituição 
oferece oito cursos de graduação 
tecnológica em Gestão e Tecnologia, 
com duração máxima de dois anos e 
meio. A inscrição é gratuita e deve 
ser feita no site da instituição (df.se-
nac.br/faculdade). A prova será rea-
lizada de forma online, diariamente, 
enquanto houver vaga disponível. As 
aulas estão previstas para iniciarem 
em março. 

“As profissões novas estão ba-
tendo na porta e as demandas para 
o comércio de bens, serviços e turis-
mo estão mudando. Nós da Faculda-
de, estamos preparados não só com 
a nova infraestrutura, mas também 
academicamente com a mudança 

dos nossos currículos, dos cursos e 
nas nossas ofertas. Queremos que 
nossos alunos tecnólogos tenham as 
melhores opções de formação para 
o trabalho. Antes mesmo da pande-
mia, já estávamos nos preparando 
para um futuro diferenciado, com 
treinamento dos professores em 
2019 e com uma moderna e inova-
dora infraestrutura que ficou pronta 
em 2020 e será utilizada para cum-
prir a nossa missão de entregar ao 
mercado profissionais bem prepara-
dos para o futuro!”, disse o diretor da 
Faculdade de Tecnologia e Inovação 
Senac-DF, Luís Afonso Bermúdez.

A instituição oferece os cursos 
Gestão da Tecnologia da Informa-
ção, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Segurança da Informação 
e Banco de Dados, todos com du-
ração de 2 anos e meio. Os demais 

possuem duração de 2 anos: Gestão 
de Turismo, Gestão Comercial, Ges-
tão de Recursos Humanos e Marke-
ting. As aulas iniciarão em março, 
nos turnos matutino (9h às 11h55) e 
noturno (19h às 21h55).

Os cursos tecnológicos, que con-
ferem o diploma de tecnólogo, são 
cursos superiores de curta duração, 
ou seja, não equivalem aos cursos 
técnicos (nível médio). Ao concluir 
um curso tecnológico, o aluno pode 
dar continuidade aos estudos em 
cursos de pós-graduação Stricto 
Sensu (mestrado e/ou doutorado) e 
Lato Sensu (especialização) e, tam-
bém, participar de concursos públi-
cos que exigem a formação superior. 

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da instituição
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Saiba mais sobre os cursos:

GESTÃO DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

Objetivo Geral: Formar profissionais 
com habilidades gerenciais no se-
tor da Tecnologia da Informação de 
uma organização, capaz de tomar 
decisões e agir com eficiência e efi-
cácia em se tratando dos sistemas 
de informação.

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO  
DE SISTEMAS 

Objetivo Geral: Formar profissionais 
para atuarem em planejamentos 
e execução de projetos, análise de 
processos para concepção e desen-
volvimento de sistemas informatiza-
dos na área de Tecnologia da Infor-
mação para empresas de pequena, 
médio e grande porte.

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

Objetivo Geral: Formar profissional 
capacitado, com habilidades técnicas 
e gerenciais no setor de Segurança 
da Informação, bem como em áreas 
correlatas no setor da Tecnologia da 
Informação de uma organização, ca-
paz de tomar decisões e agir com efi-
ciência e eficácia em se tratando dos 
sistemas de informação.

BANCO DE DADOS 

Objetivo Geral: Formar profissional 
capacitado e com aptidão para pro-
jetar, modelar, implementar, docu-
mentar, testar e gerenciar bancos de 
dados centralizados ou distribuídos. 
Administrar sistemas de gerencia-
mento de banco de dados. Avaliar e 
propor medidas para a melhoria do 
desempenho. Planejar e implemen-
tar política de segurança em banco 
de dados. Aplicar técnicas de Busi-
ness Intelligence para suporte à to-
mada de decisão gerencial. Vistoriar, 
avaliar, emitir laudo e parecer técni-
co em sua área de formação.

GESTÃO DE TURISMO 

Objetivo Geral: Formar profissional 
capacitado e com aptidão para com-
preender as questões econômicas, 
sociais, técnicas e culturais rela-
cionadas ao mercado de trabalho 
turístico, suas formas de expansão 
e seu gerenciamento, apresentando 
adaptabilidade contextualizada no 
trato de situações diversas nos vá-
rios segmentos do campo de atua-
ção profissional. 

GESTÃO COMERCIAL 

Objetivo Geral: Capacitar os pro-
fissionais para atuarem na área de 
comércio varejista, atendendo às 
necessidades dos clientes, consumi-
dores, fornecedores, parceiros logís-
ticos e organizações governamentais 
e não governamentais do varejo com 
as mais variadas técnicas de gestão 
em serviços e atendimento.

GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

Objetivo Geral: Formar profissio-
nais Tecnólogos em Gestão de Re-
cursos Humanos com visão estraté-
gica, criativos e reflexivos capazes de 
gerir, planejar, organizar, implemen-
tar e executar políticas e programas 
no campo da gestão das pessoas em 
organizações públicas e privadas.

MARKETING
Objetivo Geral: Formar profis-

sionais com sólidas competências e 
habilidades em Marketing capazes 
de realizar pesquisas e análises de 
mercado, gerenciar e planejar as ati-
vidades de compra, armazenagem e 
distribuição de mercadorias, bem 
como identificar novas oportunida-
des no varejo e implementar progra-
mas destinados à criação e monito-
ramento de novos produtos, manter 
trocas com os mercados-alvos criar 
relacionamentos com consumido-
res; antecipar tendências, aproveitar 
oportunidades de mercado e anali-
sar riscos; compreender aspectos 
legais que regulam as atividades de 
comercialização, consumo, contra-
tos comerciais e demais normas di-
retamente ligadas à profissão. Des-
se modo, o profissional está apto a 
desempenhar atividades técnicas e 
gerenciais na área de marketing.

Mais informações  

pelos telefones 3217-8821 / 8877 

ou pelo WhatsApp 99823-7675.
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SENAC OFERTA CURSOS GRATUITOS
Até o final de 2021, instituição disponibilizará gratuitamente  
mais de 14 mil vagas para a população de baixa renda
Por Sílvia Melo

O Senac-DF inicia o ano oferecen-
do à população do Distrito Fe-
deral e entorno uma excelente 

oportunidade de qualificação profis-
sional gratuita. O primeiro edital de 
2021 do Programa Senac de Gratui-
dade (PSG) disponibilizou 3.421 vagas 
em 67 cursos técnicos e de formação 
inicial e continuada (FIC) destinados a 
quem quer ingressar no mercado de 
trabalho, se atualizar ou aperfeiçoar 
conhecimentos. O programa foi pen-
sado como um instrumento de inclu-
são produtiva para brasileiros oriun-
dos de família de baixa renda. Até o 
final deste ano, a instituição ofertará 
mais de 14 mil vagas gratuitas. 

As inscrições são realizadas pelo 
site do Senac-DF (df.senac.br/psg/#/
consulta-de-vagas) e o interessado 
deve acompanhar a publicação dos 
editais nas redes sociais ou no site da 
instituição. Para participar é neces-
sário possuir renda familiar per ca-
pita de até dois salários-mínimos; ter 
idade igual ou superior à idade míni-
ma exigida para acesso ao curso; ter 
a escolaridade exigida para o curso  

escolhido; e não ter evadido ou desis-
tido de outro curso PSG, com prazo 
igual ou inferior a um ano da data de 
evasão ou desistência. 

Para o diretor regional do Senac-
-DF, Antonio Tadeu Peron, a qualifica-
ção profissional tem uma importância 
muito grande para quem pretende 
ingressar no mercado de trabalho. 
“Ela elimina aquela barreira que todo 
iniciante encontra no mercado: a falta 
de experiência. Quem faz um curso no 
Senac, seja o técnico ou ainda o FIC, 
que são cursos de menor duração, 
já sai preparado para aquelas vagas 
que ele vai se candidatar. Então nós 
entendemos que é um atalho e acaba 
com a barreira da falta de experiên-
cia. Os alunos saem do Senac treina-
dos para aquela profissão”, ressalta 
Antonio Peron.

As turmas ofertadas pelo PSG 
são desenvolvidas na modalidade 
presencial nas unidades de Tagua-
tinga, Gama, Ceilândia, Setor Comer-
cial Sul (TTH e Jessé Freire), 903 Sul, 
Sobradinho e Ação Móvel, que atua 

onde não existe uma base física da 
instituição. Porém, enquanto o Sena-
c-DF constatar que há a necessidade 
de adoção de medidas necessárias 
para conter a pandemia do novo co-
ronavírus, as atividades educacionais 
serão desenvolvidas com apoio de 
recursos tecnológicos (atendimento 
remoto), e/ou com atividades flexíveis 
entre presencial e remoto conforme 
protocolos internos.

Entre os cursos ofertados no pri-
meiro edital estão os técnicos em Ad-
ministração, Contabilidade, Farmácia, 
Hemoterapia, Informática, Logística, 
Recursos Humanos, Secretaria Esco-
lar, Secretariado e Segurança do Tra-
balho, e os de formação inicial e con-
tinuada, como Açougueiro, Assistente 
Administrativo, Assistente de Logísti-
ca, Auxiliar de Cozinha, Barbeiro, Ca-
beleireiro, Camareira(o), Confeiteiro, 
Consultoria de Imagem, Costureiro, 
Cozinheiro, Design de Sobrancelhas, 
Garçom, Manicure e Pedicure, Ma-
quiador, entre outros. A oferta de cur-
sos e a quantidade de vagas varia de 
um edital para outro. 
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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.                                                                                                                                     

O volume de vendas do comér-
cio varejista nacional, apurado 
pela PMC-IBGE em novembro 

manteve-se estável com uma varia-
ção de -0,1% frente ao mês de outu-
bro, após acumular ganho de 32,2% 
no período maio a outubro. 

No mês de novembro o Distrito 
Federal influenciou negativamente o 
volume de vendas em nível nacional 
com um decréscimo de -1,5% quan-
do comparado ao mês de outubro. 
Em doze meses até novembro, o DF 
acumula redução de -4,2% enquanto 
em nível nacional as vendas cresce-
ram no mesmo período 1,3%.  Este 
resultado coloca o DF como a segun-
da UF com maior redução nas ven-
das, perdendo para o estado do Ce-
ará que acumula redução de -6,4%. 
As maiores reduções ocorreram no 
segmento de jornais, revistas e per-
fumarias (-33,3%); tecidos, vestuários 
e calçados (-27,6%) e equipamentos e 
materiais para escritório, informática 
e comunicação (-27,6%). Os maiores 
acréscimos ocorreram no segmento 
de móveis e eletrodomésticos (32,1%) 
e material de construção com (8,6%).

O setor de serviços, em nível na-
cional pela mesma pesquisa PMS-IB-
GE, surpreendeu no mês de novembro 
quando apresentou crescimento de 
2,6% sendo a sexta alta consecutiva, 
puxados pelo desempenho de ali-
mentação fora de casa e alojamento.  

Ainda assim, no acumulado em 
doze meses o segmento está 3,2% 
abaixo do volume de faturamento 
de fevereiro, com uma redução de 
-7,4%. Apenas outros serviços, TI e 
comunicação retomaram os níveis 
de faturamento anteriores a pan-
demia. No DF a redução em rela-
ção ao mês anterior é de -10,00% 
e em doze meses -8,9%, com des-
taque para a redução no volume 
de atividades turísticas de -33,6%.  

Fonte: CNC

Outubro a Dezembro 2020

Cartão de Crédito
69,8%
67,9%
67,9%

Dívida impágavel
6,7%
7,3%
7,1%

Inadimplência
16,1%
16,2%
16,8%

Dívida Total
58,0%
58,4%
61,8%

Outubro Novembro Dezembro

A pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio – CNC em relação 
ao Endividamento e Inadimplência 
das famílias do DF - PEIC, no perío-
do outubro a dezembro, indica que a 
inadimplência continua a trajetória de 
crescimento, a dívida impagável teve 
um pequeno recuo quando compa-
ramos dezembro face novembro e a 
dívida total apresenta crescimento de 
6,5% no período, coerente com a re-
tomada da atividade comercial.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresenta crescimento de 5,4% no período ou-
tubro a dezembro, fechando em 70,5 puxado por todas as 
classes de consumo.

O Índice de Confiança do Empresário do Distrito Fe-
deral – ICEC, apresenta expressiva melhora, atingindo 
em novembro o melhor índice pós pandemia de 104,7 
seguido de um pequeno recuo em dezembro (104,2) a 
demonstrar cautela do empresariado em face a prová-
vel segunda onda da COVID-19 e a indefinição quanto a 
chegada da vacina, movimento este corroborado pelos 
indicadores de expectativas e de investimentos.

Mais de
10 SM 70,6

72,5
74,0

66,9
67,9
70,5 

65,2
65,8
68,8

ICF - Intenção de Consumo  
das Famílias  Distrito Federal 

Outubro a Dezembro 2020 Outubro a Dezembro 2020

Outubro a Dezembro 2020

Até
10 SM

Geral

*SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Outubro Novembro Dezembro

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

83,6
84,5
83,8

137,4
138,9
136,4

80,8
90,8
92,5

100,6
104,7 
104,2

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Outubro Novembro Dezembro

Outubro a Dezembro 2020

Outubro

Novembro

111,00%

110,05%

14,84%

14,57%

12,55%

12,42%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

As taxas de juros cobradas do setor de comércio, 
enfim, caem para as empresas e famílias em todas as 
modalidades, criando um ambiente bastante favorável 
ao investimento e ao consumo das famílias. 

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

104,89%
104,43%

124,97%
124,21%

16,90%
16,63%

72,33%
71,94%

44,58%
44,25%

250,22%
248,71%

Taxas de Juros Pessoa Física

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Fonte: ANEFAC

Outubro Novembro
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Alessandro Melo
Veterinário

Priscilla Chater
Advogada 

Wagner Dutra
Jornalista

Andreia Soares de Oliveira 
Técnica Judiciária

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

RUIM

RUIM

RUIM

Vai acontecer o mesmo que 
acontece em todos os locais 
onde há este tipo de faixa: 

engarrafamentos enormes sendo 
que às vezes nem ônibus estão 

passando na faixa.

Embora o ideal seja a viabilização 
de meios de transporte público 

mais eficazes, a exemplo do metrô, 
a medida é oportuna pois facilita a 

mobilidade.

Facilitará muito a chegado ao 
trabalho e a volta para casa, sem 

falar na melhora do trânsito.

Resolve o problema em parte e 
a curto prazo, mas a questão do 

tráfego na área central de Brasília 
(e no DF, como um todo) merece 
mais que a pintura de uma linha 

no asfalto. É necessário investir no 
transporte público e em ciclovias.

Se for acessível para  
toda a população.

O Sistema Único de Saúde, 
referência no mundo, precisa 

continuar garantindo que todas 
e todos tenham acesso à vacina 

como política pública de saúde. A 
vacina vendida não irá oportunizar 
que pessoas com renda mais baixa 

tenham acesso à imunização.

Nada dura para sempre.  
Cedo ou tarde esse auxílio iria 

acabar. O auxílio ajuda, mas não 
resolve o problema.

Milhões de pessoas reduziram seus 
ganhos a zero e o auxílio emergencial 
veio para, literalmente, matar a fome. 
A pandemia ainda não acabou, então 

por que acabar com o auxílio, que 
garante, inclusive, vida?

Seria insustentável estender o  
auxílio emergencial, mas sim 

pensar em remodelagem e  
medidas efetivas de incentivo  

à empregabilidade.

Assegura à população a livre 
escolha do local e de qual vacina 
tomar (claro, se diversas forem 

aprovadas pela Anvisa).

Pelos menos as empresas do 
exterior, que são as que eu tenho 

contato no dia a dia,  
são muito boas.

Tem um efeito ruim, por que a 
população mais carente  

continuará sem renda. No entanto, 
se isso continuar, terão de ser feitos 

novos impostos para balancear  
as contas públicas.
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