
Brasília, 13 à 15 de novembro de 2009

Flávio
Resende

flavioresende@terra.com.br

Jornal Alô Brasília

EmpresarialCircuito A boa sinalização para a economia brasileira 
é que, mesmo que com aumento da inflação, 
a projeção de crescimento da economia em 
2010 é de 4,8%" "Celina Ramalho

Professora de Planejamento e 
Análise Econômica da FGV-SP

“SERÁ MESMO
QUE VOCÊ NASCEU 

PARA SER 
EMPREGADO?
O MAL ESTAR 

NO MUNDO 
CORPORATIVO” 

Autor: Mariá Giuliesse
Editora: Gente

Páginas: 232
Preço: R$ 49,90

ENTREVISTA NoTAS

pESquISA

EXTREMIDADESlEITuRA
obRIgATóRIA

“Empreendedor Individual
é o destaque deste ano”

Cinqüentenário é 
tema de moeda

IpI também para 
“linha Marrom” 

Enfim, mudança
no Creci-DF

unique Family 
Fitness Club

Desafio SEbRAE 2009 Jovens empresários reunidos

Cobrança de estacionamento 
no parkShopping

Inadimplência no 
comércio em 4,8%

Monumentos de Bra-
sília de um lado e as li-
nhas do Plano Piloto de 
outro vão estampar uma 
moeda no valor de cinco 
reais a partir do dia 20 
de março de 2010, den-
tro da programação que 

comemora o cinqüente-
nário da capital da Re-
pública. Será a primeira 
de uma série de outras 
moedas com Cidades 
Patrimônio da Humani-
dade no Brasil a receber 
a homenagem.

O setor moveleiro 
está mobilizado para 
conquistar a mesma 
isenção do Imposto 
sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), con-
cedida em abril aos 
eletrodomésticos da 
“linha branca” (gela-
deira, fogão, tanqui-
nho, entre outros). A 
Abimóvel, entidade 

que representa o setor, 
entregou ao governo 
federal estudo que 
aponta a retração dos 
empresários do ramo 
– que hoje empregam 
237 mil pessoas – nos 
últimos meses. De 
acordo com o docu-
mento, os negócios es-
tão caindo numa mé-
dia de 10% ao mês.

Toma posse no dia 
1º de janeiro do ano 
que vem a nova dire-
toria do Conselho Re-
gional de Corretores 
de Imóveis (Creci) da 
8ª região, com a mis-
são de apertar o cerco 
contra os falsos pro-
fissionais que atuam 
no DF. A Chapa 2 Re-
novação, liderada por 
Hermes de Alcântara, 
venceu as eleições com 
quase o dobro de vo-
tos obtidos pela chapa 

concorrente, formada 
pelo grupo liderado 
pelo atual presiden-
te do Conselho, Luiz 
Carlos Attié, que esta-
va no poder do conse-
lho havia 15 anos. “A 
hora não é de come-
morações, mas sim de 
arregaçar as mangas 
e preparar a transição 
em busca das soluções 
para os problemas que 
afligem a categoria no 
DF”, afirmou o novo 
presidente.

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas do DF 
(CDL-DF) apresentou 
esta semana um le-
vantamento indicando 
que a inadimplência 
no comércio brasilien-
se, em outubro, ficou 
em 4,8%. Segundo a 

pesquisa, neste mês, 
136 mil 601 pessoas 
tiveram o nome inclu-
ído no SPC e 130 mil 
221 pessoas foram ex-
cluídas do cadastro de 
inadimplentes. Em ou-
tubro de 2008, o índice 
ficou em 4,9%.

O empreendi-
mento brasiliense, 
lançado há três me-
ses, foi considerado 
uma das 3 academias 
(as outras duas são 
de Dubai e da China) 
com o melhor proje-
to arquitetônico do mundo, segundo a Club Business 
International (CBI), revista americana especializada 
na indústria fitness. 

A mudança desencadeou uma ava-
lanche de emails (Marketing Viral) cuja 
proposta tem mobilizado o público a boi-
cotar o centro de compras. 

A Editora Gente lan-
ça este mês um livro que 
já traz em seu título uma 
provocante pergunta: 
“Será mesmo que você 
nasceu para ser empre-
gado? - o mal estar no 
mundo corporativo” de 
Mariá Giuliese, psicana-
lista e diretora executiva 
da Lens & Minarelli, em-
presa de Outplacement e 
Aconselhamento de Car-
reira. Segundo a autora, 
“o trabalho deveria ser 
fonte de realização e pra-
zer. No entanto, nos últi-
mos anos, muitas pessoas 
sentem-se frustradas com 
o trabalho que realizam 

nas empresas. 
Por que será? 
Será que o so-
frimento está 
associado ape-
nas a fatores in-
ternos de cada 
ser humano? 
Ou será que o 
mundo corpo-
rativo está do-
ente? Qual a importância 
e o espaço que o trabalho 
vem ocupando em nossas 
vidas?” A resposta para 
este e outros questiona-
mentos estão na publica-
ção, que chega até o fim 
do mês nas principais li-
vrarias da cidade.

AgENDA EMpRESARIAl

Acontece na próxima terça-feira 
(dia 17), a partir das 19h, na UNIP – 
Teatro Ulysses Guimarães, na 913 Sul, 
a premiação do Desafio Sebrae 2009. 
Em sua décima edição, o projeto en-
volve a comunidade acadêmica, com 
etapas regionais e nacionais.

A Confederação Nacional de Jovens 
Empresários (Conaje) promove de 2 a 4 de 
dezembro, no Recife, a 15ª edição do Con-
gresso Nacional de Jovens Lideranças Em-
presariais. Ainda há tempo de participar. Mais informa-
ções no site do evento (www15conaje.com.br) ou pelo 
telefone (61) 3244-4721.

Estréia é sempre um mo-
mento importante, pois 
dependendo de como se 

começa, a chance do que reali-
zamos dar certo é, indiscutivel-
mente, maior. Para esta estréia, 
a coluna “Circuito Empresa-
rial” convidou uma personali-
dade do setor produtivo que, 
além de respeitada e dinâmica, 
tem tudo a ver com o ato de em-
preender novas ideias. Trata-se 
da diretora do Sebrae-DF, Ma-
ria Eulália Franco, que faz, na 
entrevista abaixo, um balanço 
das principais atividades de-
senvolvidas pela entidade este 
ano. E o que não falta é ativi-
dade. Só em 2009, foram mais 
de 60 projetos implementados 
nas áreas de comércio, serviços, 
indústria e agronegócios do DF, 
cada um deles envolvendo em 
média cinco parceiros. 

Quais as principais ações do 
SEBRAE-DF este ano?

Maria Eulália Franco: O des-
taque deste ano foi o programa 
Empreendedor Individual, figu-
ra jurídica que entrou em vigor 
no dia 1º de julho em todo país 
e que garante a formalização, 
simplificada e gratuita, de to-
dos aqueles que hoje trabalham 
por conta própria e recebem até 
R$ 36 mil por ano. Ao aderir ao 
novo regime, mediante a um 
pequeno pagamento, propor-
cional aos rendimentos de suas 

atividades, para a previdência 
social, esses trabalhadores te-
rão direito a receber, auxílio-
doença, licença maternidade, 
aposentadoria por idade e ou-
tras facilidades. Para o Sebrae 
o objetivo do programa é mais 
do que somente formalizar es-
sas pessoas em situação irre-
gular, mas também promover 
a profissionalização dando dig-
nidade a esses trabalhadores, 
oferecendo-lhes não somente 
os benefícios da Previdência, 
mas o acesso ao microcrédito e 
à capacitação empresarial. Tor-
nar esses trabalhadores formais 
é reconhecer a capacidade e 
imenso potencial de gerar de-
senvolvimento e emprego não 
só no Distrito Federal, mas em 
todo o Brasil.

O que temos de novidade 
para 2010?

MEF: As novidades para 
2010 são o Programa Sebrae 
para Empresas Avançadas e o 
Projeto GEOR Copa do Mundo 
2014, que está em fase de estru-
turação. O primeiro é destinado 
a empresas com mais de dois 
anos de existência formal que 
já atingiram a estabilidade e 
que buscam mudar de patamar, 
evoluindo no seu crescimento e 
nos seus resultados, de forma 
sustentável, por meio da im-
plantação de modelos avança-
dos de gestão empresarial. São 

consultorias personalizadas, 
acompanhamentos contínuos 
de desempenho e novos mode-
los de gestão. A outra novidade 
é o projeto Copa do Mundo 2014 
que visa desenvolver e poten-
cializar o setor produtivo para 
que ele esteja preparado para 
prestar bons serviços à socieda-
de o ano inteiro, não somente 
nos 30 dias de Copa. O foco do 
Sebrae não é especificamente a 
Copa. Queremos fortalecer as 
empresas para que elas se bene-
ficiem ao máximo desse evento 
mundial. n
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Maria Eulália Franco, 
diretora do Sebrae-DF


