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� E n t r e v i s t a FFáábbiioo  ddee  CCaarrvvaallhhoo  --  PPrreessiiddeennttee  ddoo  SSiinnddiiaattaaccaaddiissttaa//DDFF

Uma década de lutas e conquistas

Há dez anos, o empresário Fábio de Carvalho lidera uma
das mais importantes entidades de classe empresariais
do DF, o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito

Federal (Sindiatacadista/DF). Neste período, soube lidar com
pulso forte e lutar por melhorias para o setor, que hoje é res-
ponsável pelo abastecimento de mais de 150 mil
estabelecimentos comerciais instalados no DF e Entorno. Atual-
mente, 85% de tudo que é comercializado no varejo brasiliense
passa pelo atacado distribuidor. E a luta não é fácil. Agora, o
empresário – em nome do Sindicato – briga para garantir os
benefícios que o segmento alcançou ao longo dos anos. Entre
outros entraves, o Decreto nº 33.296 - que altera a tributação

para vendas interestaduais dentro do Regime Especial de Apu-
ração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação (REA/ICMS) -
gerou um grande descontentamento entre os empresários ata-
cadistas. Desde 2008, estima-se que 30% das empresas
atacadistas deixaram de atuar no Distrito Federal. Com a re-
cente medida, além de uma maior debandada, o
Sindiatacadista/DF prevê uma perda de R$ 200 milhões em ar-
recadação sobre o ICMS. Em entrevista ao DF Goiás, Fábio de
Carvalho conta quais são os outros problemas que atravancam
o desenvolvimento do arranjo produtivo da capital federal.

Agenda Dica de Leitura

Muitos se
acham velhos
demais para
arriscar a mu-
dar de vida,
trocar de em-
prego, voltar
aos estudos ou
por fim a um
casamento in-
feliz. Engave-
tam projetos e
deixam passar
diante dos
olhos as boas
oportunidades
que a vida traz. Outras pes-
soas se entregam ao com-
pleto abandono de si mes-
mas, vivem apenas pelos
outros e acabam esconden-
do suas tristezas e insatisfa-
ção com a vida e se tornam
incapazes de perceber que
nunca é tarde demais para
ser feliz. O livro Antes tarde
do que nunca - Você tem o
direito de ser feliz, de Gil-
berto Cabeggi, lançamento
do mês de agosto da Editora
Gente, foca o despertar do
desejo nas pessoas de dar a
volta por cima e voltar a ser
feliz. “A felicidade está em
viver aquilo pelo que somos

a p a i x o n a -
dos”, argu-
menta o au-
tor. O livro
traz histórias
inspiradoras
e sugestões
práticas que
irão ajudar o
leitor a reali-
zar seus pro-
jetos de vida e
conquistar a
fe l i c idade ,
não importa
em que ponto

de sua vida ele esteja agora.
Cabeggi apresenta o teste-
munho de que sempre há
tempo para realizar um so-
nho e não existe esforço per-
dido quando a ideia é bus-
car a realização profissional
ou pessoal. 
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“A inadimplência no comércio brasiliense em outubro fi-
cou em 4,6%, segundo levantamento do nosso banco de da-
dos. Neste mês, 141 mil 115 pessoas tiveram o nome incluído
no SPC e 134 mil 910 pessoas foram excluídas do cadastro de
inadimplentes. Em outubro de 2010, o índice ficou em 4,7%”.

Geraldo Araújo
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF)

Disseram por aí

Ricardo Camelo

CURTAS
Maratona de Sabores
De 7 a 30 de novembro, mais de 70 mil trabalhadores bra-
silienses viverão uma verdadeira maratona de sabores.
Este será o período da 2ª edição do Festival Sodexo de
Gastronomia, uma iniciativa da Sodexo Motivation Solu-
tions em prol da democratização culinária, promovida si-
multaneamente em seis capitais brasileiras: Brasília, Belo
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador.
Na prática, o trabalhador poderá circular pelos restauran-
tes participantes e pagar, por meio do benefício Refeição
Pass, a partir de R$ 24,90 por uma refeição sugerida (al-
moço ou jantar), incluindo entrada, prato principal e so-
bremesa. Além disso, alguns estabelecimentos oferecerão a
opção de 20% de desconto em qualquer item do cardápio.  A
temática do evento, “Descubra os sabores de sua cidade”,
desafiou estabelecimentos destacados pela alta gastrono-
mia, como os tradicionais La Gioconda, Marietta e Paneli-
nha Brasileira, a decifrar e trazer à tona os seus sabores a
preços acessíveis. A lista dos restaurantes participantes es-
tá disponível no site www.festivalsodexo.com.br.

IPVA menor. Será?
De acordo com Autoinforme/Molicar, o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá ser re-
duzido em 2012. Em média, a queda será de 10% e o reajuste
deve sair nos próximos dias na nova tabela expedida pela Se-
cretaria da Fazenda. “A redução dependerá do ano de fabri-
cação do automóvel e, pela previsão, quanto mais antigo o
modelo, menor será o impacto do benefício tributário”, afir-
ma o coordenador de Ciências Contábeis da Faculdade San-
ta Marcelina, Reginaldo Gonçalves. Para o professor, “fica
claro que o imposto não terá alteração, mas sim sua base de
cálculo, que tende a ser menor em virtude da desvalorização
do automóvel usado”. Isso ocorre pelo desgaste do veículo e
das opções que o mercado oferece através das várias linhas
de financiamento para carros nacionais e importados.

Oficinas para a garotada

Quem trabalha na saúde pública conhece bem os absurdos que
ocorrem nos hospitais brasileiros. Muitas ilegalidades são co-
metidas sob os olhos desatentos dos governos e da sociedade.
Equem arca com o custo da desorganização é a população de
menor poder aquisitivo, que morre nas filas dos hospitais sem
atendimento. A reportagem-documentário “8 de Novembro
Radioativo”, lançada este mês pelo Conselho Nacional de Téc-
nicos em Radiologia (Conter), conta o que se passa na saúde pú-
blica, mais especificamente nos serviços de Radiologia do Brasil.
É uma mostra do que acontece na vida das pessoas quando o
sistema está a serviço dos cartéis de enriquecimento ilícito, for-
mado por farmácias, clínicas e hospitais dirigidos por gente cor-
rupta e inescrupulosa. Para acessar o vídeo, basta entrar no en-
dereço: www.conter.gov.br/radioativo.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

DF Goiás – Quando
começou a história do
Sindiatacadista/DF?

Fábio de Carvalho – A
história do Sindicato se
mistura com a própria his-
tória do setor na capital da
República. Nossa institui-
ção tem no seu DNA a
identidade do atacadista
distribuidor. São dez
anos de lutas e articula-
ções políticas para garan-
tir boas condições de tra-
balho e equidade fiscal
para o empresariado lo-
cal, em relação aos outros
estados da federação.

DF Goiás – Há alguns
anos, o setor era inexpres-
sivo, no que se refere à
quantidade de empresas
instaladas e geração de
emprego e renda. Como o
Sindiatacadista/DF con-
tribuiu para mudar este
quadro?

FC – O setor permane-
ceu sem seu devido reco-
nhecimento até 1998, quan-
do constatamos que 85%
do comércio varejista local
era abastecido por ataca-
distas de outros estados. A
partir daí, o Sindiatacadis-
ta/DF articulou a criação de
incentivos fiscais e reverteu
esse cenário. Hoje, o DF
conta com mais de 1,2 mil
empresas atacadistas, sen-
do que 500 delas operam
com o REA/ICMS. Mas as

condições ainda não são
ideais. Além de buscar no-
vos incentivos, a entidade
pretende consolidar os di-
reitos adquiridos para ga-
rantir os 25 mil postos de
trabalho criados pelo setor.

DF Goiás – Recente-
mente, algumas decisões
do GDF descontentaram
o setor. Por quê?

FC - O Decreto nº
33.296 é uma medida arbi-
trária, visto que o setor
não foi consultado em ne-
nhum momento sobre a
possível mudança do de-
creto nº 29.179, que dispõe
sobre o REA/ICMS. Além
disso, é uma decisão in-
constitucional, pois pelo
Art. 150, inciso III, linha a,
da Constituição Federal, é
proibido publicar norma
com data retroativa. Há
quase um ano, a diretoria
do Sindiatacadista/DF
realiza constantes reu-
niões com representantes
das secretarias de Fazen-
da e de Desenvolvimento
Econômico do DF, sempre
explicando a todos que a
atual política de tributa-
ção do GDF não atende as
necessidades do setor. Na
mesma proporção, em to-
dos os encontros foram
apresentadas medidas
que beneficiariam ambos
os lados, promovendo o
progresso do arranjo pro-

dutivo local. Ainda assim,
o que vemos com esta pu-
blicação de hoje é que o
poder executivo ainda não
entendeu, de fato, o im-
pacto negativo que tere-
mos daqui para frente.

DF Goiás – E o que o
Sindiatacadista/DF pre-
tende fazer para reverter
esse problema?

FC - Enquanto o Decre-
to nº 33.296 gera seus im-
pactos, corre nas comis-
sões da Câmara Legislati-
va do Distrito Federal o
Projeto de Lei 606/2011,
chamado de Programa de
Fomento à Atividade Ata-
cadista (Proatacadista), on-
de é estabelecida a redução
da alíquota do ICMS para
12%. Ainda assim, o novo
incentivo não atende às ne-
cessidades, já que, além do
aumento significativo no
preço da cobrança de
ICMS, também causa des-
proporcionalidade na
competição entre estados.
A busca do setor não é por
um incentivo além do que
os demais possuem, e sim
por uma equidade tributá-
ria entre os estados. A for-
ma como o Proatacadista
foi apresentado não resol-
ve esse impasse. Outra al-
ternativa seria a reativação
do Financiamento Especial
para o Desenvolvimento
(FIDE) com regras claras,
estabelecidas pela SDE. O
programa prevê a viabili-
zação da produção, comer-
cialização ou prestação de
serviços, de caráter estraté-
gico para o desenvolvi-
mento econômico e social,
sustentável do Distrito Fe-
deral, independente do ra-
mo ou setor de atividade,
desde que integrante da
cadeia produtiva. 

O Grupo Uni-
que Fitness
está amplian-
do a sua rede
de academias
no DF e tra-
zendo um no-
vo conceito
para os brasi-
lienses: a Easy Fit, localizada na cobertura do edifício Flo-
rida Center, na QI 31 do Guará II. A proposta é oferecer ao
público mais uma opção de espaço para a prática de ativi-
dades físicas a preços competitivos (R$ 69,00/mês). A aca-
demia é voltada para o aluno que quer pagar apenas por
aquilo que usa. “Em outros estúdios, os alunos fecham pa-
cotes e acabam não utilizando tudo o que têm direito, da-
da a falta de tempo para permanecer no espaço ou a con-
corrência por um aparelho. Na Easy, as pessoas irão pagar
apenas por aquilo que efetivamente usarem. Nossa pro-
posta é estimular o hábito da atividade física e desmistifi-
car a ideia de que academia é só para que tem alto poder
aquisitivo”, avalia Diogo Salim, diretor do grupo. Com
um investimento de mais de R$ 2 milhões, a academia
conta com uma área de 1200 metros quadrados, dividida
em salas para musculação e ergometria com equipamen-
tos de ponta e profissionais qualificados. 

Qualidade de vida ainda mais acessível 

Este será o Natal das compras à vista. É o que garante
uma pesquisa realizada pela Enfoque Pesquisa e Marke-
ting, em parceria com a NetQuest Brasil, apontando que
90% dos brasileiros afirmam que não irão parcelar suas
compras de fim de ano. Uma boa dica para esses consu-
midores é o Bazar Extra Chique, que tem sua 15ª edição
entre os dias 1º e 4 de dezembro, no Gilberto Salomão. As
consultoras de varejo Rejane Castilho e Karla Rosa, da
empório R e K, organizadoras do evento, acreditam que
isso seja reflexo da chegada do 13º salário e do planeja-
mento para entrar 2012 sem dívidas. “No Natal, os pre-
ços costumam subir, enquanto que no Bazar a estratégia
é oferecer produtos de marcas badaladas com até 70% de
desconto. E quando o consumidor opta pelo pagamento
à vista, possibilita uma margem ainda maior de negocia-
ção. Por isso já se tornou uma tradição, com sucesso de
público, e os empresários já estão nos procurando para
garantir seu espaço”, explicam.

***
Que tal poder utilizar imagens de um acervo riquís-

simo, sem restrições, para construir seu vídeo de um
minuto? No novo concurso do Festival do Minuto “A
Grande Ideia Brasil”, você pode fazer isso à vontade,
com qualquer tema, e ainda ganhar prêmios de até R$
25 mil. “Nosso grande tema é a criação e a ressignifica-
ção, já que realizar algo novo em um mundo tão satu-
rado de imagens já produzidas passou a ser um tema
bastante em evidência na atualidade”, diz o cineasta
Marcelo Masagão, curador do Festival. Partindo da
ideia de que, recombinando imagens e sons já existen-
tes se criam novas ideias e sentidos, o concurso disponi-
biliza o acervo de fotos, de clipes de vídeo e de músicas
do banco de imagens da Ge=y Images. Para saber como
consultar as imagens que podem ser utilizadas, acesse a
página: h=p://www.minutefestival.com/festivaldomi-
nuto/index.php?page=ge=y2  . Ao menos 50% do vídeo
deve ser composto de imagens e sons do acervo disponi-
bilizado. O prazo de inscrição para a primeira fase ter-
mina em 31 de março de 2012.

Vídeo denuncia situação precária da saúde 

O Tagua-
t i n g a
S h o p -
ping re-
s o l v e u
inve s t i r
em ofici-
nas gas-
tronômi-
cas, lite-
rárias e
t e a t r a i s
n e s t e
Natal.  O
p r o j e t o

“Bureau Delícias de Natal” acontece, gratuitamente,
até o dia 11 de dezembro e oferece aos pequenos ofici-
nas de confeitos e embalagens natalinas. Dentre as re-
ceitas, estão docinhos de leite ninho, palha italiana,
mini panetones e milk-shakes. As crianças também
poderão vivenciar momentos mágicos ao lado de per-
sonagens gourmets da literatura brasileira, como Tia
Anastácia, Dona Benta e a prendada Mamãe Noel. Re-
nomados chefs de cozinha também participam das
oficinas, a exemplo do restaurateur David Lechtig,
proprietário do El Paso Texas. Para garantir a segu-
rança dos participantes mirins, serão realizadas recei-
tas simples que não utilizam fogo nem objetos cortan-
tes. No início de cada aula, as crianças receberão no-
ções básicas sobre cuidados na cozinha e em seguida
uma breve história sobre a receitinha do dia. Para par-
ticipar, basta realizar inscrição prévia no balcão de in-
formações do shopping e retirar a senha. Os eventos
acontecem na Praça de Vidro localizada no piso 3. Ca-
da oficina comporta 30 crianças.

Telmo Ximenes


