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EmpresarialCircuito O volume de consumidores insatisfeitos, que reclamaram 
no Procon-DF, cresceu 65% em 2009, na comparação com 
o ano anterior.  Entre os segmentos com o maior número 

de reclamações, estão empresas de telefonia fixa (15.209), tele-
fonia Móvel (11.395) e cartões de crédito (9.412)." "Jarcy Budal, 

gerente de Fiscalização do Procon-DF

ENTREVISTA NOTAS

Crescimento no atacado Nova coleção

Páscoa aquecida

Novo centro de eventos

Vem aí o ParkFashion

VENDA DE TV NO BRASIL

NOVA SEDE DA CÂMARA 
LEGISLATIVA

A Copa do Mun-
do deverá aquecer 
as vendas de celu-
lares, câmaras digi-

tais, televisores e DVDs em até 
25%, em relação ao ano passa-
do. O carro chefe, entretanto, 
segundo os fabricantes de produtos eletrônicos, de-
verá ser as TVs de tela fina.

EXTREMIDADES

Fruto de um investimento de R$ 120 
milhões (três vezes a mais do que estava previsto), a 
nova sede da Câmara Legislativa do DF está pronta 
para receber os distritais. Mas, com a crise política, 
quem pensa em mudar?
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A Chicmee, loja instalada na 107 Norte, apresenta 
no próximo dia 6 de março (sábado) sua nova coleção 
outono-inverno 2010, durante coquetel para convida-
das. Especializada em moda feminina, a loja – dirigida 
pela empresária Cecília Bernardo - tem como marca 
registrada suas peças e acessórios modernos. O evento 
acontece das 9h às 19h.  

A Páscoa deste ano está chegando e a expectativa 
da Associação Brasileira das Empresas de Serviços 
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem) é 
de que 61,5 mil novas vagas sejam abertas no período, 
em todo país. Cerca de oito mil brasileiros podem ser 
efetivados nos empregos, segundo a entidade. 

LEITURA OBRIGATÓRIA

AGENDA EMPRESARIAL

AS SETE COMPETÊNCIAS BÁSICAS PARA EDUCAR EM VALORES
A escola de hoje pas-

sa por uma série de di-
ficuldades relativas ao 
seu papel na sociedade. 
Nesse contexto, o con-
ceito de competências 
vem se firmando como 
o novo caminho a ser tri-
lhado pelos docentes na 
construção de uma socie-
dade ética, humana e so-
lidária. No livro As sete 
competências básicas 

para educar em valores, 
lançamento da Summus 
Editorial, os especialistas 
em educação Xus Mar-
tín García e Josep Maria 
Puig, ambos da Espanha, 
propõem diversas ativi-
dades práticas que po-
dem ser trabalhadas em 
todos os níveis de ensino. 

Partindo do princípio 
de que a educação em 
valores é uma ocupação 

essencial dos educado-
res, os autores revelam 
aquelas que definem 
como as sete competên-
cias pessoais e profissio-
nais para que o professor 
cumpra essa tarefa: ser 
ele mesmo, reconhecer o 
outro, facilitar o diálogo, 
regular a participação, 
trabalhar em equipe, fa-
zer escola e trabalhar em 
rede.

AS SETE COMPETÊNCIAS BÁSI-
CAS PARA EDUCAR EM VALORES

Autores: Xus Martín García e Josep 
Maria Puig

Revisão Técnica: Valéria Amorim 
Arantes

Editora: Summus Editorial
Preço sugerido: R$ 54,90

Páginas: 184 

Curso de Coaching Eneac em Natal
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do 

Curso de Coaching – Teoria e Prática, da Homero Reis 
& Consultores, que começa no próximo dia 13 de mar-
ço. A proposta do curso é desenvolver a capacidade de 
superação profissional, usando uma das ferramentas 
mais modernas de gestão da atualidade – o coaching. 
Informações: (61) 3034-7414 / 7815-5999 ou pelo site 
www.homeroreis.com.

Empresários do setor de asseio e conversação 
têm encontro marcado para o período de 7 a 11 
de abril, em Natal (RN), quando acontece o en-
contro nacional do segmento. Não oportunida-
de, será entregue o Prêmio Mérito em Serviços 
para quatro categorias distintas. As inscrições e 
o regulamento estão disponíveis no site www.
eneac.com.br. 

O setor atacadista do Distrito Fe-
deral deu um salto surpreendente, 
desde 2001. Talvez, um dos mais ex-
pressivos que a economia da cidade 
vivenciou de lá pra cá. Na ocasião, 
cerca 200 empresas atacadistas atu-
avam no DF. Hoje são mais de 1200, 
oriundas de 24 segmentos diferen-
tes, entre eles produtos alimentí-
cios, de higiene e limpeza, drogas 
e medicamentos, autopeças, entre 
outros. À frente disso tudo está o 
Sindicato do Comércio Atacadista 
do DF (Sindiatacadista/DF), entida-
de presidida pelo empresário Fábio 
de Carvalho, que acaba de ser ree-
leito, junto com sua diretoria, para 
mais quatro anos na direção do Sin-
dicato. Mineiro de Patrocínio (MG) 
e pioneiro em Brasília, o presidente 
do Sindiatacadista-DF concedeu a 
seguinte entrevista a esta coluna:

 
Qual o foco da nova gestão do 

Sindiatacadista/DF?
Fábio de Carvalho: Desde a 

sua criação, o Sindiatacadista/DF 
se destaca por sua atuação e proa-
tividade, lutando de forma inces-
sante pelos interesses da categoria. 
Conseguimos o respeito e o reco-
nhecimento dos empresários do 
setor, o que nos torna um sindica-
to de referência. Contudo, sempre 
há o que melhorar. É difícil eleger 
um foco único, mas contamos com 
alguns direcionamentos importan-
tes. Entre eles, a integração entre 
os empresários atacadistas. Já con-
seguimos grandes avanços nesse 
sentido. Além disso, também temos 
a capacitação e o fortalecimento do 

pequeno varejo. Isso porque o pe-
queno comerciante é o principal 
cliente do atacado; não as grandes 
redes varejistas, que têm poder de 
compra e negociam diretamente 
com a indústria. O intuito é pro-
mover o desenvolvimento desses 
pequenos clientes, por meio de 
cursos, consultoria e estratégias co-
merciais diferenciadas.

A carga tributária seria hoje o 
principal obstáculo para o desen-
volvimento do setor atacadista no 
DF?

FC: Carga tributária sempre é 
um assunto recorrente; e com razão. 
Os tributos brasileiros afugentam 
e inviabilizam novos investimen-
tos. O incentivo fiscal concedido 
pelo governo distrital, conhecido 
como REA/ICMS (Regime Especial 
de Apuração do ICMS), equalizou 
uma grande anomalia existente, 
onde empresários de outros esta-
dos tinham um diferencial compe-
titivo de até 10%, transformando o 
atacado local no grande abastece-
dor do varejo brasiliense. A princi-
pal característica do atacado é seu 
raio de atuação. Um atacadista no 
DF pode fornecer a um cliente que 
atue no Amazonas, por exemplo. 
Logo, uma malha rodoviária em 
bom estado de conservação é fun-
damental para a expansão e explo-
ração de novos mercados consumi-
dores, principalmente no Norte e 
Nordeste do país. A falta de mão de 
obra qualificada é outra realidade 
fatídica. Bons profissionais, princi-
palmente vendedores, são difíceis 

de serem encontrados.
 
Quais mudanças beneficiarão 

a categoria nos próximos quatro 
anos?

FC: A informatização, com cer-
teza, trará benefícios. O Fisco, atu-
ando de forma mais constante, 
inibe que aventureiros atuem no 
mercado, deixando somente em-
presas sérias e éticas. Outro ponto 
melhorado com a informatização é 
a logística. Não existe atacado sem 
uma boa logística. O mercado mi-
gra para a prestação de serviços. O 
cliente não compra somente pre-
ço. O empresário do setor tem que 
agregar valores perceptíveis aos 
seus produtos para que seus clien-
tes permaneçam fidelizados. E isso 
só se consegue com uma boa logís-
tica.

Fábio de Carvalho, presidente 
do Sindiatacadista-DF

Brasília ganha em março um dos maiores e mais 
requintados centros de eventos da região. E tudo a 
500 metros da Ponte JK, cartão postal da cidade. O 
Unique Palace chega à capital com uma área de 4.300 
m² e estacionamento para mais de 300 carros. O salão 
principal, com capacidade para mais de mil pessoas, 
pode ser dividido em dois, sendo um para 600 e outro 
para 400 convidados. O espaço oferece ainda seis salas 
coorporativas de 50 m² cada, que também podem ser 
convertidas em ambientes de 100 e 150 m².

De 8 a 12 de março, o ParkShopping sediará um 
dos maiores eventos de moda da cidade, o Claro Park-
Fashion, fruto de um investimento de R$ 2,5 milhões. 
Em sua sexta edição, a semana de moda do centro de 
compras apresentará workshops, concursos, uma ex-
posição, além das mais novas tendências do mundo 
da moda na passarela. Ao todo, serão gerados 200 no-
vos empregos diretos e indiretos durante a realização 
do evento. A estrutura, montada no estacionamento 
do shopping, será de 3,5 mil metros quadrados.


