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ncerramos, este mês, mais um ano 

E de trabalho; mais um ano de ações 

pautadas pelo fortalecimento do 

segmento que representamos. Num ano em 

que a instabilidade econômica cedeu espa-

ço para a retomada do crescimento, traba-

lhamos em ações e projetos que pudessem 

auxiliar os empresários nessa continuidade.

Mas não foi só isso. Enquanto nossos 

representados se esforçavam no processo 

de sobrevivência empresarial, paralela-

mente intensificamos nossa relação com os 

poderes Legislativo e Executivo. Como re-

sultado, tivemos duas boas conquistas: a 

formação da Frente Parlamentar em defesa 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 

no legislativo estadual; e da Frente Parla-

mentar em Defesa da Atividade Produtiva 

do Comércio de Maceió, no âmbito muni-

cipal.

Outras conquistas foram somadas no 

decorrer do ano. A prefeitura de Maceió 

atendeu ao nosso pleito e já sinalizou posi-

tivamente para a implantação da taxa sim-

plificada que irá unificar os tributos muni-

cipais numa só guia. Além disso, continua-

mos firmes no diálogo com o governo esta-

dual, principalmente com a Secretaria da 

Fazenda. 

Reafirmamos parcerias que contri-

buem para fortalecer nossa atuação e es-

treitamos novas, a exemplo do Convênio 

firmado com o Banco do Brasil e o mutirão 

realizado junto à Caixa Econômica Federal. 

E não podemos, nesse processo, esquecer o 

apoio que sempre temos dos nossos sindi-

catos filiados: Sindilojas Arapiraca, Sindilo-

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

Wilton Malta

Editorial

Fortalecimento

jas Palmeira dos Índios, Sindilojas Penedo, 

Sindilojas União dos Palmares, Sincadeal, 

Sincofarma AL, Sirecom AL e Secovi; todos 

engajados e somando esforços em nossas 

ações. 

Aos braços operacionais Sesc e Senac, 

deixamos o agradecimento pela caminhada 

conjunta. Realmente, 'Defender o comércio 

é o nosso negócio' e renovamos esse com-

promisso para 2018!
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Entrevista

S
er notável do ponto de vista téc-
nico não garante o sucesso se o 
comportamento não contribuir. 

Saber lidar emocionalmente com a 
pressão tornou-se questão de sobrevi-
vência nas empresas. Afinal, diante da 
cobrança intensa por resultados e de 
equipes cada vez menores, o profissio-
nal precisa ser capaz de se relacionar 
bem e de se automotivar.

Resiliência, “visão de dono” e equilíbrio 
emocional são competências que fa-
zem brilhar os olhos dos empregado-

res. Em entrevista à Folha Fecomér-

cio, a Psicóloga Clínica e Organizacio-
nal, Fátima Bastos, destaca o peso do 
comportamento nas organizações e as 
habilidades interpessoais que influen-
ciam os profissionais a atender às exi-
gências por produtividade.

Folha Fecomércio – O que é mais im-
portante para a carreira atualmente: 
habilidade técnica ou comportamen-
to? Por quê?

Fátima Bastos – Ambos têm impor-
tância. Ninguém pode ser considera-
do competente se não apresentar co-
nhecimento com o significado de sa-
ber. Em tempos de tanta mudança nas 
organizações e no mercado de traba-
lho, seria impossível se ocupar qual-
quer cargo sem que se seja um Traba-
lhador do Conhecimento, como de-
fende Peter Drucker. “Aquele traba-
lhador que vem acompanhando a evo-
lução das tecnologias, a informação e 
o desenvolvimento de novos modelos 
de negócios.” A habilidade que signi-
fica saber fazer, se apresenta como 
outra característica do trabalhador de 
hoje, exigindo que ele coloque em 
prática o conhecimento que tenha 
adquirido e satisfaça as exigências das 
empresas modernas e, finalmente, a 
atitude que significa querer fazer e 
que determina se o trabalhador vai 
realizar, ou não, as tarefas exigidas 
pelo seu cargo, pois, se o trabalhador 
está insatisfeito, está desmotivado, 
ele nunca estará disposto a realizar 

suas tarefas. As atitudes das pessoas 
precisam ser exigidas, mas também 
compreendidas como algo que pode 
se modificar para que ganhe a empre-
sa e as pessoas que precisam traba-
lhar.

Folha Fecomércio – Qual o peso do 
comportamento nas organizações? 

Fátima Bastos – Toda e qualquer or-
ganização é formada por pessoas e 
depende do desempenho humano. 
Quando uma empresa contrata al-
guém para ocupar um cargo, deseja 
que essa pessoa faça tudo como ela 
espera sem levar em consideração 
que cada pessoa tem seus próprios 
objetivos, que seu comportamento 
por ser baseado em suas necessida-
des, em seus conteúdos e na sua his-

tória de vida, o que vai também inter-
ferir em seu desempenho. É fato que 
competências técnicas podem ser fa-
cilmente avaliadas em um processo 
seletivo ou treinadas em um bom 
programa de capacitação. Ou seja, no 
conceito de “competência”, o “saber” e 
o “saber fazer” podem ser desenvol-
vidos com alguma facilidade, mas o 
“querer fazer” depende de um com-
ponente que está além do poder da 
empresa, pois depende da vontade do 
profissional e, por este motivo, leva 
muito tempo e maior investimento. 
Por isso, a maioria dos desligamentos 
ocorre, na verdade, por dificuldades, 
limitações, ou até desinteresse do 
profissional. Ou seja, o fator compor-
tamental ainda é predominante no 
desempenho individual e, conse-

Além da técnica
Habilidades ligadas à inteligência emocional e à disposição psicológica para 

desenvolver as atividades são cada vez mais exigidas pelo mercado

Segundo Fátima Bastos, administrar as emoções é uma prática necessária



Entrevista

quentemente, coletivo.

Folha Fecomércio – Então, é verdade 
que os profissionais são contratados 
pela técnica, mas só permanecem nas 
empresas pelo comportamento? 

Fátima Bastos – Quando Daniel Go-
lleman lançou o livro sobre Inteligên-
cia Emocional, ele destacou que é in-
teligente quem é capaz de transfor-
mar as emoções vilãs em aliadas. Co-
mo nossas emoções estão presentes 
em nossos comportamentos, é inte-
ligente quem consegue melhorar seu 
comportamento. O autor defende que 
a técnica e o conhecimento podem fa-
zer você ser contratado por uma em-
presa, porém o que vai determinar se 
você fará sucesso ou não é o seu 
comportamento, é a sua capacidade 
de desenvolver sua Inteligência Emo-
cional. Eu trabalho há quase 20 anos 
com Psicologia Organizacional e nun-
ca vi, como vejo hoje, tamanho cuida-
do com o fator comportamento ao se 
escolher alguém para preencher uma 
vaga nas empresas. Por isso, tenta-
mos unir a condição técnica à condi-
ção comportamental e, assim, reduzir 
ao máximo a margem de erros na es-
colha. 

Folha Fecomércio – Quais compe-
tências, que fogem do âmbito técnico, 
são cada vez mais exigidas pelo mer-
cado? 

Fátima Bastos – O mercado de tra-
balho pode ser compreendido como 
um mecanismo de oferta e procura, 
constituído pelas empresas e pelas 
oportunidades de trabalho. É, tam-
bém, o processo de atrair um conjun-
to de candidatos para um determina-
do cargo. Ele exige algumas atitudes, 
como: ter uma visão positiva, ser uma 
pessoa de ação, ser honesto, íntegro e 
transparente, buscar soluções e não 
culpados, ser comunicativo, estar dis-
posto a aprender e aprender sempre, 
ser empático, ter paciência e respon-
sabilidade. Não esperamos encontrar 
tudo isso em uma pessoa, mas, se ela 

apresentar pelo menos alguns desses 
aspectos, já estará em destaque.

Folha Fecomércio – O mercado quer 
que o profissional enxergue a empre-
sa como se fosse sua. Como conseguir 
isso frente às insatisfações, como bai-
xos salários e falta de perspectiva de 
crescimento profissional?

Fátima Bastos – O mercado quer que 
as pessoas funcionem baseadas no 
pensamento de que “se melhorar, me-
lhora pra todos. Se o barco afundar, 
perdemos todos”. A grande questão, 
para a Psicologia Organizacional, não 
é apenas levar o funcionário a sentir 
que precisa mudar. Nosso trabalho é 
também fazer as empresas percebe-
rem que não adianta tentar mudar 
comportamentos nos seus colabora-
dores se sua conduta administrativa 
não possibilitar o que prega a moder-
na Gestão de pessoas, ou seja, des-
truir aquele pensamento empresarial, 
que já foi muito forte, de que só um 
lado ganha. Hoje as empresas preci-
sam compreender que, se elas têm 
objetivos a serem alcançados, as pes-
soas que nelas trabalham também os 
têm e que, se esses trabalhadores 
sentem que nunca alcançarão os seus, 
desanimam, se desmotivam e não 
produzem. Sabemos que essa é ques-
tão cultural e, por esse motivo, muito 
difícil de se modificar, porém, tam-
bém sabemos que a psicologia tem 
sua condição, suas ferramentas e suas 
técnicas para levar o ser humano a 
refletir e para convencer as pessoas a 
buscar mudanças. A nossa ciência 
ainda é muito jovem, mas é madura e 
insistente o suficiente para realizar 
grandes coisas. Nunca se conseguiu 
algo grandioso em pouco tempo e 
sem insistência.

Folha Fecomércio – Como as soft skills 
(habilidades interpessoais) influenciam 
os profissionais a atender às exigências 
por produtividade?

Fátima Bastos – O que está “girando 
o mundo”, atualmente, são os relacio-

namentos. E aí se encontra um grande 
problema: além das dificuldades so-
ciais, temos uma baixa condição de 
educação familiar e formal que des-
titui a capacidade de compreensão da 
importância que um ser humano tem 
para o outro, para que ocorra o seu 
pleno amadurecimento. Presencia-
mos famílias completamente deses-
truturadas em que os membros não 
estabelecem relações afetivas, o que 
compromete o despertar para as rela-
ções interpessoais e, além disso, te-
mos um sistema educacional que não 
inclui em seus ensinamentos a neces-
sidade do bom estabelecimento de 
relações, nem valoriza o aspecto psi-
cológico dos aprendizes, nem coloca 
o verdadeiro sentido do que seja vi-
ver de forma politicamente correta. O 
pior é que, somado a tudo isso, temos 
outro grande problema: o completo e 
indiscriminado acesso e envolvimen-
to das pessoas, nas redes sociais, onde 
se vive uma relação interpessoal falsa, 
o que causa problemas nas relações, 
pois, no ambiente de trabalho, nin-
guém está disposto a aturar pessoas 
mal-humoradas, mal resolvidas e em-
burradas o tempo todo. A moderna 
administração exige a compreensão 
de que administrar as emoções é uma 
prática necessária nos dias atuais.

Psicóloga Clínica e Organizacional

Especialista em Educação Especial

Fátima Bastos



O
ano de 2017 será marcado, 
em termos econômicos, pela 
retomada das vendas e do 

faturamento no Comércio. E como foi 
para Alagoas? O assessor econômico 
da Fecomércio, Felippe Rocha, diz que 
para se entender a dinâmica da eco-
nomia alagoana ao longo do ano é pre-
ciso compreender os encadeamentos 
repercutidos pela economia nacional. 
“De forma breve, a economia brasilei-
ra saiu de sete trimestres consecuti-
vos de queda da atividade e geração 
de riquezas. Neste ano, já estamos no 
terceiro trimestre seguido de alta, 
tendo a última aponta sinais de esta-
bilização com viés de alta para o últi-
mo trimestre do ano”, observa.

De acordo com o especialista, as 
informações sobre crescimento no a-
no já preveem aumento de 0,89% da 
economia brasileira. Como as regiões 
não crescem de forma homogênea, 
enquanto algumas amargarão cresci-
mento negativo, outras estarão na re-
tomada das atividades produtivas. 

Em Alagoas, a boa safra agrícola 
– resultado das chuvas – garantiu o 
aumento da renda do produtor. Se-
gundo informações do IBGE, a safra 
foi 180% superior a 2016. No quesito 
indústria, o governo atraiu novas em-
presas. As instalações da Tigre, New 
Plast, Tintas Miracor e Duratex trou-
xeram, pelo menos, R$ 1 bilhão em no-
vos investimentos e 1 mil empregos 

diretos. “Além de obras de investi-
mentos que objetivaram a atração de 
novas empresas para o interior, a e-
xemplo do gasoduto em Arapiraca, 
preparando o Estado para tempos 
melhores e dinamizando a geração 
espacial de renda”, diz Felippe.

Em relação ao Comércio, houve 
retomada das vendas e do faturamen-
to, com alta de 4,4%, no ano. “A volta 
do consumo é explicada por ajustes 
microeconômicos. Ao dar fôlego aos 
consumidores, ampliando sua renda 
com o FGTS inativo e concedendo o 

PIS no final de ano, o governo permi-
tiu a elevação do consumo e a redução 
da inadimplência, embora não tenha 
surtido efeito imediato na geração de 
empregos”, aponta Felippe, ressaltan-
do que até o segundo trimestre a taxa 
de desemprego em Alagoas foi de 
17,8% e, em Maceió, 17,5%.

Ao contrário do Comércio, a ati-
vidade de Serviços caiu 3,2%. Contri-
buiu para esse desempenho o número 
de desembarque de passageiros, que 
desde 2015 registra queda (-1,92%, em 
2016, e -0,56%, em 2015), somado ao 
elevado índice pluviométrico atípico, 
que impactou no turismo. Além disso, 
as instituições financeiras frearam a 
concessão de empréstimos, bem co-
mo as transações imobiliárias ficaram 
prejudicadas. O setor de alimentação 
(supermercado/hipermercados), 
mesmo com a inflação menor, reduziu 
em 3% as vendas ao longo do ano.

Na avaliação do economista, co-
mo o ano se configura como de reto-
mada, é natural que alguns setores 
cresçam e outros estagnem ou redu-
zam sua atividade. “O fato é que o se-
tor agrícola apresentou boa dinâmica, 
a indústria continua caminhando a 
fim de sair da situação de dependên-
cia produtiva e o Comércio respondeu 
ao momento oferecendo preços me-
lhores e vendendo mais”, ressalta ao 
considerar o ano de 2017 como posi-
tivo.
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Conjuntura

www.fecomercio-al.com.br

Economista da Fecomércio avalia o desempenho da economia alagoana ao 

longo de 2017, marcado pela retomada das vendas no Comércio

Com crescimento nas vendas e faturamento, Comércio teve alta de 4,4% no ano

Felippe avalia ano como positivo
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O
curso “eSocial: chegou a ho-
ra. Prepare sua empresa”, de-
senvolvido por meio da par-

ceria entre a Fecomércio e o Sebrae 
Alagoas, formou mais duas turmas em 
novembro. Agora, empresários de A-
rapiraca e de Penedo já estão mais 
preparados para atuarem na nova sis-
temática do governo. Somadas às tur-
mas formadas em Maceió e Palmeira 
dos Índios, a iniciativa já capacitou 94 
pessoas entre empresários, conta-
dores, contabilistas e profissionais de 
Recursos Humanos. 

O próximo município a receber a 
iniciativa será União dos Palmares, en-
tre os dias 22 e 26 de janeiro de 2018. A 
realização dos cursos nestes municí-
pios contou com o apoio dos aos Sindi-
lojas filiados à Federação (Sindilojas A-
rapiraca, Sindilojas Palmeira dos Ín-
dios, Sindilojas Penedo e Sindilojas U-
nião dos Palmares) e do Senac Alagoas.

A primeira etapa do convênio 
deve se encerrar de forma positiva, 
pois a meta inicial das entidades era 
capacitar 100 pessoas; número prati-
camente alcançado em quatro das 
cinco turmas previstas. “Sabemos 
que, sempre que algum programa é 
implementado pelo governo, as em-
presas precisam ficar atentas para 
não se prejudicarem na fase de ade-
quação. E é nesse processo que pen-
samos ao idealizar o curso: informa-
ções objetivas e claras que orientem 
sobre o uso correto do sistema”, disse 
o presidente da Fecomércio, Wilton 
Malta, ao falar sobre o interesse das 
pessoas no curso.

Por se tratar de um ambiente 
novo de aplicação das informações e o 
ambiente digital serem de exclusivi-
dade de cada empresa, o cronograma 
do curso não aborda simulação prá-
tica, mas nem por isso o conteúdo é 
prejudicado. “No curso do eSocial se-
rá trabalhado toda base teórica que 
cada empresa necessita compreen-
der, bem como exercício que facilitem 
a aplicabilidade do processo de im-
plantação”, observa a instrutora Da-
niele Cerqueira.

Em sua análise, entre as infor-

mações que exigem mais atenção das 
empresas está o cumprimento da le-
gislação trabalhista e previdenciária, 
principalmente agora com a vigência 
das alterações trazidas com a Refor-
ma Trabalhista. A verificação se roti-
nas e procedimentos como a admis-
são e documentação, registro de pon-
to e jornada de trabalho, folha de pa-
gamento, normas de Segurança e Me-
dicina do Trabalho e rescisões de con-
trato de trabalho, dentre outros, estão 
atendendo as exigências do eSocial. 
“Além da mudança de cultura das em-

presas para adequação e implantação 
do eSocial, lembramos da importân-
cia de um bom provedor de internet 
para transmissão dos dados que serão 
informados”, observa.

A segunda etapa do convênio fir-
mado para a realização do Programa 
Sua Empresa Legal no Sped Fiscal será 
o desenvolvimento de consultorias 
entre alguns dos participantes sobre 
os sistemas abordados no curso, to-
talizando 8h de orientação prática. A 
última etapa terá palestras com foco 
em gestão tributária.

Quatro turmas
Parceria entre Fecomércio e Sebrae já capacitou 94 pessoas com o curso “eSocial: 

chegou a hora. Prepare sua empresa”

Participantes de Arapiraca ficaram atentos às novidades da sistemática

Devido às particularidades de cada empresa, curso não aborda simulação
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A
lagoas registrou o maior saldo 
de empregos formais do país 
em outubro de 2017, com 16.393 

vagas criadas com carteira assinada. Os 
dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), foram 
divulgados pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) no dia 21 de novem-
bro.

O assessor econômico da Feco-
mércio, Felippe Rocha, explica que o 
desempenho foi puxado pela atividade 
sazonal da cana de açúcar, no segundo 
semestre, com a produção de açúcar e 
etanol. “A dinâmica da economia ala-
goana e a sazonalidade neste tipo de 
produção fizeram com que, nos últi-
mos cinco anos, Alagoas se destacasse 
por três vezes na geração de postos de 
trabalho”, observa Felippe.

Segundo os indicadores do Ca-
ged, em outubro passado, do total de 
16.393, 13.871 foram gerados pela in-
dústria de transformação e 1.674 pela 
agropecuária. Já o Comércio e os Ser-
viços foram responsáveis por contra-
tar 684 pessoas, das quais 100 foram 
contratos temporários.

Embora o saldo de outubro tenha 
sido bastante expressivo, ao longo do 
ano, todos os principais segmentos 
perderam mais postos de trabalho do 
que contrataram. “De janeiro a outu-
bro, o Comércio demitiu 1.314 funcio-
nários, o setor de Serviços 270 e a in-

dústria de transformação – no qual se 
insere a atividade sucroalcooleira - 
perdeu 4.849. Dos três segmentos, es-
tima-se que em novembro e dezembro 
o setor de Serviços e de Transformação 
se igualem em número de perdas ao 
longo do ano. Apenas o Comércio per-
manecerá com saldo negativo”, avalia.

Em relação aos temporários con-
tratados para auxiliarem nas vendas de 
final de anos, o Comércio está em si-
tuação melhor do que no ano anterior, 
pois entre agosto e outubro foram ge-
rados 264 postos líquidos de trabalhos 
temporários. Em 2016, no mesmo pe-
ríodo, apenas 73 profissionais foram 
contratados como temporários, o que 
significa que o desempenho de 2017 foi 
261% melhor.

“Esses dados demonstram que 
não há muito a se comemorar. Claro, é 
importante a recuperação dos empre-
gos, mas devemos nos preocupar mui-
to mais em gerar empregos perenes do 
que sazonais”, pondera o economista, 
embora reconheça que a renda do tra-
balho sazonal dá mais fôlego às famílias, 
ajudando na redução da inadimplência.

O setor de Comércio encerrou o 
ano de 2016 com uma perda de 3.514 
postos. Para 2017, a estimativa é de que 
se encerre com pelo menos 1 mil postos 
perdidos. “O setor agoniza e precisa 
criar uma dinâmica para sair dessa se-
quência de perdas”, ressalta.

Empregabilidade
AL registrou maior saldo de empregos em outubro. 

Mas, comércio deve encerrar ano com perdas 

Comércio em Dia
comunicacao@fecomercio-al.com.br

BLACK FRIDAY – Para avaliar o de-
sempenho das vendas em Alagoas 
durante o Black Friday, o Instituto Fe-
comércio de Pesquisas de Alagoas fez 
um levantamento de 28 de novembro 
a 5 de dezembro. O resultado sinaliza 
que a Black Friday foi 60% melhor pa-
ra os empresários em comparação ao 
evento de 2016. O volume de vendas 
também foi melhor, segundo afirma-
ram 60% dos entrevistados. O de-
sempenho também foi semelhante 
em relação ao faturamento, que foi 
60% maior.

CONTRATAÇÃO - Mas a Black Friday 
em Maceió não teve movimentação 
no que diz respeito à contratação de 
funcionários temporários, nem em 
investimento de estoques ou de or-
namentação para o período, pois a-
penas 40% dos entrevistados disse-
ram ter realizado algum investimen-
to para o período.

MAIS VENDAS - Apesar do desem-
penho positivo com crescimento nas 
vendas em comparação ao ano pas-
sado, 40% dos empresários entre-
vistados do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo acreditam que o e-
vento tira o fôlego das vendas nata-
linas; outros 40% acreditam que o 
foco das vendas de Natal não é muito 
afetado e 20% não veem problemas 
na realização do dia de vendas, não o 
associando a prejuízo às vendas de 
final de ano.

SALÃO PARCEIRO - Os presidentes 
da Fecomércio AL, Wilton Malta, e do 
Sindibeleza, Ariel Fernandes, reuni-
ram-se (6/12) com o superintenden-
te regional do Ministério do Traba-
lho e Emprego, Antônio Carlos de Al-
meida, a fim de solicitar o cumpri-
mento da Lei 13.352/2016, que regu-
lamenta o contrato de parceria entre 
os profissionais que exercem as ati-
vidades de cabeleireiro, manicure, 
depilador, maquiador, barbeiro e os 
salões de beleza. Segundo o Sindibe-
leza, a regional do MTE em Alagoas 
ainda não está homologando os con-
tratos celebrados nos termos desta 
lei.

Comércio deve encerrar 2017 com mil postos de trabalho a menos



O
governador Renan Filho assi-
nou, no dia 27 de novembro, o 
decreto de ICMS para incen-

tivar o setor atacadista de medicamen-
tos e material médico hospitalar, alte-
rando o decreto 3005. A medida cria 
condições tributárias especiais para os 
distribuidores de medicamentos e au-
menta a arrecadação do ICMS em 33% 
relativa à parcela da tributação aplica-
da à cadeia. A redução da carga tributá-
ria será de até 20%. Com isso, há uma 
maior competitividade ao setor e, con-
sequentemente, a redução no preço ao 
consumidor final.

O presidente do Sindicato do Co-
mércio Atacadista e Distribuidores do 
Estado de Alagoas (Sincadeal), Valdo-
miro Feitosa, agradeceu a sensibilidade 
do governo. “Em nome de todo segmen-
to de atacado e mercadinho agradeço. O 
senhor [Renan Filho] tenha a certeza de 
que fez um grande ato assinando esse 
decreto. O senhor está apenas garantin-
do a sobrevivência de 1.200 comércios 
farmacêuticos e de 30 atacados e dis-
tribuidores e, porque não dizer, quantos 
empregados o senhor está dando con-
dições de permanecer no Estado de Ala-
goas. E outra coisa: poder competir com 
outros estados”, afirmou, estimando 
que, com esse decreto, o Estado arreca-
dará, no mínimo, 500 mil reais por mês. 

Valdomiro agradeceu, ainda, ao deputa-
do estadual Ronaldo Medeiros (PT) e aos 
secretários Rafael Brito, de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, e George 
Santoro, da Fazenda.

O reconhecimento da importân-
cia do decreto para o setor também foi 
citado pelo presidente da Fecomércio 
AL. “É uma satisfação do segmento de 
ter, dentro de uma legislação, condi-
ções como estas que permitam a con-
tinuidade do trabalho”, ponderou Wil-
ton Malta.

Ao assinar o decreto, o governa-
dor Renan Filho disse que o governo 
está conectado com as necessidades da 
iniciativa privada e busca tomar as me-
didas necessárias para manter Alagoas 
competitivo com os demais Estados 
nordestinos. “Prover a competitividade 
num momento de crise é algo muito 
importante para um Estado pobre co-
mo Alagoas. Esse segmento é um que 
tem sido acossado pelos grandes 
players do mercado profissional, que 
caminham pelo Brasil inteiro com cus-
tos diferenciados e com incentivos na 
origem que, muitas vezes, permitem 
que cheguem aqui com preços mais 
competitivos do que o cidadão aqui 
instalado, que compra do pequeno dis-
tribuidor”, avaliou.

A solenidade foi prestigiada pelo 

presidente do Sindilojas Palmeira, Gil-
ton Lima, e pelo executivo do Sincofar-
ma AL, Nivaldo Neves.

CONTEXTO
O vice-presidente administrativo 

do Sincadeal, Elísio de Andrade, explica 
que o pleito do setor foi iniciado a partir 
do decreto editado em abril deste ano, 
que passou a tributar a comercialização 
do medicamento genérico tendo como 
base de cálculo o custo do medicamento 
de referência, onerando o custo de dis-
tribuidores, do varejo e para o próprio 
consumidor final.

Com a medida, a base passa a ser 
corrigida e, mesmo que tenha havido 
um aumento no percentual da alíquota, 
como incidirá sobre o verdadeiro custo 
do medicamento genérico, represen-
tará uma grande economia para o setor 
farmacêutico e de medicamentos hos-
pitalares, já que pode representar uma 
redução de até 70%.

“É uma evolução grande. O setor 
estava preocupado com a tributação 
sobre o preço de referência e, dessa 
forma como passará a ser, vai proteger 
as empresas e a competitividade com 
paridade fiscal”, disse Andrade. E, como 
reflexo, o consumidor também passa a 
ser beneficiado com a redução do pre-
ço dos medicamentos.

FIQUE POR DENTRO

Sindicatos

NOVIDADES | AÇÕES | CAMPANHAS | REUNIÕES | PARCERIAS | SERVIÇOS | PRODUTOS | CONQUISTAS
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Governo atende a pleito do Sincadeal e altera decreto 3005 em benefício do 

setor atacadista de medicamentos e material médico hospitalar

Para Valdomiro Feitosa, medida assegura a sobrevivência de 1.200 farmácias
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Panorama

“A cadeia do varejo é formada pela aquela 

pequena farmácia de bairro, que ainda exis-

te muito em todas as nossas cidades e que 

sofrem uma dificuldade muito grande por-

que não conseguem comprar medicamentos 

a ponto de competir com as grandes redes”

NOTAS DE INTERESSE

FERIADÕES - Os seis feriadões pre-
vistos no calendário de 2018 devem 
impactar na economia. Para Maceió 
e Arapiraca, a conta destes feriados 
é ainda maior: serão sete. Segundo 
estimativa do assessor econômico 
da Fecomércio AL, Felippe Rocha, 
considerando os cálculos de gera-
ção de riqueza potencial, podem ser 
perdidos, dentre os diversos seg-
mentos do Comércio e Serviços em 
Alagoas, cerca de R$ 286 milhões.

REDUÇÃO NA PRODUÇÃO – Na avalia-
ção do economista, os feriados oneram a 
atividade privada ao reduzir oportuni-
dades de vendas e impacta na receita dos 
empresários, pois à medida que a movi-
mentação financeira diminui, os com-
promissos fixos como o pagamento de da 
empresa permanecem. E, por serem pro-
longados, estes feriados afetam não ape-
nas as vendas, mas a própria produção de 
bens de consumo, resultando numa me-
nor geração de riqueza.

CAPITAL - Em Maceió, que contará com 
sete feriados prolongados, a perda esti-
mada pelo fechamento de lojas e de em-
presas de serviços de tecnologia, entre 
outras, será de R$ 196 milhões. “Para 
Arapiraca o impacto é menor, tendo em 
vista a comparação do PIB de Serviços 
de Maceió (R$ 10 bilhões) ante o PIB de 
serviços de Arapiraca (R$ 1,8 bilhão). Os 
cálculos potenciais apontam uma perda 
estimada será de R$ 36 milhões”, obser-
va Felippe.

Aspas“

Rafael Brito, secretário de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo de Alagoas em solenidade de assinatura do Decreto 

3.005.

“É possível a aprovação na Câma-
ra neste ano, mas neste momento é 
impossível pelo cronograma pré-
estabelecido que se vote em dois 
turnos no Senado”

Michel Temer, presidente do Brasil 
ao falar sobre a Reforma da Previ-
dência no dia 5. Temer pressiona a 
base a fechar a questão.

“Temos consciência da importância 
do acesso a financiamento para que 
uma empresa ganhe musculatura. É 
um desafio, e estamos aqui para en-
tender a demanda e caminhar juntos”

Nelson Tortosa, gerente da área de 
Operações Indiretas do BNDES, em 
evento realizado na Confederação 
Nacional do Comércio (CNC).

“Sou um entusiasta dos institutos, o 
da Fecomércio DF tem 21 anos. Para 
nós, o instituto funciona como um 
braço de operação de atividades e-
conômicas dentro da Federação”

Adelmir Santana, vice-presidente da 
CNC e presidente da Fecomércio DF em 
reunião com representantes de institutos 
de pesquisa das Federações do Comércio.
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Panorama

 Legislativo

EMENDAS À REFORMA TRABALHISTA

Boa parte das 967 emendas apre-
sentadas à medida provisória (MP 
808/17) que modifica a reforma tra-
balhista (Lei 13.467/17) tem o cha-
mado trabalho intermitente como 
alvo. Deputados da oposição buscam 
revogar a novidade ou garantir mais 
direitos ao trabalhador nestes casos.

O trabalho intermitente é aquele que 
pode ser realizado durante alguns 
dias e até horas dentro de um mês, 
sendo remunerado proporcional-
mente. A MP busca garantir o parce-
lamento das férias em três vezes, au-
xílio doença, salário maternidade e 
parte das verbas rescisórias ao tra-
balhador de jornada intermitente, 
embora proíba o acesso ao seguro-
desemprego.

A medida também determina que 
tanto o trabalho intermitente quan-
to a jornada parcial terão contribui-
ção previdenciária proporcional do 
empregador. Ou seja, para garantir o 
benefício de um salário mínimo ou 
mais, o trabalhador terá que cobrir a 
diferença.

A MP 808 foi negociada com o Con-
gresso para ser editada depois que a 
reforma trabalhista entrasse em vi-
gor, o que aconteceu no dia 11 de no-
vembro. A ideia era evitar que mu-
danças feitas no Senado levassem a 
uma nova votação na Câmara. Foram 
alterados 17 pontos. Um deles é o que 
determina que as gestantes serão 
afastadas de atividade insalubre e 
exercerão o trabalho em local segu-
ro. O trabalho em locais insalubres 
somente será permitido quando a 
gestante, voluntariamente, apresen-
tar atestado médico, autorizando a 
atividade. A nova MP será analisada 
por comissão especial de deputados 
e senadores.

Fonte: Agência Câmara

Indicadores

TAXA DE DESOCUPAÇÃO - 2017
Desemprego em Maceió, em Alagoas e no Brasil

2º trimestre

3º trimestre

Maceió

Alagoas

15,6%

15,9%

Fonte: Instituto Fecomércio AL, com base em dados do MTE

Alta registrada no terceiro trimestre para o indi-
cador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fi-
xo (FBCF).

+1,6%

Desempenho das vendas reais dos Supermercados 
no intervalo de 12 meses (outubro).

-0,84%

+0,1%  Desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no 3º trimestre

0,2%  Produção industrial brasileira em outubro

12,2%  Taxa de desocupação após redução de 0,2 p.p. em outubro

+0,89%  É a projeção do PIB para o anos de 2017

MAIS NÚMEROS

Brasil 12,2%

Maceió

Alagoas

17,1%

17,8%

Brasil 13%

1º trimestre

Maceió

Alagoas

16,5%

17,5%

Brasil 13,7%



14  DEZEMBRO 2017

www.sescalagoas.com.br

O
ferecer oportunidades de vi-
vências artistas a estudantes 
de escolas públicas, comerciá-

rios e público em geral é a proposta do 
Ateliê Sesc Aberto à Comunidade. O 
projeto funciona com a participação do 
artista convidado que conduz a oficina 
no período de dois anos seguidos, sendo 
seis meses por capacitação.

Foram 30 participantes ao longo 
dos dois anos, entre crianças, jovens e 
adultos que vivenciaram aulas de dese-
nho e ilustração com a oficineira Myrna 
Maracajá. As aulas são gratuitas e foram 
realizadas aos sábados na unidade Sesc 
Centro com encontros entre os 
inscritos e a artista, que propôs cria-
ções a partir de histórias pessoais, com 
referências em visitas às exposições de 
artistas alagoanos, como "Cama", do 
Salão de Arte Contemporânea de Ala-
goas e “Metalmorfose”, do artista José 
Paulo.

O projeto também contou com a 
contribuição de artistas convidados, 
como as Bordadeiras do Litoral Norte - 
Grupo Bordazul, ensinando os inte-
grantes do Ateliê Sesc Aberto à Co-
munidade a bordar; Lúcia Galvão, que 
trouxe o conhecimento por meio do 
bordado e pintura sobre tecido, e 
Jeffersson Henrique, onde apresentou 
as técnicas da colagem.

Uma experiência que resultou na 
vida do artista Daniel Cavalcante, par-
ticipante do projeto em 2016 e, atual-
mente, está assinando o desenho ex-
pográfico da mostra “Terra Fértil” a-
presentada pelo Sesc. A temática do A-
teliê Aberto traz ao final de cada ciclo 
uma mostra com as artes produzidas 
durante as aulas pelos inscritos, reme-
tendo nas obras traços de suas perso-
nalidades e suas experimentações ao 
longo do projeto.

A exposição “Terra Fértil” aconte-
ce de 9 de dezembro a 23 de fevereiro, 
com visitação de segunda a sexta, das 
12h às 18h, na Galeria Sesc Centro. Na 
oportunidade, os participantes com-
partilham as aprendizagens do Ateliê e 

apresentam seus trabalhos ao público.
O projeto Ateliê Sesc Aberto à 

Comunidade surgiu em 2004 com o 
objetivo de promover o encontro entre 
artistas e pessoas que têm interesse em 
aprender sobre arte. Ao longo desses 13 
anos de atuação, os participantes vi-
venciam diversas técnicas: pintura; de-
senho; dobradura; colagem; escultura; 
bordado; fotografia, dentre outros. 
Durante o projeto, o Sesc contou com 
as participações de vários artistas, co-
mo: Marta Arruda, Achiles Escobar, 
Sandra Nevez, Eva Cavalcante, Maria 
Helena Santos, Rosivaldo Reis, Lúcia 
Galvão, Alice Barros, Jefferson Henri-
que, Camila Cavalcante, Karla Mela-
nias, Pedro Lucena e Myrna Maracajá.

Expressão e sensibilidade
Ateliê Sesc Aberto à Comunidade realiza exposição com os trabalhos dos 

participantes do projeto

Crianças, jovens e adultos participaram das aulas

A artista Myrna Maracajá na roda de conversa com os participantes
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P
ensando em contribuir com o 
processo de inserção política, 
social e cultural do idoso, o Sesc 

realizou no mês de novembro o 22º Ci-
clo Sesc de Palestras e Vivências para o 
Idoso em Maceió, nas unidades Sesc Po-
ço e Guaxuma.

O evento aconteceu no período 
de 7 a 10, e contou com as presenças do 
Presidente do Sistema Fecomércio/ 
Sesc/Senac, Wilton Malta, o Diretor 
Regional do Sesc Alagoas, Willys de Al-
buquerque, a gerente de Divisão de 
Educação, Assistência e Cultura do 
Sesc, Kalline Batista, da coordenadora 
do Trabalho Social com Idosos do Sesc, 
Edneide Nunes, além das participa-
ções de representantes dos Conselhos 
Estadual e Municipal da Pessoa Idosa 
de Maceió, da Rede Alagoana De Pro-
teção e Defesa da Pessoa idosa 
(REALDI), Associação Nacional de Ge-
rontologia de Alagoas (ANG), da Fun-
dação de Seguridade Social Alagoas 
(GEAP), idosos e familiares, profissio-
nais, lideranças comunitárias, univer-
sitários da capital e dos municípios, 
que desenvolvem ações voltadas para a 
pessoa idosa e público em geral.

A abertura do Ciclo de Palestras e 
Vivências iniciou com a exibição de um 
vídeo apresentando depoimentos de 
idosos e seus familiares, dando início à 
discussão sobre “Relações Familiares e 
Participação Social do Idoso”, tema do 
encontro de 2017.  

O professor Serafim Forte Paz, 
também Associado da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e Pós Doutor 
em Serviço Social pelo Instituto Su-
perior Miguel Torga (Coimbra/Portu-
gal), foi um dos convidados e pales-
trante do encontro, trazendo em foco “A 
Família de hoje: velhas e novas situa-
ções das pessoas idosas”, onde discutiu 
em conjunto com profissionais do seg-
mento e público presente assuntos co-
mo à garantia dos direitos sociais, pos-
sibilidades e limites diante da realidade 
social das demandas políticas e ações.

Além das palestras, a programa-
ção ofereceu atividades bem diversifi-
cadas com o intuito de alcançar todos 

os públicos presentes no evento por 
meio de rodas de conversas, mostra de 
talentos individuais, almoço musical, 
espaço relax, oficinas de artesanato, 
dançoterapia, meditação, hidrofilia, pi-
lates, danças, equilíbrio e postura, sor-
teios, bandas musicais e a ilustre 
sinfonia do 59º Batalhão de Infantaria 
Motorizada de Maceió.

O encontro contou com mil ido-
sos inscritos e a participação de mais 
de 300 familiares, tendo um total de 
mais de 4 mil atendimentos. No final do 
evento, os convidados se divertiram 
com “Baile Colorindo a Vida” na uni-
dade Sesc Guaxuma, que contou com a 
voz e carisma da cantora Kel Monalisa 
e Banda.

Relações Familiares
Sesc realiza o 22º Ciclo de Palestras e Vivências para o idoso e fortalece o debate 

sobre os direitos sociais da pessoa idosa

Evento discutiu a relação dos idosos com suas famílias

Gestores do Sistema Fecomércio acompanhados do profº. Dr. Serafim Paz



O
s alunos matriculados nas 
Unidades do Sesc ganham 
mais que ensino de quali-

dade. Anualmente, o Sesc realiza, por 
meio do Projeto Ver para Aprender, 
consultas e exames oftalmológicos 
gratuitos, e quando necessário faz a 
entrega de óculos.

Em Alagoas, os cuidados para a 
promoção da saúde visual chega aos 
alunos da Unidade de Educação Sesc 
Jaraguá, Sesc Ler Arapiraca, Palmeira 
dos Índios e Teotônio Vilela, além das 
crianças e adolescentes inscritos no 
Projeto Jogando e Aprendendo a Viver.

Com o apoio de parcerias e insti-
tuições privadas, a ação fortalece. Es-
te ano, o Sesc Alagoas contou com a 
participação do Instituto de Olhos de 
Maceió (IOM) e das óticas Zoom, rea-
lizando 433 consultas e entregando 
291 óculos. Os casos em que são de-
tectados a necessidade de cirurgia 
são encaminhados ao SUS.

Tendo a escola como cenário de 
atuação, o Projeto constitui em ponto 
de partida para o desenvolvimento de 
ações complementares por meio de 
palestras, oficinas, debates, que pro-
piciam oportunidades a toda comuni-
dade escolar discutir aspectos rela-

cionados à melhoria da qualidade de 
vida, seja na escola ou no contexto em 
que vive.

Como culminância do cronogra-
ma anual do projeto, no dia 17/11, na 
Unidade Sesc Ler Teotônio Vilela, a 
gerente da Divisão de saúde e Lazer, 
Cléa Costa, técnicos do Sesc, alunos e 
familiares, se reuniram para uma re-
flexão das temáticas dos serviços ao 
longo do ano e a entrega dos óculos. 
“Sou muito feliz por fazer parte dessa 

escola, eu tinha muita vontade de es-
tudar, mas tinha dificuldade, porque 
tenho problema de visão e não tinha 
condições de comprar um óculos. No 
Sesc Ler o Projeto Ver para Aprender 
fui contemplada, ganhei o óculos e es-
tou muito feliz. Esse Projeto é muito 
importante, agora passei a enxergar 
melhor e isso me ajudou muito nos 
meus estudos”, afirmou Maria José de 
Lima, 50 anos, aluna do Sesc Ler Teo-
tônio Vilela.
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Saúde visual
Sesc proporciona oportunidade e cidadania aos estudantes com o Projeto 

Ver para Aprender 

A Gerente da Divisão de Saúde e Lazer, Cléa Costa, participa do encerramento anual do projeto na Unidade Sesc Ler Teotônio Vilela

Alunos e familiares atentos as explicações
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C
om o objetivo de fortalecer o 
setor de audiovisual no Estado 
de Alagoas, o Sesc chega a 8ª 

Edição do Ateliê Sesc de Cinema. A pro-
gramação das aulas aconteceu de abril a 
novembro de 2017 com oficinas Be-a-bá 
Audiovisual, ministrada por Larissa Lis-
boa, Fotografia e Som com Renata Ba-
racho, Roteiro e Direção por Amanda 
Duarte, oficina de Produção com Nina 
Magalhães, e de Filmagem e Montagem 
por Flávia Correia.

Com inscrições gratuitas, as ofi-
cinas foram direcionadas a jovens e 
adultos entre 18 a 35 anos, tendo nas 
aulas introdução ao audiovisual, rotei-
ro, fotografia e som, direção, produ-
ção, filmagem e montagem, promo-
vendo aos participantes uma imersão 
na linguagem audiovisual. A cada mó-
dulo, por meio da teoria e da prática, 
vivenciaram passo a passo da constru-
ção de um filme.

Os bairros de Pajuçara e Ponta da 
Terra, na cidade de Maceió, serviram 
como ponto de partida para a constru-
ção do documentário “Onde você mo-
ra?”, dirigido por alunos da 8ª edição do 
Ateliê, e foi lançado no dia 7 de dezem-
bro no Espaço Recreativo e Esportivo 
do Sesc Poço.

Para Larissa Lisboa, analista em 
audiovisual do Sesc, a iniciativa tem 
colaborado para o fortalecimento do 
setor de audiovisual ao proporcionar 
uma vivência por meio dos processos 
teóricos e práticos para a produção de 
documentário, e estimular a valoriza-
ção da cidade de Maceió a partir de ca-
da comunidade abordada.

As oficinas aconteceram nas ci-
dades de Maceió, Arapiraca, Teotônio 
Vilela, Penedo e Palmeira dos Índios 
entre os meses de junho, julho, setem-
bro e novembro. Larissa Lisboa tam-
bém ministrou a oficina “Panorama do 
audiovisual alagoano”, apresentando 
como referência o recorte da história 
do cinema alagoano, festivais, mostras, 
editais e filmes, com o objetivo difundir 
informações sobre a linguagem cine-
matográfica.

Com o tema “Diálogos entre fo-

tografia e Cinema”, ministrado por 
Rita Moura, os alunos vivenciaram a 
apresentação da convergência entre 
a fotografia e o cinema, por meio do 
panorama da história da foto, refle-
xões sobre a linguagem visual, técni-
cas com referencial teórico e prático 
dos grandes fotógrafos, composições 
e leituras imagéticas. As aulas acon-

teceram em Maceió e Palmeira dos 
Índios entre os meses de outubro e 
novembro. Além do panorama da 
história do cinema, tecnologia e as 
mudanças no contexto do cinema, o 
olhar dos diretores cinematográfi-
cos, seus estilos e introdução ao cine-
ma brasileiro e alagoano também fo-
ram abordados.

Cinema é arte
Sesc realiza a 8ª Edição do Ateliê Sesc de Cinema e promove o surgimento 

de novos diretores cinematográficos no Estado de Alagoas

Alunos utilizam espaço da Unidade Sesc Poço para suas experimentações

As aulas possibilitam o aprendizado da arte do cinema desde a técnica ao despertar da criatividade
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Soluções corporativas
Senac promove curso E-Social para colaboradores da Usina Porto Rico. Tema 

também foi discutido em outros municípios do estado

C
om o objetivo de educar para 
o trabalho e promover a 
atualização profissional, o 

Senac Alagoas promoveu, no período 
de 24 a 29 de novembro, o curso “E-
Social Chegou a Hora: prepare sua 
empresa”, para os colaboradores da 
Usina Porto Rico. Com aulas realiza-
das nas dependências da própria Usi-
na, em Campo Alegre, a turma contou 
com mais de 50 alunos.

Segundo Nichael Silva, Supervi-
sor da Usina Porto Rico, “nosso objeti-
vo ao trazer o curso foi melhorar nos-
sos processos internos e otimizar a 
produção. O resultado foi excelente, 
conforme o esperado, e já colocamos 
em prática o que foi visto em sala de 
aula”.

Instituído em 2014, o Decreto nº 
8373/2014 regulamenta o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial), porém suas especificações 
se tornam mais claras ao serem deba-
tidos em grupos de estudo.

José Marcos Lourenço foi um 
dos alunos da turma e, para ele, “o 
treinamento definitivamente superou 
as expectativas, obtive uma nova visão 
sobre o Sistema e já estou colocando 
em prática o que aprendi”. Elaine Fer-

reira, do Recursos Humanos, também 
participou do curso, e afirma que “a-
pesar do tema ser bastante técnico, a 
instrutora passou o assunto com cla-
reza e dinamismo, o que facilitou o 
entendimento de todos”, concluiu ela.

E-SOCIAL
Além do curso promovido na 

Usina Porto Rico, o Senac realizou, no 
período de 24 de outubro a 1º de de-
zembro, a capacitação do E-Social pa-
ra micro e pequenas empresas asso-
ciadas aos sindicatos filiados à Fede-
ração do Comércio de Alagoas (Feco-
mércio/AL). Realizado nos municí-
pios de Arapiraca, Maceió, Palmeira 
dos Índios e Penedo, as turmas são 
parte do Programa “Sua Empresa Le-
gal no SPED Fiscal”.

Para Sandro Diniz, assessor de 
Educação Profissional do Senac Ala-
goas, “com essa oferta, o Senac impul-
siona diversas mudanças como apli-
cação de uma nova tecnologia, 
processos, bem como de legislação. 
Contudo, entendemos que a mudança 
de cultura será necessário para maior 
fluidez de todo processo. Com esta 
contribuição nos processos de orien-
tação da escrituração fiscal das em-
presas do comércio de bens, serviços 

e turismo, fomentamos a necessidade 
de alinhamento de todas as informa-
ções que serão prestadas ao governo 
e, dessa forma, contribuímos com as 
empresas na perspectiva de evitar au-
tuação pelo fato de enviarem infor-
mações fora do prazo, assim como 
com inconsistências”.

CURSOS IN COMPANY
Construir o conhecimento den-

tro das organizações é o diferencial 
competitivo de muitas empresas que 
contratam o Senac a fim de garantir 
aos seus colaboradores a excelência 
na execução dos serviços oferecidos 
aos clientes.

Os cursos In Company do Senac 
são formatados conforme a realidade 
da empresa. Eles podem ser realiza-
dos nas dependências do Senac ou na 
empresa solicitante e abrangem di-
versos formatos e serviços: além de 
cursos de capacitação e aperfeiçoa-
mento, elas também podem ser rea-
lizadas por meio de treinamento, pa-
lestras, oficinas e consultorias. Para 
mais informações, agende uma visita 
da Coordenação de Relacionamento 
com o Mercado do Senac por meio do 
telefone (82) 2122.7905 ou pelo ende-
reço eletrônico crm@al.senac.br.

Turma da Usina Porto Rico foi formada por mais de 50 alunos
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Cursos técnicos
Senac Alagoas abre matrículas para cursos Técnicos na área de Estética, Gestão, 

Saúde, Segurança, Tecnologia e Turismo

C
om alto índice de emprega-
bilidade, os cursos técnicos 
oferecem novas oportunida-

des para quem quer ingressar no mer-
cado de trabalho rapidamente. Com 
vantagens como tempo de duração 
menor, foco nas habilidades práticas, 
valor de investimento mais acessível e 
nível educacional médio como única 
exigência, a modalidade é uma alter-
nativa cada vez mais buscada em todo 
Brasil.

Segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), 
realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 59,7% 
das pessoas que concluíram um curso 
Técnico Nível Médio já havia trabalha-
do em sua área de formação, desses, 
48,2% disseram que o conteúdo a-
prendido no curso foi determinante 
para conseguir um emprego e 28% 
informaram que o diploma foi o di-
ferencial¹.

De acordo com Sandro Diniz, as-
sessor de Educação Profissional do 
Senac Alagoas, “o mercado busca a 
garantia de profissionais com compe-
tências especificas para atuar em área 
ou segmento produtivo. Observamos, 
portanto, o aumento na contratação 
de técnicos por empresas que buscam 
a formação de profissionais que já a-
tuam ou por outros que desejam mu-
dar a sua área de atuação profissional”.

Conforme divulgado no portal 
de notícias Gazetaweb², “além do 
tempo de duração menor, o foco dos 
cursos técnicos é considerado outro 
diferencial tanto por parte de quem 
ensina, quanto por parte de quem 
estuda. Enquanto cursos superiores 
proporcionam uma formação mais 
ampla ao profissional que se forma, os 
cursos técnicos priorizam a prática 
em áreas específicas”.

Com isso, o Técnico também 
tem a oportunidade de conhecer sua 

área de atuação e ganhar experiência 
para crescer profissionalmente. Entre 
os benefícios do curso, também há a 
possibilidade de conciliar as aulas 
com outras atividades e, posterior-
mente, obter uma nova renda para al-
cançar um novo objetivo.

MATRÍCULAS ABERTAS
Interessou-se? O Senac Alagoas 

está com matrículas abertas para cur-
sos Técnicos na área de Estética, Ges-
tão, Saúde, Segurança, Tecnologia e 
Turismo, são eles: Técnico em Análi-
ses Clínicas, Técnico em Estética, 
Técnico em Guia de Turismo, Técnico 
em Informática, Técnico em Radiolo-
gia, Técnico em Secretariado e Téc-
nico em Segurança do Trabalho, sen-
do o último ofertado, também, em 
Palmeira dos Índios.

Para mais informações, acesse: 
www.al.senac.br ou entre em contato 
por meio do telefone: (82) 2122.7858.

Senac está com matrículas abertas para curso Técnico em Informática

¹Correio Braziliense - http://bit.ly/2zQl3LP | ²Gazetaweb - https://glo.bo/2AsfXZO (Por Eduardo Almeida)



U
m setor em expansão. De a-
cordo com o último estudo 
divulgado pela Abihpec (As-

sociaca̧õ Brasileira da Induśtria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e Cosme-́
ticos), o desempenho da indústria de 
cosméticos, perfumaria e higiene 
pessoal cresceu 4,8% em 2016, um 
crescimento que se manteve em alta 
em 2017. Os números refletem o au-
mento da participação feminina no 
mercado de trabalho – segundo le-
vantamento do Cadastro Geral de 
Emprego e Desemprego (Cadeg) di-
vulgados em 2017, as mulheres repre-
sentam 44% das vagas no mercado de 
trabalho formal – e o consequente au-

mento da busca por produtos estéti-
cos e seus procedimentos.

Um mercado que cresce, tam-
bém, com a ajuda dos homens. De 
acordo com números revelados pela 
Euromonitor International – empresa 
de pesquisa que monitora o setor de 
beleza em 80 países –, nos últimos 
cinco anos, o setor de beleza mascu-
lina dobrou e deve continuar crescen-
do 7,1% ao ano até 2019, quando deve 
se tornar o maior mercado do mundo 
na categoria, movimentando US$ 6,7 
bilhões em vendas.

De olho nessa realidade, Iusdritt 
Queiroz e Gedson Machado resolve-
ram investir em qualificação profis-

sional e, no Senac, fizeram o curso de 
Barbeiro. Ambos trabalhavam na área 
de vendas e enxergaram no ramo da 
Beleza uma oportunidade de cresci-
mento. “Trabalhei como vendedor em 
uma loja de calçados durante cinco 
anos. No curso do Senac conheci o 
Gedson e decidimos abrir, juntos, a 
Garba Barbearia, localizada na fei-
rinha da Jatiúca, onde oferecemos aos 
clientes os serviços de barba, bigode e 
corte masculino”, conta Queiroz. “O 
curso do Senac foi um dos melhores 
investimentos que já fiz na vida. Lá, 
encontrei uma luz no fim do túnel”, 
confessa ele, que já se organiza para 
fazer cursos de aperfeiçoamento a fim 

www.al.senac.br
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Casos de sucesso
Após a conclusão do curso, alunos do Senac investem no mercado de Beleza e 

contam detalhes sobre o caminho percorrido até abrir o próprio negócio

Gedson Machado e Iusdritt Queiroz apostaram no setor de beleza masculina e abriram a Garba Barbearia, na Jatiúca
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de ampliar os serviços oferecidos pela 
barbearia. 

Feliz com a sociedade, Machado 
conta que trancou a faculdade de Ci-
ências Contábeis para se dedicar ao 
novo negócio. E deu certo! “Nosso di-
ferencial está na oferta de um serviço 
de qualidade com preços acessíveis, 
sempre com uma boa música ambi-
ente, tocando os clássicos do rock, 
onde o cliente também pode tomar 
uma cerveja gelada”, explica ele, refe-
rindo-se ao ambiente criado para o-
ferecer uma experiência diferente 
àqueles que buscam cuidar do cabelo 
e da barba, aproveitando o momento 
para encontrar amigos e ouvir uma 
boa música. “Nosso objetivo é, em al-
guns anos, ampliar nossos serviços e 
abrir franquias, criando mais oportu-
nidades para novos barbeiros”, desta-
ca Gedson Machado.

Já Fernanda Cascão percorreu 
um longo caminho até abrir o pró-
prio negócio. Graduada em Adminis-
tração, ela trabalhou durante anos 
em uma instituição financeira, em 
São Paulo (SP) e, depois, em uma em-
presa de consultoria de gestão, tec-
nologia da informação e outsour-
cing, no Rio de Janeiro (RJ), até se 
mudar para Maceió (AL), a fim de fi-
car mais perto da família do marido 
dela. E foi na capital alagoana onde 
ela encontrou as condições ideais 
para realizar o sonho de abrir uma 
loja de depilação, com atendimento 
diferenciado. Mas, antes disso, fez o 
curso de Depilação no Senac. “Que-
ria aprender a técnica a fim de de-
senvolver, junto às depiladoras, um 
padrão de atendimento e ter condi-
ções de tirar as dúvidas das clientes”, 
conta ela, que abriu a Depil Care, 
uma loja própria, especializada no 
serviço de depilação com cera natu-
ral, localizada entre as avenidas Ja-
tiúca e Dr. Antônio Gomes de Barros 
(antiga Amélia Rosa), na galeria Via 
Condotti.

“A ideia inicial era abrir uma 
franquia, mas, não satisfeita com as 
opções, decidi fazer todo o planeja-
mento para abertura de uma loja pró-
pria. Além do curso no Senac, realizei 
pesquisa de mercado e desenvolvi um 
plano de negócio a fim de obter o 
maior conhecimento possível para a-
brir a empresa”, explica ela, que já tem 
planos para o futuro. “Por enquanto, 
atendemos apenas ao público femi-

nino. Nosso objetivo é, no futuro, am-
pliar o atendimento para o público 
masculino”, antecipa. “No Senac, pude 
me profissionalizar numa área que 
não tinha conhecimento a fim de me 
sentir segura para abrir a minha em-
presa, contratar funcionárias e me-
lhor atender às clientes. Sou muito 
grata a essa instituição”, finaliza.

CURSOS
O Senac oferece uma vasta pro-

gramação de cursos na área de Beleza e 
Estética, com instrutores certifica-dos 
pela Academia Pivot Point, Studio Beto 
França e Barbearia Seu Elias – referên-

cia em estética masculina no País. Os 
cursos são realizados no Modelo Pe-
dagógico Senac, um padrão nacional 
de excelência que proporciona dife-
renciais na formação dos alunos, ga-
rantindo o atendimento às exigências 
de um mercado dinâmico e inovador.

Entre as opções, estão os cursos 
de Depilação, Barbeiro, Cabeleireiro, 
Maquiador, Design de Sobrancelha 
com Henna, Técnicas de Manicure e 
Embelezamento dos Pés, Massagista, 
Pinda Sweda, Massagem Lomi, Lomi, 
Clareamento de Axilas e Virilhas, e 
Técnico em Estética. Mais informa-
ções: al.senac.br e 2122.7858.

Fernanda criou a Depil Care, especializada no serviço de depilação com cera
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No Brasil, a Educação a Distância (EaD) chegou à 

população no início do século XX, inicialmente, por 

meio da oferta de cursos profissionalizantes por cor-

respondência. Em seguida, na década de 40, tivemos os 

programas radiofônicos educativos e, na sequência, o 

uso da televisão como mídia educativa. Contudo, foi no 

início da década de 90, com o desenvolvimento e o 

avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC´s) e o surgimento da Internet aliados ao respaldo 

legal advindo da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que houve a 

propagação e expansão da oferta de cursos na moda-

lidade EaD.

O advento dos Ambientes Virtuais de Aprendiza-

gem (AVA) possibilitou a proximidade pedagógica – in-

dependente da distância física e geográfica –, além de 

um maior protagonismo e autonomia do aluno no pro-

cesso de ensino e aprendizagem, agilidade na comuni-

cação, dinamismo e colaboração na construção do co-

nhecimento.

A flexibilidade proporcionada pela EaD ultrapassa 

os muros tradicionais da sala de aula presencial e se 

multiplica para a casa, o trabalho, o aeroporto, enfim, 

para qualquer lugar no qual o aluno possa se conectar 

para acessar as aulas virtualmente. Uma flexibilidade 

que exige disciplina, já que não significa menos tempo 

para se dedicar ao estudo, mas oportunidades de estu-

dar em locais e horários definidos pelo próprio aluno.

Potencializada pelo uso das TIC's, a EaD, em 2017, 

contemplará aproximadamente 2 milhões de alunos. O 

Censo EAD.BR 2016 contabilizou mais de 6 milhões de 

alunos no Ensino Superior, sendo em torno de 2 milhões 

em cursos regulamentados totalmente a distância e se-

mipresenciais, e 4 milhões em cursos livres. A previsão é 

que, em cinco anos, 50% das matrículas do ensino su-

perior particular sejam na modalidade a distância, de 

acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras do 

Ensino Superior (ABMES). Os cursos de Graduação em 

Pedagogia, Administração, Gestão de Recursos Huma-

nos, Processos Empresarias, Serviço Social, Contabili-

dade, Logística, Letras, Marketing e Gestão Ambiental 

correspondem a 82% dos alunos ingressantes no ensino 

EaD.

Na última década, a Graduação a distância cresceu 

mais do que a presencial. Nesse cenário, o Senac é pio-

neiro na oferta de cursos EaD e, desde 1946, promove a 

formação de diversos profissionais. Atualmente, a Rede 

EaD Senac oferta cursos de Formação Inicial e Conti-

nuada, Técnicos e Superiores (Graduação, Pós-gradua-

ção e Extensão) que atendem a diferentes segmentos e 

demandas de formação e qualificação profissional com 

qualidade reconhecida pelo Ministério da Educação.

A finalidade da Rede EaD Senac é atender às de-

mandas do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Tu-

rismo acessível a toda população brasileira, promo-

vendo a inserção social e a democratização do acesso à 

Educação Profissional e Superior.

Artigo

Lugar de aluno nem sempre

é na sala de aula 

A flexibilidade proporcionada pela EaD ultrapassa os 

muros tradicionais da sala de aula presencial e se 

multiplica para a casa, o trabalho, o aeroporto, en-

fim, para qualquer lugar no qual o aluno possa se co-

nectar para acessar as aulas virtualmente.

“

Coordenador da Rede EaD no Senac

Pedagogo, Doutor em Educação

Aristóteles Oliveira



Sua empresa estará 

obrigada a utilizá-lo?

Você terá 

custos?

Empresário,

O registro do empregado muda?

Quais penalidades se

não atender aos prazos?

Você sabe o 

que é eSocial?
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Realização Parceria Apoio

Curso
“eSocial: chegou a hora.

Prepare sua empresa!”

Tire todas as suas dúvidas no 

Inscrições e informações

instituto@fecomercio-al.com.br | 82 3026-7209

Investimentos
Curso: R$ 250,00 (2x no boleto bancário ou cheque)

O curso será ministrado por especialistas nas áreas 
tributária e trabalhista. Carga horária de 20 horas-aula e 
8h de consultoria*.
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