Editorial

Sonhar e realizar

P

ara comemorar os 75 anos da Federação do Comércio de Bens,

JOSIAS ALBUQUERQUE
Presidente
da Fecomércio-PE

Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE),
decidimos marcar a data tão importante e expressiva com uma
publicação que conta a nossa história, contextualizando a traje-

tória da Federação com a do nosso próprio Estado e com a do comércio da
década de 1942, ano de criação da entidade.
Os líderes empresariais que criaram a Federação do Comércio Varejista
do Nordeste Oriental, denominação original da nossa entidade, que representava, na época, os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio
Grande do Norte e Ceará, queriam participar mais ativamente das decisões do comércio varejista de Pernambuco. Em 12 de outubro de 1942,
Agamenon Magalhães, o então governador de Pernambuco, declara aberta
a Assembleia Constituinte de criação da entidade e o empresário Rafael de
Oliveira Alves assume a presidência da Federação, dando início a um novo
capítulo na história do comércio pernambucano.
A Fecomércio-PE sempre contribuiu para o comércio de Pernambuco avançar. De 1942 a 2017, tanto o nosso Estado quanto a atividade comercial
evoluíram muito e a Federação sempre buscou estar à frente de muitas dessas mudanças. Nesse caminho, acompanhamos as transformações sociais,
econômicas e políticas, renovando nossos valores e a nossa visão de futuro
e missão. No entanto, as raízes e os propósitos que nortearam a criação da
entidade nunca foram esquecidos. Cumprimos o nosso papel.
Em mais de sete décadas, os desafios enfrentados na defesa dos interesses
dos nossos representados foram vários. Sabemos que ainda há muito a ser
feito e vamos fazer!, mas o nosso legado nos enche de coragem e de confiança e daqui pra frente continuaremos a construir mais uma trajetória de
vitórias. Sonhar e realizar, esse sempre foi e será o meu guia.
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Comércio no DNA
Desde sua fundação, o Recife sempre foi uma cidade de mascates.
A arte de vender está nos primórdios de sua história

essência. Apesar dos engenhos
de cana-de-açúcar terem tomado
conta da paisagem durante muitos
séculos e de Olinda ter abrigado a

aristocracia rural, o Recife era a terra dos mascates. Ainda em 1654, quando foi iniciada a expulsão dos holandeses, os tradicionais senhores de
engenho ficaram sem recursos para investimentos. A produção do açúcar começou a ganhar força nas Antilhas, provocando uma queda do seu
valor no mercado internacional. “Nessa época,
o comércio de varejo era desenvolvido pelos

FONTE: ACERVO FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BRASIL

P

ernambuco tem o comércio em sua

judeus. Com a expulsão deles, vieram os portugueses do norte de Portugal e com isso surgiu o
comércio retalhado”, destacou o historiador Leonardo Dantas da Silva.
Enquanto Olinda enfraquecia, Recife crescia
ao redor do seu porto, tornando-se um importante centro comercial da região. Em 1703, os
comerciantes do Recife conseguiram o direito
de representação na Câmara de Olinda, mas, somente em 1709, solicitaram à Coroa portuguesa

Comércio na área central

que o povoado se tornasse vila, o que foi conce-

Acima, venda de rapadura, no início

dido, tornando-se oficialmente autônomos em

do séc. 20. Paisagem do Recife se

relação a Olinda. Toda essa autonomia acabou

modificou, mas o comércio continua

gerando a conhecida Guerra dos Mascates, que

absoluto nos bairros centrais

FONTE: ACERVO FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BRASIL

1942
2017
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Por conta do seu
comércio, o Recife
passa por um grande
desenvolvimento no
século XIX. No mundo
das artes, surge o teatro
Santa Isabel, em 1850,
e o Palácio do Governo,
em 1841”

teve início em 1710. Recife só veio a se tornar a
capital de Pernambuco em 1827.
Ainda no século XIX, a abolição da escravatura gerou um movimento migratório dos escravos para a cidade. Nessa época, as áreas mais
populosas eram exatamente os bairros centrais.
“Por conta do seu comércio, o Recife passa por
um grande desenvolvimento no século XIX. No
mundo das artes, surge o teatro Santa Isabel, em
1850, e o Palácio do Governo, em 1841”, destaca.
O bairro de São José já confirmava sua vocação
para o comércio. Grande parte dos sobrados, localizados ao longo da via, já abrigavam lojas no
andar térreo e moradias no superior. O Mercado
de São José surgia imponente, no dia 7 de setembro de 1875. Aos poucos, o burburinho de ambulantes e o vai e vem de pedestres começavam a
fazer parte da paisagem do centro do Recife, que
até os dias atuais é referência de compra e ven-

Leonardo Dantas

da, com a negociação ocorrendo pelas suas ruas

Historiador

mais famosas. “No início do século 20, o Porto do
Recife foi o grande impulsionador da economia
porque todo o sistema de cabotagem da Região
Nordeste era feito no local, pois não tínhamos
grandes estradas”, explica o historiador.

2017
Compra e venda
Mercado de São José é
inaugurado no dia 7 de setembro
de 1875 e ratifica a vocação do
bairro para o comércio

FONTE: ACERVO FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BRASIL

1875
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A esquina do burburinho era o encontro das
ruas do Imperador e Primeiro de Março, em
frente à Galeria Lafayette”
Leonardo Dantas
Historiador

Fecomércio-PE surge em meio a
profundas transformações
A década de 40 foi de profundas transformações

invasão através da África e, por isso, o Recife era

socioeconômicas. Aos poucos o “oui” foi sendo

um local estratégico. Contávamos com uma po-

substituído pelo “ok”. O elegante francês foi

pulação de 348.424 habitantes e já éramos con-

deixando de ser a língua preferida da aristocra-

siderados uma referência no Nordeste”, ressalta

cia, que se dedicava a aprender o verbo to be e

Leonardo.

suas variações. “Em 1942, o mundo está em ple-

O fato é que a presença americana provocou

na Segunda Guerra Mundial e os americanos fi-

profundas transformações na cidade. “Uma

zeram daqui um posto-chave. Barcos da marinha

curiosidade é que, nessa época, surgiu a fila.

norte-americana estavam ancorados no porto,

Quando chegava um ônibus, por exemplo, todo

tínhamos um hospital militar em Piedade e sur-

mundo avançava em cima. Mas agora o Recife

gia a força aérea brasileira com a base no Ibura.

estava sendo civilizado a ponto de adotar a fila”,

Tudo isso movimentava muito a cidade, porque

relembra o historiador. O aeroporto militar do

havia muito dinheiro circulando. Foi uma belle

Ibura começa a receber os catalinas e os bom-

époque do Recife”, explica Dantas.

bardeios b29. “Nessa época também aconteciam

Homens altos e loiros em elegantes uniformes

as vibrações dos aliados nos fronts da Europa. O

passaram a fazer parte da paisagem local. “A ci-

Recife festejou com muito ardor a tomada de

dade era tomada de ‘gringos’. Eles temiam uma

Roma e de Paris”, destacou.

FONTE: ACERVO FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BRASIL

1950

Os bairros do centro continuavam a abrigar a maior parte do comércio da cidade e pontos de efervescência cultural começavam a ganhar força. “A Helvética, que era um café-concerto na Rua da Imperatriz,
era um famoso ponto de encontro da alta sociedade. A esquina do burburinho era o encontro das ruas
do Imperador e Primeiro de Março, em frente à Galeria Lafayette”, descreve o historiador. Na Rua da
Palma e da Concórdia, era possível encontrar ferragens e eletrodomésticos. A Rua das Florentinas tinha
cheiro de charque e bacalhau. A rua Camboa do Carmo tinha os melhores restaurantes. “Próximo ao
O Leite havia diversos outros estabelecimentos tão elegantes quanto”, relembra Leonardo Dantas. As
feiras livres também eram um costume na cidade e existiam em diversos bairros.
Nessa época, a Rua Nova ditava a moda, o bom gosto, juntamente com a Rua da Imperatriz. “Lá era
possível comprar calçados e roupas da última tendência”, destaca Leonardo Dantas. Foi na década de
40 que o centro sofreu diversas intervenções a fim de beneficiar o comércio. Em 1945, é iniciada a construção da Avenida Dantas Barreto, logo em seguida, da Avenida Guararapes e da Conde da Boa Vista.
As pontes Princesa Isabel, Duarte Coelho, do Derby e da Torre trouxeram mais vivacidade e mobilidade
para a cidade.
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Em trecho do Boletim Sentimental
da Guerra, de Mauro Mota, o poeta
ressalta a admiração das recifenses
pelos oficiais americanos, que
circulavam pela cidade em 1942.
“Tínheis de quinze a vinte anos,
tipos de colegiais,
diante dos americanos,
dos garbosos oficiais,
do segundo time vasto
dos fuzileiros navais
prontos a entregar a vida
para conseguir a paz,
varrer da face do mundo
regimes ditatoriais
e democratizar todas
as terras continentais
a começar pelo sexo
das meninas nacionais.”

Princesa Isabel
Pontes trouxeram mais
vivacidade e mobilidade
para a cidade

Com o comércio em constante crescimento, ter
uma instituição que representasse o interesse
da categoria tornou-se imprescindível. Foi então que, em 12 de outubro de 1942, foi fundada
a Federação do Comércio Varejista do Nordeste
Oriental, abrangendo os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Ceará. Depois a instituição mudaria de nome e
se tornaria Federação do Comércio Varejista de
Pernambuco, em seguida, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco. O promotor de direito e interventor
federal do estado de Pernambuco, Agamenon
Sérgio de Godoy Magalhães, foi quem declarou
aberta a Assembleia Constituinte de criação da
entidade, que teve como seu primeiro presidente o empresário Rafael de Oliveira Alves.
Durante 50 anos, a atuação da instituição acabou se restringindo à emissão de guia de recolhimento da contribuição sindical. A década de
90 foi a época mais difícil para a Fecomércio-PE,
que chegou a contar com apenas dois funcionários e a fechar as portas para o atendimento ao
público. Conseguiu reabrir, mas em 1993 o diagnóstico foi de que a entidade só iria funcionar
por mais três meses. Porém as previsões não
contavam com a força de trabalho e a vontade
de fazer diferente do presidente eleito Josias
Albuquerque, que assumiu em 1995 e provocou
profundas transformações na entidade.
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O Renascimento
Ao assumir a presidência da então Federação do
Comércio Varejista de Pernambuco, Josias Albuquerque teve como primeiro objetivo dar continuidade ao trabalho de atualização do cadastro
sindical. Essa era a única forma de fazer com que
os associados regularizassem os impostos e voltassem a dar sobrevida à entidade. Mesmo com
pouco dinheiro em caixa, uma grande reforma
foi feita nas instalações precárias da instituição.
“No dia 21 de março de 1996, inauguramos a
nova estrutura. Realizamos uma pintura, revisão
das instalações elétricas e hidráulicas, recuperação de piso, instalação de um novo sistema de

Fecomércio 1998

som e reforma do auditório”, relembra Josias Al-

Antigo prédio da sede, localizado na Avenida

buquerque. A ocasião contou com uma palestra

Visconde de Suassuna, no bairro de Santo Amaro

do tesoureiro da Confederação Nacional do Comércio, Gil Siúffo.
Outra atitude definitiva para o sucesso da
Fecomércio-PE foi a contratação de novos fun-

superintendente da Sudene, na época, foi o

cionários. Mais pessoas capacitadas chegaram

convidado especial. “Desse jeito os empresá-

para atuar em funções específicas. “Lembro que

rios passaram a frequentar nossa sede e a se

reuni todos os funcionários e disse que, a partir

aproximar da gente. Ficou mais fácil descobrir

daquele momento, a Federação tinha outro sen-

os seus anseios e como trabalhar em prol do co-

tido. O intuito passaria a ser valorizar o nosso

mércio”, destaca Josias Albuquerque.

parceiro, que era o empresário. A partir de agora,

Foi a partir desse feedback que se instituíram

iríamos de fato prestar serviço para ele”, relem-

as assessoria sindicais e econômicas. Elas exis-

bra o presidente.

tiam para dar todo suporte ao empresário, in-

A primeira atitude de aproximação foi a reali-

clusive em assunto referentes à filiação, criação

zação de cafés da manhã com os empresários,

de sindicatos, pagamento de impostos, entre

já em março de 1996. Um tema era escolhido

outras questões. “Começamos a visitar as em-

para ser debatido durante o evento. No primei-

presas para ter mais contato com quem estava

ro deles, o general Nilton Moreira Rodrigues,

lá. A Fecomércio sempre foi uma entidade de re-

A partir daquele momento, a Federação tinha
outro sentido. O intuito passaria a ser valorizar
o nosso parceiro: o empresário”
Josias Albuquerque
Presidente da Fecomércio-PE
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presentatividade, mas esse sentimento não era
compartilhado pelos associados. Nosso primeiro
ano de atuação foi para estimular essa conquista e provar para todos que agora nosso foco era
diferente e estávamos sempre de braços abertos para recebê-los em nossa casa e ajudá-los no
que fosse possível”, afirma.
Logo no primeiro ano em que assumiu, Josias
Albuquerque deu início à missão empresarial,
em parceria com o Sebrae. O primeiro destino
escolhido para levar os empresários foi a Itália.
Um jornalzinho já noticiava os principais feitos
da entidade e fazia com que as informações chegassem de forma mais efetiva aos associados. No
mesmo ano, a Fecomércio-PE dava provas a toda
a cidade do seu compromisso com a categoria
que representava com a inauguração da Estátua
do Mascate, na Avenida Dantas Barreto, em 15
de julho de 1996. A ideia era homenagear a antiga tradição de Pernambuco com o comércio.
Ainda em 1996, o Instituto Oscar Amorim de
Desenvolvimento do Comércio foi criado por
Josué Mussalem, que era assessor econômico da
Fecomércio-PE na época. Anos depois, em 2003,
ele passaria a ganhar um setor de responsabilidade social e a realizar cursos que estimulariam

Um jornalzinho já
noticiava os principais
feitos da entidade
e fazia com que as
informações chegassem
de forma mais efetiva
aos associados

o empreendedorismo em comunidades carentes.
No dia 25 de agosto de 1996, a Fecomércio-PE se engaja de forma plena aos grandes eventos de capacitação com o Seminário Tecnologia
e Educação. O evento ganhou vida própria e
cresceu tanto que, em 1999, ganhou título de
congresso. O compromisso de Josias Albuquerque com a formação profissional chamou tanta
atenção da sociedade que, em 2003, ele assume
como Conselheiro Estadual da Educação. “Sempre me orgulhei de ter sido professor. Educar foi
algo que nunca ficou em segundo plano na minha trajetória”, ressalta. Em 2006, a Fecomércio
realiza a primeira pesquisa de expectativa de
vendas para o Dia das Mães. A partir daí, a entidade passou a ser referência na produção de
estudos sobre datas comemorativas.
Atualmente a Fecomércio-PE funciona em uma
sede provisória, porque a sua nova casa, do tamanho de seus sonhos e de sua representatividade, está em construção e deve ser concluída
em 2018. “Alcançamos muitas conquistas ao
longo dos anos, mas sem dúvida ter uma Casa do
Comércio capaz de abrigar as nossas atividades e
de receber bem nossos associados será uma satisfação sem tamanho”, finaliza o presidente.
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A base sólida
são as pessoas
Ao longo dos seus 75 anos, a Fecomércio-PE teve a sorte de contar com
colaboradores dedicados e comprometidos com o sucesso da entidade

A

estrutura de instituição tem toda a sua base formada por pessoas. Elas são as geradoras
da força de trabalho que pensam boas ideias e impulsionam grandes conquistas. Nada
é possível sem o talento e a determinação de colaboradores dedicados. Ao longo dos
seus 75 anos, a Fecomércio-PE muito tem a agradecer a todos que passaram por ela. A
entidade sempre teve a sorte de poder contar sempre com parceiros comprometidos.

Mesmo em época de crise, o Brasil possui elevada taxa de rotatividade no emprego. Segundo a con-

sultoria Tendências, a pedido da Reuters, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, a rotatividade do mercado de trabalho encerrou
dezembro de 2016 em 4,71 pontos percentuais, recuando ao mesmo patamar de 2007. No início da
década, essa taxa rondou os 7 pontos percentuais. Mesmo assim, a Fecomércio-PE conseguiu manter
uma gama de colaboradores fiéis, que permanecem na instituição após décadas de dedicação.

Ao longo dos seus 75 anos, a Fecomércio-PE
muito tem a agradecer a todos que passaram
por ela. A entidade sempre teve a sorte de
poder contar com parceiros comprometidos
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Focamos em um trabalho
de integração com
as entidades filiadas
para construir ações
coordenadas e integradas
na defesa de interesses”
José Almeida
Consultor da presidência

José Almeida

cio-PE ganha um capítulo novo, inédito e com

Após anos de dedicação, o ciclo de José Almeida

sabor de conquista. “O presidente da entidade

na empresa na qual ele trabalhava chegou ao fim

falou sobre o interesse de criar uma Assessoria

em 1995. “A marca foi vendida para um grupo es-

Legislativa e me chamou para assumir o setor.

trangeiro e eu, por não concordar com as condi-

Mais uma vez, fiquei honrado pela confiança que

ções oferecidas, preferi me desligar”, relembra.

depositou em mim para desbravar mais uma im-

A ideia do advogado era montar seu escritório

portante etapa da evolução da instituição”, ra-

e seguir sua trajetória profissional de maneira

tificou. Dessa forma, a Fecomércio-PE iniciou a

autônoma. Porém seus planos mudaram radical-

atuação em mais uma área.

mente quando recebeu o convite de Josias Al-

Entre os avanços alcançados pelo novo setor,

buquerque. “Ele me falou que tinha sido eleito

está a homenagem ao Parlamentar Amigo do

como presidente da Fecomércio-PE e me chamou

Comércio, que em 2016 foi recebido pelo de-

para atuar como assessor jurídico da instituição,

putado estadual Antônio Moraes, do PSDB, e o

uma vez que confiava plenamente no meu traba-

prêmio Destaque Sindical 2016, dado ao Sinco-

lho e era meu amigo de longa data”, conta.

farma, Sidicom e Sincopeças. Apenas durante o

José Almeida atendeu ao pedido do amigo e

ano de 2016, a Assessoria Legislativa analisou,

aceitou o desafio. Ele assumiu o cargo na Fe-

filtrou e classificou 223 novos Projetos de Lei

comércio-PE em 1996 e permaneceu nele até

como de interesse para um dos segmentos re-

2012. No período, o advogado atuou em muitos

presentados pela Fecomércio-PE, sendo 20 de-

momentos de essencial importância para a Fede-

les na esfera municipal, 66 na estadual e 137 na

ração. “Até 1998, nós tínhamos duas federações

federal. Além disso, o setor também informou

em Pernambuco: uma representava o comércio

aos sindicatos filiados e às entidades parceiras a

varejista e a outra voltada para o atacadista. A

sanção e publicação de 127 novas leis, decretos

Confederação Nacional do Comércio (CNC) exi-

e portarias de interesse.

giu que existisse apenas uma por estado e essa
fusão precisou ser feita”, afirma Almeida.

Quando necessário, a Assessoria Legislativa
atua categoricamente na defesa dos interesses

Josias Albuquerque manteve-se na liderança

do setor terciário do estado de Pernambuco.

da Federação e José Almeida acompanhou todo o

Somente em 2016, foram 52 influências dire-

processo de fusão. “O Sesc, nessa época, perten-

tas perante parlamentares e o Poder Executivo.

cia à Federação Atacadista e estava sob interven-

“Além disso, focamos em um trabalho de inte-

ção. Com a unificação, coube à Fecomércio-PE a

gração com as entidades filiadas para construir

gestão da entidade. Acompanhei todo o processo

ações coordenadas e integradas na defesa de in-

para que as coisas entrassem nos eixos”, destaca.

teresses e desenvolver espírito de liderança nos

Em 2012, a história de Almeida na Fecomér-

dirigentes sindicais”, explica.
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Cleide Pimentel

todo o esforço, o dinheiro pagava somente os

Quando entrou na Fecomércio-PE, Cleide ainda

funcionários e as despesas básicas.

era uma adolescente e fazia o curso de auxiliar

Depois de algum tempo, a função de Cleide

administrativo, no Senac. “O professor Josias Al-

Pimentel passou a ser de auxiliar da secretária

buquerque me chamou dizendo que a Federação

executiva da época. “Eu ajudava em vários seto-

tinha uma necessidade de atualização do cadas-

res diferentes e ainda substituía a telefonista no

tro sindical. Então, ele convidou as três melho-

horário de almoço. Nessa época, a Fecomércio-

res alunas para prestar o serviço durante três

-PE só tinha seis funcionários e passei mais de

meses”, relata Cleide.Terminado o período, ela

dez anos nessa função”, afirma.

foi desligada e, um mês depois, retornou. “Dessa

Com o aumento no número de funcionários,

vez, eu era prestadora de serviço com contrato

Cleide ficou exclusivamente no setor sindical.

de um ano. Acabado o prazo, eu saí mais uma

“Dormi aqui várias noites, principalmente nos

vez”, relembra.

meses de janeiro, que tinha um fluxo grande de

No período em que ficou fora da Fecomércio-PE,

contribuição sindical. Naquela época, tudo era

Cleide chegou até a encontrar outro emprego,

feito nas impressoras matriciais e, para rodar as

mas com o convite para retornar, dessa vez para

guias e endereços, tínhamos que vigiar as má-

o setor sindical, não pensou duas vezes em

quinas”, relata. Após três anos, Cleide assumiu o

se desligar e enfrentar a nova oportunidade.

cargo de secretária da presidência e, pouco de-

“Após dois meses da minha chegada, participei

pois, tornou-se chefe de gabinete e chefe admi-

de uma reunião da diretoria e o economista da

nistrativa. Ao todo, já são 26 anos de atuação na

época disse que a Federação só sobreviveria

Fecomércio-PE e o tempo permitiu a construção

mais três meses. Ele disse para a gente ir se

de laços duradouros no ambiente de trabalho.

preparando e buscar novas oportunidades”,

“Digo que aqui é a minha casa e na minha re-

conta. A estratégia foi concentrar o trabalho na

sidência eu dou uma ‘passeadinha’. Passo mais

emissão de guias de contribuição sindical e o

tempo aqui. Nós temos o lema de que o proble-

esforço deu resultado, ampliando a sobrevida

ma de um é o problema de todos. Temos uma re-

da instituição para dois anos.

lação não só de trabalho. Quando um necessita

“Continuamos a atualização de dados dos sin-

de alguma coisa, todo mundo ajuda. A relação

dicatos. Como ninguém sabia o valor da taxa de

que temos aqui é mais de amizade do que pro-

anos anteriores, só cobrávamos a do vigente. Co-

fissional. Eu me sinto feliz e realizada”, revela.

mecei a calcular manualmente os impostos atra-

Durante a trajetória na Fecomércio, Cleide for-

sados e criei uma tabela de preços para ampliar

mou-se em Administração de Empresas e parti-

a cobrança”, ressalta Cleide Pimentel. Apesar de

cipou de inúmeros cursos de capacitação.

A relação que temos aqui,
além de profissional, é de
amizade. Eu me sinto
feliz e realizada”
Cleide Pimentel
Chefe de gabinete e chefe administrativa
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Contando história

A empresa me estimulou
e incentivou para que
eu estivesse sempre me
atualizando. Aprendi
muita coisa aqui e isso
abriu vários caminhos”

Risonete Cosmo
Gestora do Setor Sindical

Risonete Cosmo
Para Risonete, a Fecomércio-PE passou a fazer

contribuintes de diversos sindicatos associados

parte da sua vida profissional ainda na juventu-

e fazia a cobrança por telefone. Também orga-

de. Ela tinha menos de 30 anos quando começou

nizava os pagamentos atrasados e fazia convite

a trabalhar na instituição. “Antes eu trabalhei

para eventos. Isso me aproximou dos sindicatos

como atendente de uma farmácia. Atuei tam-

e abriu o meu leque. Foi uma época de muito

bém como caixa”, relembra. A admissão se deu

aprendizado e de essencial importância para

em novembro de 1989, quando seu pai a indi-

que eu pudesse adquirir experiência para assu-

cou para a função. “Ele era membro da diretoria

mir o cargo que tenho hoje”, pondera.

e presidente do Sindicato dos Ambulantes de

O desempenho de Risonete Cosmo foi tão bom

Pernambuco. Na época, a entidade funcionava

que hoje ela é gestora do Setor Sindical. “Ajuda-

na Avenida Visconde de Suassuna e tinha pou-

mos empresas que vão participar de licitações,

cos funcionários”, afirma.

além de prestar assessoria aos escritórios de

O primeiro cargo exercido por Risonete foi o
de auxiliar no setor financeiro. “Lá eu fazia digi-

contabilidade e auxiliamos na classificação do
sindicato”, explica.

tação, separação de notas, entre outras ativida-

Depois de quase duas décadas na Fecomér-

des. Fiquei um ano na função até ser transferida

cio-PE, é natural que Risonete tenha um carinho

para a assessoria sindical. O assessor estava pre-

especial pela instituição. “Sinto como se fosse

cisando de uma pessoa para auxiliar”, descreve.

minha segunda casa. Passamos a maior parte do

O próximo desafio foi na assessoria jurídica. A

tempo aqui. Tenho muitos amigos e esse conta-

gestora já conhecia o bom desempenho de Ri-

to se estende lá fora. Construímos uma relação

sonete e a convidou para mudar mais uma vez

muito sadia”, ratifica.

de função. Lá uma das principais atividades era

A Fecomércio-PE foi responsável direta pelo

operar o Telex, além de organizar as audiências

crescimento profissional de Risonete, mas tam-

e a documentação.

bém foi decisiva na capacitação e no desenvol-

Após esse período, o destino de Risonete foi a

vimento pessoal da colaboradora. “A empresa

recepção, onde ficou por muito anos. “Passei a

me estimulou e incentivou para que eu estives-

conhecer as pessoas. Fui aprendendo os nomes

se sempre me atualizando. Aprendi muita coisa

de representantes de cartórios. Foi uma época

aqui e isso abriu vários caminhos. Foi aqui que

importante”, ressalta. A promoção para o setor

consegui fazer minha graduação em Gestão de

sindical veio logo depois. “Eu ligava para os

RH”, revela.
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Linha do tempo

1942

FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO DO
COMÉRCIO VAREJISTA DO NORDESTE
ORIENTAL
Em 12 de outubro de 1942, foi fundada a
entidade que hoje se chama FecomércioPE. Na época, ela representava os estados
de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará.
O primeiro presidente foi o empresário
Rafael de Oliveira Alves.

AO PASSAR
DOS ANOS
1952 1960 1962 1964

Severino da Costa
Maia Filho assume
a presidência da
Federação até 1960.

Primeira gestão de Luiz
de Andrade Galvão, que
vai até 1962. A segunda
vai de 1966 a 1968.

Manuel de Souza Gomes
Júnior ocupa até 1964 o
cargo de presidente da
Federação.

João Marinho Falcão
assume a presidência da
Federação até 1966.

1968 1974 1977 1989
José Anchieta Alves
assume a presidência da
Federação até 1974.

Antenor Martinho de
Oliveira assume o
cargo de presidente da
Federação até 1977.

João Rodrigues Maia
é o novo presidente
da Federação.

Pelópidas Soares
assume a presidência
da Federação.

1995
JOSIAS ALBUQUERQUE
ASSUME A FECOMÉRCIO-PE
A primeira das seis gestões do atual
presidente da Fecomércio-PE
foi entre 1995 e 1998.

1996

FOI REALIZADA A PRIMEIRA MISSÃO EMPRESARIAL NA ITÁLIA
Um grupo de 34 empresários foi recebido pelo embaixador do Brasil em Roma e
visitou grandes empreendimentos nas cidades de Turim, Verona e Parma.
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Linha do tempo

1997

1998

IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO OSCAR AMORIM
DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO

FECOMÉRCIO PASSA A SE CHAMAR
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

A solenidade de lançamento foi realizada durante

As federações varejista e atacadista são

café da manhã no Senac, no dia 26 de fevereiro de

fundidas. A Fecomércio, que antes era

1997. O Instituto foi criado para ser um centro de

Federação do Comércio Varejista de

estudos técnico-científico a serviço do comércio.

Pernambuco, ganha novo nome.

1999

I CONGRESSO BRASILEIRO
DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

O então Seminário Nacional de Tecnologia
e Educação fez tanto sucesso que se
transformou em congresso. A primeira
edição foi realizada entre os dias 25 e 27
de agosto de 1999.

2003
SESC INAUGURA PRIMEIRA ESCOLA
NO INTERIOR
Uma escola de Ensino Fundamental
e Educação de Jovens e Adultos
foi inaugurada em Surubim.

2006

INAUGURAÇÃO DA FACULDADE SENAC
Recife foi a primeira cidade do Nordeste
a ter uma Faculdade Senac. Os primeiros
cursos oferecidos foram Bacharelado em

Administração, Superior de Tecnologia em
Design de Moda, Superior de Tecnologia em
Eventos, Superior de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos.

2017
FECOMÉRCIO-PE
COMPLETA 75 ANOS.
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Em Pernambuco,
a Fecomércio é
responsável por
diversos avanços
no que diz respeito
ao processo mercantil

36

Importância e representatividade
da Fecomércio-PE

44

As conquistas para o desenvolvimento
do Estado

54

Representação sindical
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75 anos de
desenvolvimento
do comércio
no Estado
A Fecomércio-PE tem papel fundamental
no crescimento e organização do setor

A

s empresas de comércio vare-

nados ao comércio de bens, serviços e turismo

jista de bens, serviços e turismo

filiados. Dessa forma, elas auxiliam na luta pela

exercem um importante papel

melhoria da classe e promovem análises jurídi-

na economia e desenvolvimento

cas às associações.

do País. Para representar essas

Todas as Fecomércios incorporam a Confedera-

instituições, é necessária a existência de corpo-

ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Tu-

rações que organizem e lutem pela classe. Esse

rismo (CNC), que representa os empreendedores

é o principal papel desempenhado pelas Fede-

do comércio de todo âmbito nacional, refletindo

rações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

60% do PIB brasileiro. Em conjunto, as instituições

(Fecomércio) espalhadas pelo Brasil.

e as devidas ramificações formam um dos maiores

As entidades têm o objetivo de defender uma

sistemas de desenvolvimento social do mundo.

economia de mercado livre e impulsionar o de-

“As Federações do Comércio têm um papel

senvolvimento e fortalecimento da atividade

fundamental para o desenvolvimento das em-

mercantil na região. As federações, em seus res-

presas do comércio de bens, serviços e turismo

pectivos estados, regem os sindicatos relacio-

e do próprio País. Sua atuação, de forma integrada com a Confederação Nacional do Comércio e
os sindicatos empresariais, é essencial na defesa
dos interesses do setor. Além disso, administram
as unidades regionais do Sesc e do Senac, que
fazem parte do dia a dia dos brasileiros, levando

As Fecomércios
incorporam a CNC,
que representa
os empreendedores
do comércio
em âmbito nacional
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à população mais qualidade de vida e educação

Frederico Leal, primeiro vice-presidente da

profissional de excelência”, esclarece Antonio

Federação, ressalta a importância da atuação

Oliveira Santos, presidente da CNC.

da Fecomércio-PE e afirma que ela contribuiu

Em 2017, a Fecomércio-PE completa 75 anos.

expressivamente para o desenvolvimento mer-

No Estado, a federação é responsável por di-

cantil do Estado, repercutindo nos setores in-

versos avanços no que diz respeito ao proces-

dustriais, de serviço e turismo. “A Fecomércio

so mercantil. De acordo com o governador de

hoje é a principal representante do comércio em

Pernambuco, Paulo Câmara, a atuação dela é de

Pernambuco, sendo sua relevância reconhecida

suma importância para o desenvolvimento do

e refletida nos convites para integrar fóruns e

Estado. “A federação estimula o setor do comér-

discussões empresariais”, comenta.

cio e do turismo na região, que é fortemente for-

O diretor para Assuntos de Comércio Exterior

mado por empresas pequenas espalhadas por

da Fecomércio-PE, Celso Cavalcanti, destaca que

todo nosso Estado, gerando emprego e renda a

a instituição acompanhou o desenvolvimento

muitas famílias”, pontua.

do Estado defendendo a classe do comércio va-

Atualmente, 20 sindicatos estão filiados à Fe-

rejista. “A Federação foi pioneira na realização

comércio-PE, que desenvolve programas para o

de missões empresariais voltadas para comércio

desenvolvimento de um mercado economica-

exterior há mais de 20 anos, tendo exercido pa-

mente competitivo e capacitado por meio do

pel ativo na inserção dessa atividade em nossa

Instituto Fecomércio-PE.

economia”, comemora.

70%
do PIB de Pernambuco vêm dos
setores de comércio e serviços

60%
do PIB brasileiro é composto por
empreendedores do comércio

Trajetória reconhecida
O trabalho da Fecomércio-PE reflete-se nas palavras de reconhecimento
de personalidades com destaque local e nacional:

A Fecomércio-PE, com 75 anos,
desempenha muito bem seu papel
no desenvolvimento das empresas
do comércio de bens, serviços e
turismo e tem muito o que mostrar em
sua trajetória. A importância de sua
contribuição para o desenvolvimento
das empresas do comércio e do Estado
é comprovada pelo prestígio que a
entidade tem, reafirmado pela seriedade,
credibilidade e respeito, que são a marca
da liderança do presidente
Josias Albuquerque.”

Antonio Oliveira Santos
Presidente da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
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Para ter qualidade na educação, é necessária a existência de movimentos e entidades
engajadas, simbolizando a sociedade organizada para apoiar uma boa formação
educacional. A Fecomércio-PE exerce essa máxima por meio dos seus serviços e de um
braço operacional, que é o Senac, um instrumento de formação de profissionais dos
mais relevantes do Brasil. À medida que estimulamos empreendedores que atuam nos
serviços vinculados ao comércio, evidentemente contribuímos para o fortalecimento
de uma das atividades que mais gera empregos no Estado. Dessa forma, o Senac é
um exemplo prático de atuação que consolida a tradicional distribuição de produtos
e o comércio em Pernambuco, ao mesmo tempo, fomenta como fonte geradora de
oportunidade de trabalho e renda no Estado.”

Mendonça Filho
Ministro da Educação

A Fecomércio-PE, ao longo dessas quase oito décadas, tem contribuído para o
desenvolvimento de Pernambuco, tanto com a participação efetiva nos debates sobre
os grandes temas de interesse da sociedade, como também ao possibilitar a articulação
coletiva dos setores que representa, estimulando e incentivando a inovação e a gestão
para as áreas do comércio varejista e do turismo. Quero aqui fazer um registro sobre o
importante trabalho desenvolvido pelo professor Josias Albuquerque, que, à frente da
Fecomércio-PE, sempre dá uma atenção especial à cultura e educação do Estado. É uma
das marcas da gestão do professor. Ter a Federação trabalhando também nessas áreas
ajuda a construir uma realidade melhor para nossas crianças e jovens. Uma realidade de
mais justiça social, desenvolvimento sustentável e inovação permanente.”

Paulo Câmara
Governador de Pernambuco
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A Fecomércio-PE representa um segmento forte dos empreendedores do comércio
no Recife e em Pernambuco. O Recife sempre teve uma vocação econômica voltada
para o comércio, inclusive o internacional, o que nos transformou numa metrópole
cosmopolita e aberta ao mundo. Ao longo da sua história, o setor foi responsável
pela geração de milhões de empregos diretos e formais, alimentando o PIB
nacional e fomentando a dinamização econômica da nossa cidade, promovendo o
desenvolvimento econômico do nosso município.
Para o comércio e para o turismo sua importância é vital, pois é a partir da geração de
emprego e renda que crescemos enquanto polo e movimentamos não só as cadeias
ligadas ao setor varejista e hoteleiro, como todas as redes derivadas e que solidificam
e estruturam a nossa economia. O estímulo da Fecomércio-PE nos segmentos da
cultura e educação também são cruciais, pois ajuda a cidade a crescer não só em sua
capacidade motora de economia, mas em pensamento e formação de pessoas. Nesse
sentido, as opções de capacitação profissional, lazer e esportes oferecidas pelo Sesc e
pelo Senac são essenciais para o trabalhador recifense.”

Geraldo Julio
Prefeito de Recife

O Sistema Fecomércio-PE, que abrange o Sesc e o Senac, tem os mais relevantes
serviços prestados a Pernambuco. Esses órgãos têm parcerias de alto nível
com instituições representativas do comércio, serviços e da indústria, para criar
oportunidades de expandir e modernizar a preparação profissional de recursos humanos
ligados àqueles que pertençam a esses setores da economia brasileira.
Somos todos testemunhas do valor e da alta importância das decisões, não só de
governo mas das lideranças de setores como comércio e indústria, ao longo do tempo.
O Brasil vive ciclos de crise econômica sucessivos, e isso, inclusive, tem elevado muito
os custos do ensino privado. Os estabelecimentos de formação profissional, tanto do
Sesc quanto do Senac, são modelos e auxiliam no desenvolvimento do setor de ensino
profissionalizante no Estado.”

Roberto Magalhães
Ex-governador de Pernambuco
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Promovendo
desenvolvimento
Com iniciativas que proporcionam crescimento em vários setores,
a Fecomércio-PE tem influência direta em várias conquistas
socioeconômicas de Pernambuco

A

o longo de sua trajetória de 75

abrindo espaço para que o comércio de pequena

anos, a Fecomércio acompanhou

escala também aproveitasse as mudanças. Tam-

muitas mudanças sofridas pelo

bém foi uma época em que a cheia de 1975 ainda

ramo do comércio em Pernam-

estava muito viva na memória das pessoas, então

buco. A Federação, criada em 12

elas buscavam morar em lugares com baixo risco

de outubro de 1942, surgiu num contexto muito

de impacto de fenômenos desse tipo”, recorda

diferente do que existe atualmente no Estado. E

Tania Bacelar.

muitas das principais mudanças nos ramos de co-

Situação semelhante acontece atualmente com

mércio, serviços e turismo, durante essas mais de

os municípios de Paulista e Goiana. Situados ao

sete décadas, tiveram a participação da Fecomér-

norte do Estado, os municípios receberam, nos

cio-PE de alguma maneira.

últimos anos, grandes investimentos que estão

Na visão de Tania Bacelar, economista da Ce-

modificando de maneira profunda a organização

plan, a principal colaboração da Fecomércio foi

do comércio local. Em Paulista, foi inaugurado,

o estímulo à união entre o comércio de pequena

em 2015, o Paulista North Way Shopping, em-

escala, que sempre teve muita força no Estado, e

preendimento que inicialmente gerou cinco mil

o comércio moderno, caracterizado pela presen-

empregos diretos e indiretos. Também em 2015,

ça de empresas maiores e que cresceu muito em

a população de Goiana acompanhou de perto a

Pernambuco, principalmente a partir da década

inauguração da fábrica da Jeep, que gerou cerca

de 1960. “A diferenciação entre esses dois co-

de nove mil empregos diretos e indiretos durante

mércios é uma das marcas mais importantes do
ramo em Pernambuco hoje”, avalia a economista.
“O comércio moderno está presente em Pernambuco na forma de supermercados, hipermercados
e shoppings, elementos que não faziam parte da
nossa realidade quando a Fecomércio-PE surgiu.”
Outra forte característica do comércio moderno
é a capacidade de reorganizar o ambiente em que
se instala. Foi o que aconteceu, por exemplo, com
o bairro de Boa Viagem a partir de 1980, ano da
inauguração do Shopping Recife. “Até aquele momento, Boa Viagem era um bairro de veraneio”,
lembra. “Com a inauguração do centro de compras, o bairro passou por um processo de verticalização, ganhando novos moradores e negócios,

Muitas das principais
mudanças nos ramos
de comércio, serviços e
turismo, durante essas
mais de sete décadas,
tiveram a participação
da Fecomércio-PE
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os primeiros meses de operação.
No caso de Goiana, a Fecomércio-PE tem inves-

A Fecomércio-PE
cumpre seu papel
quando se dedica
a iniciativas que
fortalecem
esses setores”

tido na capacitação do comércio local por meio
de cursos e consultorias, ações que visam à melhoria na prestação de serviços nos comércios de
pequena escala da região. Um exemplo prático
disso é o projeto “Fiat Chrysler/Sebrae Cadeia de
Valor Automotiva”, criado em janeiro de 2016,
com o objetivo de capacitar os pequenos empresários do setor automotivo por meio de palestras,
cursos e consultorias. “Cerca de 70% do Produto
Interno Bruto de Pernambuco vêm dos setores de
comércio e serviços, então a Fecomércio-PE cumpre seu papel quando se dedica a iniciativas que
fortaleçam esses setores”, afirma Tania Bacelar.

Tania Bacelar
Economista

Desde a sua fundação, a Fecomércio-PE foi,
com o tempo, ampliando sua atuação nos setores
de comércio e serviços do estado. “É verdade que

o foco da Federação é o comércio interno, mas,

no e externo, a Federação também tem um his-

principalmente nas últimas décadas, a atenção

tórico de colaboração com diversas associações

também tem se voltado para o comércio exter-

que promovem o diálogo e a melhoria dos seto-

no”, avalia. “Precisamos lembrar que a economia

res comerciais e de serviço de Pernambuco. É o

pernambucana nasce como um polo de produção

que acontece, por exemplo, com o setor ataca-

de açúcar, que tinha como objetivo o consumidor

dista. Segundo Bacelar, “a Fecomércio-PE englo-

externo, tudo feito com mão de obra local. Hoje

ba também esse setor, que é outro que vem se

a relevância do açúcar para a nossa economia di-

fortalecendo muito aqui no Estado”. E, provando

minuiu, mas por outro lado tivemos a retomada

mais uma vez que a economia local tem profun-

do desenvolvimento industrial com a refinaria

das raízes históricas, o setor atacadista também

de petróleo e a fábrica da Jeep, que hoje é uma

faz parte da tradição da economia pernambuca-

das líderes do mercado externo. A Fecomércio-

na. “Isso acontece por conta da localização do

-PE acompanha as mudanças naturais pelas quais

Estado, que se encontra no meio do Nordeste. É

passa a economia de Pernambuco”, ressalta Tania.

um importante ponto de distribuição”, afirma a

Além de dividir a atuação entre comércio inter-

economista.

A Federação tem um histórico de colaboração com
diversas associações que promovem o diálogo e a
melhoria dos setores comerciais e de serviços
A visão dos líderes empresariais
Sebastião Rodrigues, diretor executivo da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores
(Aspa), reconhece a importância da Fecomércio-PE para o desenvolvimento do setor em que atua.
“Temos uma parceria forte que vai além da Federação e que abrange também todo o Sistema S”, afirma Sebastião. Segundo o diretor, a parceria existe desde a fundação da Aspa, em 1983. “A associação
começou já com o apoio da Fecomércio-PE. Tanto que hoje a maioria dos nossos membros também
faz parte da Federação.” Ele aponta como principais exemplos dessa parceria a presença de Rudi
Maggioni, membro da diretoria da Aspa, que atua como vice-presidente para assuntos do comércio
atacadista da Fecomércio-PE. Josias Albuquerque é sócio honorário da Aspa há 20 anos.
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Além das ações voltadas para o comércio em
si, a parceria entre Fecomércio-PE e Aspa também resultou na criação de projetos sociais.
A associação, que desde 2001 participava de
ações sociais de alguma maneira, criou em
2011 o Projeto Aspa de Incentivo à Leitura.
Criado com o objetivo de estimular a leitura entre crianças a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. O projeto começou atuando apenas em
Caruaru e atualmente abrange 100 municípios
pernambucanos e mais de 100 mil crianças.
“Esse é o tipo de projeto que não sairia do papel sem a inspiração que a Fecomércio-PE nos
proporciona”, afirma Sebastião, que ainda avalia a gerência da federação como um exemplo
para Pernambuco e para o Brasil.
Para Ricardo Essinger, diretor-presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o envolvimento com a Fecomércio-PE é essencial porque o comércio é o mais
importante canal de escoamento da produção

FOTOGRAFIA: RODRIGO LOBO

industrial local. “O comércio não apenas leva

deração das Indústrias foi fundada em 1939, e a

nossa produção aos mais distantes consumido-

Federação do Comércio, três anos depois”, lem-

res, desbravando mercados, apontando tendên-

bra Ricardo Essinger. Sobre as ações de parceria

cias, qualificando mercadorias, como também

ao longo das décadas, ele afirma que “temos atu-

colabora diretamente para o bem-estar da po-

ado conjuntamente na busca de mercados inter-

pulação. O comércio gera riquezas e contribui

nacionais, na defesa do nosso estado e de nos-

para os serviços públicos através do sistema tri-

sas atividades, na promoção de cursos, palestras,

butário, fazendo a economia girar e a produtivi-

ações promocionais, iniciativas institucionais que

dade aumentar.” Ele classifica a parceria entre as

visam ao fortalecimento da indústria privada, da

federações como “histórica e economicamente

livre escolha e da melhoria da produção nacio-

importante para todos os setores envolvidos”.

nal.” Ele ainda defende a presença da Fiepe e

Fiepe e Fecomércio-PE têm uma história que

da Fecomércio-PE no Estado como “associações

remonta à primeira metade do século 20. “A Fe-

que fazem parte da história de Pernambuco e que

vêm estreitando o diálogo ao longo dos tempos
e contribuindo fortemente para seu crescimento
no Nordeste e no Brasil”.
O valor de ações conjuntas se faz ainda mais
perceptível em momentos de crise econômica
como este em que o Brasil vive atualmente. “A
crise afetou a economia, todo o mercado, todo
o País. Mas, por outro lado, fortaleceu nossas ligações em defesa das atividades privadas, das
aspirações de Pernambuco. Estamos unidos para
sugerir, pleitear, defender e encontrar soluções
que tragam a estabilidade socioeconômica que
a região precisa, com urgência, para enfrentar e
superar o esvaziamento dos incentivos fiscais”,
afirma Ricardo Essinger.
Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), acredita que o alinhamento entre entidades empresariais é imprescindível para o fortalecimento

FOTOGRAFIA: RODRIGO LOBO

Indústria
O comércio é o mais
importante canal de
escoamento da produção
industrial local
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dos seus respectivos setores e também para evi-

bastante ativas nas questões de mercado, tribu-

tar os impactos da crise. “O objetivo maior de

tária, trabalhista e desenvolvimentistas de cada

todos é oferecer à sociedade um produto de

setor”, afirma.

qualidade, com agilidade na comercialização, re-

O presidente da Faepe aponta que o fortaleci-

gularidade na oferta e competitividade nos pre-

mento do empresariado local deve ter como ob-

ços. Para isso, é importante construir políticas

jetivo não somente o alcance estadual, mas tam-

públicas adequadas e viabilizar, cada vez mais,

bém nacional. “É o caso de Armando Monteiro,

uma integração perfeita.”

que já ocupou o cargo de presidente da Confede-

Para Pio Guerra, “é impossível qualquer enti-

ração Nacional da Indústria, de Josias Albuquer-

dade empresarial atuar com eficiência se não

que, como primeiro vice-presidente da Confede-

estiver sintonizada com as outras áreas da pro-

ração Nacional do Comércio e de Newton Gibson,

dução, beneficiamento, comercialização e os de-

vice-presidente da Confederação Nacional dos

mais agentes do Estado”. Ele destaca a atuação

Transportes.” O próprio Pio Guerra também re-

do Sebrae em Pernambuco que, há mais de 20

presentou Pernambuco em nível nacional duran-

anos, vem promovendo reuniões regulares, tor-

te os mais de 25 anos em que foi presidente da

nando-se um forte catalisador no processo de

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

aproximação das entidades. Outro ponto que

(CNA). “Destaque ainda para o posicionamento

merece destaque é a construção de uma agenda

de nossas instituições, que são absolutamente

em comum para as duas federações, o que esti-

independentes, articuladas e idôneas e, por conta

mula o maior contato. “Essa conquista deve-se

disso, sempre estiveram em lugar de destaque no

também à força das entidades representativas,

cenário nacional”, complementa.

No campo
O setor agrário também
se beneficia do
alinhamento entre as
entidades empresariais

O futuro do comércio
Para o futuro, os líderes empresariais almejam
um maior estreitamento entre as associações
para que surjam ainda mais conquistas. Segundo
Pio Guerra, “o intuito é dar continuidade ao trabalho desenvolvido e ampliar o apoio aos nossos
representados”. Ele afirma ainda que “hoje, nossa
economia é totalmente integrada, então não se
pode querer beneficiar um setor em detrimento
dos demais. Ele acredita que um ponto que ainda precisa ser trabalhado com maior atenção é a
questão da estiagem em Pernambuco. “A seca foi
um diferencial nesses últimos seis anos. A sociedade urbana precisa conhecer melhor os danos
causados ao meio ambiente e à economia do interior do estado.”
Para Sebastião Rodrigues, da Aspa, a busca do
empresariado por conhecimento é o que vai fazer com que o comércio pernambucano retome
força e continue crescendo nos próximos anos.
“A maioria dos associados da Aspa também faz
parte da Fecomércio-PE, então nós sabemos da
importância de se investir em conhecimento para
promover melhorias em nossos negócios. Para o

Fiepe e Fecomécio-PE ainda tem muito a oferecer

futuro, pretendemos estreitar esses laços e conti-

para o desenvolvimento econômico e também

nuar com essa parceria que vem dando tão certo

social do Estado. “Essa união será sempre volta-

há tanto tempo”, afirma.

da para o desenvolvimento. Visamos promover o

Esse pensamento é similar ao de Ricardo Essin-

acesso aos mais modernos produtos industriais,

ger, da Fiepe. “Vamos seguir fortalecendo nossas

entre equipamentos e acessórios. Com isso, pen-

associações, trabalhando em conjunto, atuando

samos também no conforto, bem-estar e segu-

em defesa dos associados, o abastecimento do

rança da população. Essa política é nossa priori-

mercado, o crescimento econômico e a prospe-

dade visando à prosperidade do nosso país e de

ridade do país.” Para Essinger, a parceria entre

nossa gente.”
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O Instituto Fecomércio
Além de fortalecer o comércio pernambucano por
meio de parcerias com associações empresariais,
a Fecomécio-PE também se dedica à educação
empresarial por meio do Instituto Fecomércio.
Considerado o grande braço operacional da federação, o Instituto foi criado em 2007 com o objetivo de trabalhar a educação empreendedora, realizar estudos e pesquisas e disseminar informação
com o desenvolvimento economicamente sustentável. O Instituto é o principal meio pelo qual
a Fecomércio-PE expande suas ações para além
da capital pernambucana, levando informação e
capacitação também para o interior. Para Brena
Castelo Branco, diretora do Instituto Fecomércio,
a instituição cumpre seu objetivo quando consegue passar para os empresários conhecimentos
úteis, os quais eles possam aplicar em seus negócios de maneira prática e obter retorno.
O principal meio de disseminação de informação do Instituto Fecomércio é o Programa de

O contato com outras entidades do Sistema

Formação Empreendedora Empresarial (Forme),

e também com associações locais dos municí-

ação que visa capacitar empresários para que

pios é importante para que o Instituto Fecomér-

ampliem suas visões de negócio. “No começo,

cio cumpra seu objetivo. “Quando vamos fazer

nós fazíamos cerca de cinco turmas de Forme

algum evento de capacitação no interior, por

por ano, e isso só no Recife e Região Metropo-

exemplo, entramos em contato com as prefei-

litana”, lembra a diretora. Hoje o Instituto forma

turas, com os sindicatos empresariais locais e

20 turmas anualmente. “Além de aumentar o nú-

também com o Sebrae. Então, quando fazemos

mero de turmas, também conseguimos aumen-

o convite para determinado evento, a recepção

tar a área de atuação do Instituto. Fomos primei-

é sempre positiva”, conta. “Quanto mais traba-

ro para a Mata Norte e Mata Sul, e atualmente

lhamos com nosso público, mais conseguimos

conseguimos atender todo o estado de Pernam-

fortalecer nossas ações. E isso é válido princi-

buco”, afirma Brena.

palmente para o interior do estado, que é mais

Quanto mais
trabalhamos com
nosso público, mais
conseguimos fortalecer
nossas ações”
Brena Castelo Branco
Diretora do Instituto Fecomércio-PE

carente de ações desse tipo.

já existia, mas que foi sendo ampliado e modi-

É por meio das ações do Instituto Fecomércio

ficado com o passar do tempo. “Hoje, o Fórum

que os empresários podem aprender a lidar com

de Debates trabalha as necessidades específicas

questões importantes do gerenciamento de um

de cada município em que acontece. Se o local

negócio, como por exemplo o acesso ao crédi-

tiver uma cultura muito forte de feirinha ou de

to, mudança de perfil do consumidor e organi-

turismo, por exemplo, levamos esses temas para

zação de vitrine. “Também levamos discussões

o Fórum”, afirma Brena.

práticas aos empresários por meio do Fórum de

Para ela, o grande avanço do Instituto Feco-

Debates, que funciona de maneira prática para

mércio é “conseguir disseminar informação para

que o empresário consiga levar a informação ad-

os empresários, trazê-los para mais perto da Fe-

quirida e aplicá-la para transformar a realidade

comércio-PE e também conseguir levar informa-

do seu negócio.” O Fórum é outro formato que

ções práticas para eles”.
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Pelo fortalecimento
da representação
sindical
A Fecomércio-PE auxilia as associações da criação à manutenção

A

s entidades do comércio brasileiro estão inseridas em uma
pirâmide. No topo, encontra-se
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-

mo. No meio, estão as Federações do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e na
base, os sindicatos. Dessa forma, todos os órgãos trabalham em conjunto para se consolidarem na área de varejo e afins.
Atualmente, a federação em Pernambuco tem
20 associações filiadas, das diversas categorias econômicas do comércio de bens, serviços
e turismo. O papel da entidade em relação aos
sindicatos é de auxiliar desde a criação até a
manutenção dos grupos. De acordo com a chefe
de gabinete da Fecomércio-PE, Cleide Pimentel,
eles representam todos os empresários do Es-

Josias Albuquerque,
presidente da
Fecomércio-PE, tem a
visão de que devemos
dar a mão para que os
sindicatos realmente
possam caminhar
sozinhos”

tado, mesmo das áreas inorganizadas, que não
têm representação sindical. Caso haja o desejo

Cleide Pimentel

de fundar uma dessas associações, a federação

Chefe de gabinete da Fecomércio-PE

as apoia nesse processo.

“Quando os empresários decidem formar um
sindicato, eles procuram a Fecomércio-PE e expressam essa vontade. Então, conversamos com
os interessados, dizemos como funciona e explicamos o que eles devem fazer. Em seguida,
eles passam por um processo de avaliação e nós
damos, muitas vezes, todo o suporte financeiro
e de consultoria para a entidade. Eles utilizam
esse trabalho aqui da federação até que se desenvolvam e adquiram a própria sede. Josias Albuquerque, presidente da Fecomércio-PE, tem a
visão de que devemos dar a mão para que os sindicatos realmente possam caminhar sozinhos”,
esclareceu Cleide.
Após a criação do sindicato, a Federação assume a tarefa de ajudar na manutenção das associações. São oferecidos serviços como: suporte

Atualmente, a
Federação em
Pernambuco tem
20 associações
filiadas das diversas
categorias econômicas
do comércio de bens,
serviços e turismo

da regularização do registro sindical perante o
Ministério do Trabalho; assessoramento jurídico;
palestras sobre gestão e aspectos econômicos no
âmbito regional e nacional; gestão perante os órgãos públicos dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário; acompanhamento dos Projetos de
Lei em todas as esferas, entre outros. Tudo para
garantir o bom funcionamento das entidades.
Segundo o atual consultor da presidência da
Fecomércio-PE, José Almeida de Queiroz, o fortalecimento dos sindicatos, que são a base dessa
pirâmide comercial, é de extrema importância,
pois contribui para o funcionamento saudável
da federação. “Essas ações têm proporcionado
às entidades e às empresas, por eles representadas, conquistas, avanços e soluções de problemas nos diversos segmentos mercantis”, pontua.
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Um dos atuais diretores da Fecomércio-PE, José Francisco da Silva, que durante mais de 20 anos foi
presidente do Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes do Recife, Olinda e Jaboatão, destaca
que, por meio da Federação, os empresários associados podem ter acesso a serviços especializados,
além do reconhecimento. “A união fortaleceu não só a classe sindical, como também a classe comercial
e a própria Federação do comércio. Nos sentimos representados nacionalmente e apoiados, evitando
dessa forma, enquanto órgãos individuais, a falência e deterioração do sindicato”, evidenciou.

A Fecomércio-PE auxilia os sindicatos
com os seguintes serviços:
Suporte da regularização do
registro sindical perante o
Ministério do Trabalho;
Assessoramento jurídico;
Palestras sobre gestão e aspectos
econômicos no âmbito regional e
nacional;
Gestão perante os órgãos públicos
dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário;

Acompanhamento dos projetos
de lei em todas as esferas,
entre outros.

Sindicatos
filiados à
Fecomércio-PE
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Sindicato do Comércio
de Vendedores
Ambulantes do Recife,
Olinda e Jaboatão
(Sindambulante)
Presidente:
Roberto José de França

Sindicato do Comércio
Varejista de Catende,
Palmares e Água Preta
(Sindloja)
Presidente:
José Jorge

Sindicato do Comércio de
Vendedores Ambulantes
de Caruaru (Sincovac)
Presidente:
José Carlos da Silva

Sindicato dos Lojistas
do Comércio do Recife
(Sindilojas)
Presidente:
Frederico Leal

Sindicato do Comércio
Varejista de Garanhuns
(SCVG)
Presidente:
João de Barros

Sindicato do Comércio
de Hortifrutigranjeiros,
Flores e Plantas do
Estado de Pernambuco
(Sindfrutas)
Presidente:
Alex Costa

Sindicato do Comércio do
Jaboatão dos Guararapes
(Sindicom)
Presidente:
Bernardo Peixoto

Sindicato do Comércio
Varejista de Maquinismos,
Ferragens e Tintas do
Estado de Pernambuco
(Sincomferpe)
Presidente:
Celso Cavalcanti

Sindicato das Empresas
do Comércio e Serviços
do Eixo Norte (Sindnorte)
Presidente:
Milton Tavares

Sindicato do Comércio
Varejista de Calçados de
Pernambuco (Sincomcape)
Presidente:
João Maciel

Sindicato do Comércio
Atacadista de Gêneros
Alimentícios de
Pernambuco (Sindagape)
Presidente:
Ademilson de Menezes

Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros
Alimentícios do Recife
(Sindvarejista)
Presidente:
José Lourenço

Sindicato do Comércio
Varejista de Produtos
Farmacêuticos do
Estado de Pernambuco
(Sincofarma)
Presidente:
Ozeas Gomes da Silva

Sindicato do Comércio
Varejista dos Feirantes
do Estado de Pernambuco
(Sindfeirantes)
Presidente:
João Jerônimo

Sindicato do Comércio
Varejista de Materiais
Elétricos e Aparelhos
Eletrodomésticos do
Recife (Sindeletro)
Presidente:
José Carlos da Silva

Sindicato do Comércio
Varejista de Petrolina
(Sindilojas)
Presidente:
Joaquim de Castro

Sindicato dos Lojistas
do Comércio de Caruaru
(Sindiloja)
Presidente:
Alberes Haniery Lopes

Sindicato do Comércio
de Autopeças do
Estado de Pernambuco
(Sincopeças)
Presidente:
José Carlos de Santana

Sindicato dos
Representantes
Comerciais e Empresas
de Representações
Comerciais de
Pernambuco (Sircope)
Presidente:
Archimedes Cavalcanti Jr.

Sindicato do Comércio Atacadista
de Drogas e Medicamentos de
Pernambuco (Sindicamepe)
Presidente:
Jorge Alexandre

Sindicato das Empresas
do Comércio de Bens
e Serviços de Serra Talhada
(Sindicom Serra Talhada)
Presidente:
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Pelo
mundo

Europa, Ásia e África
já receberam a visita
de empresários
pernambucanos em
busca de conhecer
novos modelos e
ideias de negócios

62

As missões empresariais
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Do Nordeste
para o mundo
Há 21 anos, a Fecomércio-PE realizou a primeira missão empresarial
fora do País, tendo em vista a inserção do mercado pernambucano e
nordestino na economia global

A

bril de 1996. Um grupo formado

27 e 30 de maio de 1997, 40 empresários de

por 34 empresários dos setores

Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará

do comércio, da indústria e da

e Paraíba estiveram novamente em Milão para

agropecuária do Nordeste, além

apresentar o Seminário sobre Oportunidades de

de representantes de entidades

Investimentos e Negócios no Nordeste do Brasil.

de classe, da Assembleia Legislativa, da bancada

Durante o encontro, os empreendedores mostra-

pernambucana na Câmara Federal e do Governo

ram as potencialidades da região como polo de

de Pernambuco, desembarcava em Roma, capital

investimentos e consumo e participaram de ro-

da Itália. Dali seguiria, poucos dias depois, para a

dadas de negócios com gestores italianos. Além

segunda maior – mas não menos importante – ci-

disso, dez líderes de empresas de Pernambuco e

dade italiana, Milão. Nas duas metrópoles euro-

da Paraíba firmaram um acordo de colaboração

peias, a mesma missão: conhecer mais de perto

industrial com o país europeu.

o mercado daquele país e, principalmente, trocar
ideias e experiências, sempre tendo em vista a
possibilidade de fechar parcerias e, dessa forma,
aumentar a presença da economia pernambucana na economia mundial.
Ao longo da viagem, que durou dez dias, a comitiva não só passou por Roma e Milão, como
visitou as cidades de Turim, Verona e Parma. Em
todas elas, os empresários pernambucanos reuniram-se com autoridades locais e gestores de
grandes companhias e multinacionais, como o
então vice-presidente da Fiat, Pietro Sighicelli.
Na volta, deixaram acertada a realização de dois
seminários, um no Recife e outro em Roma, e a
assinatura de contratos de exportação de frutas
de Pernambuco para o país que, nos anos 90, era
uma das sete maiores economias do mundo. “A
missão Brasil/Itália realmente superou as expectativas”, avaliou na época o presidente da Feco-

As missões empresariais
foram fundamentais
para estreitar relações,
descobrir novos
mercados, parceiros
nacionais e internacionais
e muitas oportunidades
de negócios”

mércio-PE, Josias Albuquerque.
O resultado foi tão satisfatório que a emprei-

Edivaldo Guilherme dos Santos

tada se repetiria no ano seguinte. Entre os dias
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Ação permanente
A partir de então, as missões tornaram-se uma

no Brasil é muito voltado para o mercado interno;

ação permanente, que, além da Itália, ganhou um

então nós pudemos ver como eles fazem lá. Já em

novo destino em 1998: a França. Depois de passar

Angola, nós apresentamos nossos cursos e mon-

mais uma vez por Milão e pela região da Emilia-

tamos um mestrado profissional em Recursos Hu-

-Romagna, 40 empresários de diversos segmen-

manos para a universidade de lá. E levamos essa

tos foram a Paris, onde reuniram-se com 120 re-

mesma proposta do mestrado para Moçambique.

presentantes de grupos industriais e comerciais

Depois, eles ainda vieram para cá algumas vezes

franceses. Daí até 2015, foram realizadas mais

para conhecer nossos currículos, como trabalha-

15 missões: Espanha (1999), Portugal (2000),

mos aqui em Pernambuco”, recorda.

Holanda (2001), França (2002), Itália e Portugal
(2003), Rússia (2004), Alemanha (2005), Polônia
(2006), China (2007), Índia e Dubai (2008), Angola e África do Sul (2009), China (2010 e 2011),
Bélgica e Itália (2012) e Cuba (2015).
“São experiências muito enriquecedoras, que
precisam mesmo ter uma continuidade”, defende o professor e ex-diretor do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Paulo Cunha. Como representante
da universidade, o hoje diretor científico da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) participou das
missões à India e Dubai (2008), Angola e África
do Sul (2009) e China (2010 e 2011). “Discutimos ideias que abriram perspectivas e também

As missões foram e
são fundamentais para
promover a economia de
Pernambuco no exterior”

a nossa visão”, conta.
Entre as ações que teve oportunidade de conhecer e transmitir durante essas viagens, o pesquisador destaca iniciativas desenvolvidas nas
áreas de Informática e Recursos Humanos. “Na
Índia, eles são muito bons em tecnologia da informação e escrevem uma linha de código para
o mundo inteiro, enquanto o nosso modelo aqui

Jorge Côrte Real

São experiências muito ricas, que abrem a cabeça
da gente. Na montagem do mestrado em Recursos
Humanos, na África, houve uma parceria, uma troca de
ideias e consultoria, que enriqueceram os dois lados”
Paulo Cunha
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Novos mercados

presentou a entidade nas missões à Rússia, Índia

Além de colaboração para pesquisas e inovação

e Dubai, Cuba, França, Polônia, Bélgica e Itália,

tecnológica, as missões mostram-se uma boa

Portugal e Holanda.

oportunidade para quem deseja expandir seus

Dessa maneira, os encontros trouxeram possi-

negócios. “Fomos buscar novos mercados, le-

bilidades de novas frentes de negócios para os

vando o que se faz em Pernambuco e pensan-

gestores, como o presidente da rede de super-

do na inserção das micro e pequenas empresas.

mercados Arco-Mix, Edivaldo Guilherme dos San-

Pude fazer palestras em que mostrava as poten-

tos. Ao participar das missões à China, Angola e

cialidades do Estado não só como produtor, mas

África do Sul, o empresário viu a chance de fe-

também como consumidor para atrair investi-

char parcerias e adquirir novos produtos para as

mentos”, lembra o deputado federal e ex-pre-

lojas que administra. “Importamos da Ásia: alho,

sidente da Federação das Indústrias do Estado

filé de peixe, peixe salgado, eletrodomésticos,

de Pernambuco (Fiepe), Jorge Côrte Real, que re-

pneus para motos e itens de bazar. Da África do

A missão foi e é uma grande oportunidade para que
Pernambuco e seus representantes conhecessem de
perto cenários econômicos e também político-sociais
que agregassem e produzissem efeitos e
consequências práticas no dia a dia do nosso Estado”
Jarbas Vasconcelos
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Sul, foram negociados diversos tipos de vinhos e sardinhas, do Marrocos”, diz.
Além das atividades comerciais, a partir do diálogo com empreendedores de outros continentes, Santos pôde conhecer melhor as práticas de gestão e o funcionamento do mercado de varejo nesses lugares. “Chamam muito a atenção as diferenças regionais e econômicas que ficam visíveis. As comidas, a
arquitetura, os costumes. O conteúdo absorvido nas palestras trouxe muito para a minha realidade profissional e empresarial. Ver de perto como se desenvolvem as cadeias produtivas desses países e como
diversos produtos podem chegar até nós, com alto padrão de qualidade a custos mais baixos”, afirma.
Outro exemplo desse papel estratégico das missões, como ação de expansão da economia pernambucana, pôde ser encontrado na metrópole chinesa de Xangai, onde, há dez anos, foi inaugurado o escritório de representação da Fecomércio-PE na China, em parceria com a Fiepe. O espaço, que representa os
interesses do setor do comércio do Estado no Gigante Asiático, também contou com o apoio da Câmara
de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC).

Nessas viagens, minha tarefa era fazer apresentações
sobre as oportunidades de negócios em Pernambuco
e participar de entrevistas com empresários e
investidores. Junto com colegas de empresas e
universidades, participei de reuniões mais voltadas
para a cooperação acadêmica entre os países
visitados e as nossas empresas e universidades”
Cláudio Marinho

As comitivas não eram formadas apenas por pernambucanos. Como lembra o consultor de gestão
estratégica Cláudio Marinho, da Porto Marinho, com a participação de empresários do Nordeste, especialmente da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, as missões acabaram proporcionando uma interação maior não só com o mercado estrangeiro, mas entre os próprios gestores da região. “As missões
sempre foram focadas na promoção do Nordeste nos países visitados. Pude aprender muito sobre cada
um deles. Um benefício adicional era a convivência com empreendedores de toda a região. De tudo
isso, pude aproveitar bastante para as minhas atividades como consultor de empresas e de governos”,
relata Marinho, que foi à China, Índia, Angola e África do Sul.
O deputado federal Jarbas Vasconcelos também participou da missão à China e ressalta que a iniciativa de formar um grupo estratégico para correr o mundo é de um valor ímpar e altamente pertinente.
“Na China, ao conhecer experiências de negócios e de gestões, pudemos comprovar a grande importância dessa promoção do intercâmbio de conhecimentos”, avalia Jarbas.
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Sesc e Senac
destacam-se
na prestação de serviço,
com foco na educação

72

O papel do Senac na formação dos
pernambucanos

78

Pilares sociais da atuação do Sesc
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Educação
como vetor de
desenvolvimento
Parte do Sistema Fecomércio há 71 anos, Senac atua de
forma sólida e renomada na aprendizagem para o setor
de comércio, bens, serviços e turismo

P

romover o desenvolvimento e o fortalecimento da atividade comercial em Pernambuco
é um dos compromissos assumidos pela Fecomércio durante suas mais de sete décadas
de atuação no Estado. E, regido pelo entendimento de que esse objetivo é indissociável
de uma formação educacional de qualidade, a Federação tem na composição do seu sistema a presença do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac, há 71 anos.

Ao longo desse tempo, a instituição teve um papel determinante na formação da população pernambucana, que obteve mais oportunidades para a inserção no mercado de trabalho.
Um dos pilares de sustentação dessa trajetória representativa na formação e aperfeiçoamento educacional e profissional de milhões de pernambucanos é o fato de estar atenta às constantes mudanças do universo profissional, antecipando-se às demandas do empregado e do empregador. “Todo
o trabalho desenvolvido pela instituição é traçado a partir de um planejamento que circunscreve o
empresariado, o estudante e a sustentabilidade do Senac enquanto instituição, chegando a um denominador comum para trabalhar sintonizado com o mundo de mudanças e crises. Com essa fórmula
vigilante às pesquisas e sondagens de mercado, atravessamos todas essas décadas com solidez e
reputação no mercado educacional”, explica Valéria Peregrino, diretora Regional do Senac-PE.
Com 43 anos dedicados à entidade, a gestora também deita luzes sobre o modelo pedagógico ado-
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tado pela instituição, alinhado com o Departa-

perpassam pela inovação, inclusão, empreendo-

mento Nacional em um contexto de verdadeira

rismo e sustentabilidade. Essas medidas visam a

revolução educacional. “Os nossos cursos são

uma contribuição efetiva no fortalecimento do

submetidos às categorias e segmentos de mer-

comércio de bens serviços e turismo no Brasil,

cado de todos os estados brasileiros, ouvindo o

a partir do domínio das melhores soluções em

que eles precisam. Essa audição é importantís-

educação no segmento - devidamente legitima-

sima para o entendimento do que precisamos

das pelas empresas que recebam, direta ou indi-

oferecer em um contexto nacional, estruturando

retamente, os serviços da instituição.

um modelo pedagógico e uma proposta curricu-

“Hoje, qualquer professor do Senac precisa

lar aplicados de forma análoga em todo o País”,

passar por cinco capacitações, também chama-

sublinha.

das de trilha pedagógica, para estar ajustado ao

Nesse sentido, em 2017, o Senac-PE aplicou

modelo pedagógico. Todo curso do Senac possui

uma nova visão de futuro para o seu sistema

requisitos, bases de legislação e documentos

educacional. A perspectiva está em consonân-

que compõem o plano de curso, contemplando

cia com o novo planejamento estratégico do

as competências necessárias para as ocupações.

Departamento Nacional, cujo o propósito é de,

Qualquer um de nossos professores atuará da

até 2019, transformar a educação profissional

mesma forma em qualquer estado onde há Se-

no País com novas regências educacionais que

nac”, ressalta Valéria.

Atualização
Cursos oferecidos pelo
Senac são alinhados com
as necessidades
do mercado

Interiorização
Com mais de 700 cursos em seu portfólio, o Senac-PE disponibiliza educação profissional em
todos os níveis – da Formação Inicial à Pós-Graduação; em uma consistente estrutura de itinerário
formativo, que permite ao aluno avanços acadêmicos dentro de sua área de atuação. Em Pernambuco, atualmente, a entidade conta com 14 unidades nas cidades do Recife, Paulista, Vitória de
Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e
Petrolina. Entre as suas instalações, destacam-se
a Faculdade Senac, o Centro de Enogastronomia
de Petrolina, além do Centro de Convenções Empresário Djalma Farias Cintra, em Caruaru.
Outra frente de atuação são as carretas-escolas,
cuja finalidade é o resgate da cidadania da população residente em áreas distantes dos centros
urbanos, onde não existe estrutura física do Senac. Atualmente, existem 13 carretas em funcionamento em Pernambuco, que se deslocam até o
interior do estado para atuar no desenvolvimento
de programações de Educação Profissional.
Com sua estratégia de regionalização, o Senac
conseguiu manter uma rede de alta capilaridade
no território pernambucano, realizando progra-

Rede Física Senac
em 2017:
Unidade de Educação Profissional
(UEP) do Recife;
Unidade de Hotelaria e Turismo;
Unidade de Idiomas Senac;
Unidade de Imagem Pessoal;
Unidade de Tecnologia da
Informação e Comunicação;
Posto Avançado – Brasilar;
Posto Avançado – Serra Talhada;
UEP Paulista;
UEP Vitória;
UEP Caruaru;
Centro de Convenções - Caruaru;
UEP Garanhuns;
UEP Petrolina;
Faculdade Senac Pernambuco.

mações, em 2016, em 120 dos 185 municípios do
Estado. Foram realizados, no ano passado, 118 mil
atendimentos e formadas mais de 2.100 turmas.
“Uma das principais marcas da gestão do professor Josias Albuquerque, como presidente do
Sistema, é, sem dúvidas, o alinhamento das instituições de forma bastante visionária. O Senac ganhou esse direcionamento de interiorização pelas
mãos dele”, frisa a diretora Regional do Senac.
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Nova Faculdade Senac
Entre os pingentes dos próximos passos da atu-

A instalação de
um empreendimento
educacional desse porte
é um marco importante
na história da instituição”

ação da instituição, está a inauguração do novo
prédio da Faculdade Senac em 2018. Em fase
avançada de construção, o novo empreendimento localizado no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, contará com 22 pavimentos, que
irão comportar 62 ambientes pedagógicos, auditório e 375 vagas de veículos. Somente na obra,
estão sendo investidos mais de R$ 51 milhões.
“Nessa longa régua de atuação do Senac, a
instalação de um empreendimento educacional
desse porte é um marco importante na história
da instituição. Ampliará a possibilidade daquilo

Valéria Peregrino

que sempre defendemos, que é a promoção de

Diretora regional do Senac-PE

uma educação de qualidade para o comércio de
bens, serviços e turismo. De imediato, já temos
a inclusão de novos cursos, como os de Direito,
Enfermagem e Licenciatura em Pedagogia, e a
ideia é ampliar esse portfólio com essa nova estrutura”, adianta Valéria.
A gestora ainda ressalta o reconhecimento
dos certificados dos cursos oferecidos em perfeita sintonia com as normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. “Nossa preocupação não é só, e grandemente, formar, mas
levar o aluno a atuar no mercado de trabalho”,
rubrica. Outro novo passo importante é o convênio de cooperação técnica entre o Senac e
Porto Digital para o desenvolvimento conjunto
de projetos de forma sintonizada com as mudanças tecnológicas. Garantias para a força da
instituição nos próximos 75 anos de atuação do
Sistema.

22
Pavimentos

62
Ambientes
pedagógicos

375
Vagas de veículos
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Sesc: 70 anos

resgatando cidadania

em Pernambuco

Indo além dos serviços aos comerciários e suas famílias, o Sesc é
provedor de lazer, saúde, assistência, cultura e educação, difundindo
princípios e valores para a população pernambucana

O

ferecer qualidade de vida aos comerciários e suas famílias. Com
essa premissa, o Serviço Social
do Comércio (Sesc) foi criado no
Brasil, sob a tutela da Confedera-

ção Nacional do Comércio, a partir do Decreto-lei 9.853. Era setembro de 1946, sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra, com o País ainda
vivenciando os efeitos do fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Nesse contexto de tensões, a
instituição nasceu com o objetivo de olhar para
os comerciários e suas famílias.
Complementar as ações às quais as políticas
públicas ainda não conseguem chegar é o que
dá vida ao Sesc. “Atuamos de forma supletiva no
Estado, estreitando o caminho entre as pessoas
e os serviços a que elas têm direito”, explica o
diretor regional do Sesc Pernambuco, Antônio
Inocêncio Lima. No Estado, a instituição completa 70 anos de atividade, registrando em sua história etapas de ampliação de programas sociais,
expansão para o interior e consolidação de uma
imagem reconhecida pela sociedade como de
grande relevância par a melhoria da qualidade
de vida da população.
A trajetória do Sesc em Pernambuco começou
em 1947, quando foi instituída a Regional no Recife. Mas foi no Agreste, em Garanhuns, no ano
seguinte, que as atividades tiveram início com o
Programa Temporada de Férias, no antigo Hotel
Petrópolis. Beneficiada pelo clima frio, a cidade
foi a segunda do Brasil a receber os comerciários
para uma temporada de 15 dias de descanso.
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Um marco no período em que férias não signifi-

sem beneficiados. Assim, crianças, jovens e adul-

cavam repouso para os trabalhadores. Ainda na

tos de toda a sociedade passaram a vivenciar a

região, Caruaru foi a primeira a sediar uma uni-

entidade e adquirir consciência de cidadania.

dade voltada para a realização de algumas atividades ainda incipientes em 1950.

Além de Caruaru, Santo Amaro, Garanhuns e
Petrolina, o Sesc possui as unidades fixas de Pie-

Em 1969, foi a vez da expansão na Região Me-

dade, Santa Rita, Casa Amarela, Goiana e São Lou-

tropolitana do Recife, com a unidade de Santo

renço da Mata; Arcoverde, Buíque, Surubim, Belo

Amaro, que, até então, funcionava com opera-

Jardim e Pesqueira, no Agreste; e Araripina, Triun-

ções administrativas. No Sertão, a expansão foi

fo e Bodocó, no Sertão. São 19, que juntas, têm

no ano de 1991, com a inauguração da unidade

capacidade de cobrir um raio de 112 municípios,

em Petrolina. Iniciando com atividades voltadas

que somam 70% da população pernambucana.

para as famílias dos comerciários e com presença

“Estamos aumentando nossa capilaridade, por-

física em desenvolvimento, o Sesc cresceu sem-

que temos também seis unidades móveis e esta-

pre se pautando nas necessidades e anseios da

mos em lugares, especialmente no interior, onde

população. Abriu as portas para possibilitar que

muitas vezes somos os únicos provedores de ser-

não apenas os comerciários e suas famílias fos-

viços sociais”, reflete o diretor Inocêncio Lima.

Somos uma
instituição formada
por gente; esse é
o nosso principal
patrimônio”
Inocêncio Lima
Diretor regional do Sesc Pernambuco

Atuação ancorada em pilares sociais
Somando profissionais e estagiários, o Sesc
possui mais de 2 mil funcionários. “Somos uma
instituição formada por gente; esse é o nosso
principal patrimônio”, defende o gestor, que há
11 anos dirige a entidade. É esse corpo técnico
distribuído nas unidades, que possui propriedade intelectual em suas funções e conhecimento
das características nas áreas de atuação. Antes
direcionada a pequenas atividades de formação complementar, hoje é estabelecida em cinco programas: Assistência, Educação, Cultura,
Esporte, Lazer e Saúde, que promovem, por ano,
cerca de 200 projetos sociais em Pernambuco.
“São áreas fundamentais e que se complementam na busca pela qualidade de vida e bem-estar das pessoas”, afirma.
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Assistência
O Sesc é pioneiro no desenvolvimento de trabalhos com idosos e possui grupos nas unidades. São
mais de 1,7 mil participantes da terceira idade,
com faixa etária superior a 60 anos, que se encontram semanalmente em turmas de teatro, dança,
música, artes visuais, além de oficinas de artesanato, formação educacional, práticas esportivas e
ações de saúde. Mais que estimular práticas, o objetivo é resgatar a autoestima e o amor pela vida.
Com essa matriz, e abrangendo o público de outra faixa etária, o Sesc possui 13 grupos formados
exclusivamente para acolher meninos e meninas
com idade entre 13 e 29 anos. Participam de palestras e debates com temáticas recortadas da realidade deles, além de atividades físicas e culturais.
”Sempre lutamos pela inclusão de programas com
foco nos jovens para que possamos ajudá-los na
construção de sua vida e diminuir sua vulnerabilidade”, relembra Antônio Inocêncio Lima.
Desde 2002, abrigos, creches, hospitais e ins-

Para todos

tituições assistenciais podem exercer suas ativi-

Sesc é pioneiro nos trabalhos com

dades com o apoio do Banco de Alimentos. Inte-

idosos. Os grupos nas unidades

grante do Programa Mesa Brasil, o programa faz

atendem mais de 1,7 mil participantes

a ponte entre doadores de alimentos, materiais
de higiene e produtos de limpeza e beneficiados.
Articulado com as cadeias industrial e comercial
(varejista e atacadista), o Banco de Alimentos está
presente no Recife, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde e Petrolina. Com essa rede, recebe as doações,
realiza a filtragem e as destina a aproximadamente 400 organizações, que beneficiam mais de 140
mil pessoas; além de oferecer orientações sobre
manuseio e aproveitamento dos alimentos.

Educação
Ao assumir a Presidência do Sesc em Pernam-

da educação no Sesc, e que mais entusiasma o

buco, no ano 2000, Josias Albuquerque definiu

presidente da Entidade, é o Jovens Empreende-

a educação como a prioridade do Departamento

dores Primeiros Passos (JEPP), realizado em par-

Regional, implantando 13 escolas. Com turmas

ceria com o Sebrae e que capacita professores

de Educação Infantil, Fundamental, Comple-

para desenvolverem, junto aos alunos, projetos

mentar e de Jovens e Adultos, a oferta dos cur-

que objetivam o empreendedorismo, trazendo

sos varia de acordo com a unidade. O processo

temas como educação financeira, relacionamen-

de ensino no Sesc contempla aqueles que estão

to e vendas. Os alunos são avaliados em uma fei-

iniciando a vida escolar ou os que já encerraram

ra com exposição de produtos e serviços ao final

o ciclo e buscam complementos ou apoio na re-

do ano. Outro projeto, ainda piloto, está sendo

alização de vestibulares e concursos. Indo além

realizado na Zona da Mata Norte. É a inclusão da

da metodologia tradicional, as escolas do Sesc

disciplina Educação Nutricional em Goiana, que

buscam levar outros conhecimentos e valores

objetiva conscientizar para alimentação saudá-

aos alunos, como iniciação artística e esportiva

vel e o combate à obesidade ainda na infância.

e um segundo idioma. Os alunos podem usufruir

Os alunos entendem os processos alimentares,

da estrutura que a instituição oferece e partici-

a cadeia produtiva, valor nutricional e estão

par de programas inovadores.

acompanhando o cultivo dos alimentos planta-

Um dos programas que marcam o pioneirismo

dos junto com agricultores, na horta da unidade.
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Cultura
“Uma pessoa que não tem acesso à cultura é subnutrida”, afirma Inocêncio. Entendendo que as manifestações artísticas são agentes transformadoras e que despertam um novo olhar sobre a sociedade.
O Sesc procura não apenas formar plateias, mas também profissionais. Lidando com as diversas realidades que permeiam as cidades pernambucanas, a instituição vem fazendo a diferença também nos
municípios do interior, ainda carentes de equipamentos culturais, ações formativas e atividades diferenciadas.
Buscando ocupar esse espaço, o Sesc leva para as unidades ou para escolas e áreas públicas projetos
como o Palco Giratório, Jornada do Araripe, Laboratórios de Autoria, Circuito Sesc do Cinema Pernambucano, Aldeia do Velho Chico, Sesc Dramaturgias, Sonora Brasil, Mostra Leão do Norte e exposições,
como a recente itinerância da 32ª Bienal de São Paulo.
Além da estrutura física das unidades, com galerias de arte, teatros, bibliotecas, Museu de Arte Sacra, cineclubes e o Centro de Produção Cultural, o Sesc estende para outros municípios o objetivo de
possibilitar à sociedade o acesso a essas atividades, com duas unidades móveis. Com o TeatroSesc, um
palco estruturado com equipamentos de som e iluminação em uma carreta, realiza, em parceria com as
prefeituras municipais, curtas temporadas de apresentações de teatro, dança, música e filme gratuitamente. Com as duas carretas do Bibliosesc, com mais de 5 mil livros em cada, leva obras da literatura
nacional e estrangeira para empréstimos quinzenais e gratuitos a todas as idades. E, com grande aceitação das comunidades, o Sesc realiza a Feira do Troca-Troca em suas unidades.

Esporte e Lazer
Ginásios esportivos, quadras, campos de futebol,

Recreação é outro diferencial para a popula-

piscinas e academias compõem a estrutura para a

ção, que vê nas unidades opções de divertimen-

prática de exercícios físicos nas unidades do Sesc.

to, seja com programações musicais e de dança,

Os equipamentos recebem turmas esportivas de

nos finais de semana ou nos feriados, nos parques

idades variadas e múltiplas modalidades, como

aquáticos ou nos feriados, como Dia dos Comer-

natação, futebol, vôlei, atletismo, judô, entre ou-

ciários, dos Pais e Mães. Nesses dias, são realiza-

tras. Dessa forma, mais que uma atividade, as es-

das homenagens ao público, sempre com entrada

colinhas vêm formando atletas profissionalmente.

a baixo custo. No período de férias escolares, as

Além das turmas sistemáticas, a área esportiva

unidades, do Litoral ao Sertão, realizam o Brincan-

inclui programas que buscam incutir nas pessoas

do no Sesc, com práticas direcionadas a crianças.

a importância do movimento do corpo como inte-

Para promover divertimento aliado ao conhe-

ração social e cuidado com a saúde. Um deles é o

cimento, o Sesc possui oito agências de turismo

Dia do Desafio, uma competição para eleger cida-

em Pernambuco para a realização de excursões

des que mais obtiveram engajamento do público

e viagens dentro do estado ou em outras regi-

em ações que ganham as ruas, praias, comércios

ões, sempre incluindo no roteiro visita a marcos

e escolas. Há também o AquaSesc, realizado em

históricos dos destinos. Além dessa opção, Ga-

Piedade, com arenas, atividades de saúde, espor-

ranhuns e Triunfo possuem hotéis, que somam

tes e cultura. Além deles, há corridas noturnas,

aproximadamente 500 leitos, situados nas áreas

passeios ciclísticos, caminhadas, entre outros.

centrais e com estrutura completa para a família.
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Saúde
Sob a máxima de que prevenção é primordial, o
Sesc promove durante o ano, uma série de atividades para os públicos interno e externo. Semanalmente há oferta de serviços, como testes
rápidos para identificação de doenças e aferição
de pressão, sempre trazendo, na programação,
quadro de profissionais para ministrar palestras
ou conversas individuais com orientações preventivas ou tratamento.
Um dos maiores projetos é o Colmeia, com 18
anos de existência. Antes realizado anualmente
em algumas cidades, com uma programação intensa, ele foi reformulado no Recife para chegar
mais perto das pessoas da periferia. Uma vez

Exames

ao mês, a iniciativa é levada para os bairros da

Acima, a manutenção da saúde bucal, que é

capital pernambucana a partir de uma rede de

umas das missões do Sesc. Ao lado, exames

parceiros, os quais possibilitam minimizar a de-

preventivos dos cânceres de colo de útero e

manda por serviços gratuitos de saúde e de ci-

mama oferecidos pelo Sesc Saúde Mulher

dadania da população de baixa renda.
A manutenção da saúde bucal é outra missão
da entidade. Com dois consultórios fixos, as clí-

atua, desde 2001, durante três meses na cidade,

nicas atendem exclusivamente os comerciários

ofertando tratamentos, orientações aos agen-

e foram capazes de realizar aproximadamente

tes de saúde. Aberto ao público, já foram mais

21 mil consultas nos sete primeiros meses deste

de 60 municípios no roteiro. Também itinerante,

ano. “O Sesc tem que chegar às comunidades e

o Sesc Saúde Mulher, há dois anos, percorre as

encontrar as pessoas que precisam de serviço”,

cidades para oferecer atenção ao público femi-

atenta o diretor. Por isso, a instituição investiu

nino. A unidade comporta salas de consulta e

em três unidades móveis para essa finalidade.

realização de exames voltados para a prevenção

O OdontoSesc, com duas unidades em parce-

e identificação dos cânceres de colo de útero e

ria com as secretarias de saúde dos municípios,

mama.

O que está por vir
A acomodação que sete décadas são capazes de
impor a uma instituição não pertencem ao Sesc.
Por acompanhar os benefícios gerados na população, a instituição tem, nesses retornos, o estímulo
para continuar buscando inovação, continuidade e
atenção às mudanças e demandas sociais. “Nossa
busca não é apenas pela formação educacional e
profissional ou cuidados com saúde. O que nós desejamos é contribuir para a formação de valores e
princípios nos cidadãos”, afirma o diretor regional
do Sesc Pernambuco, Antônio Inocêncio Lima.
Está nos planos da instituição mais uma unidade no Sertão, com lançamento no município de

Está nos planos
do Sesc mais
uma unidade no Sertão.
Ainda na visão da
instituição, a médio
prazo, estão a conclusão
do Centro de Produção
Cultural, em Garanhuns,
e do terceiro hotel,
em Sirinhaém

Serra Talhada. Ainda na visão da empresa, a médio prazo, estão a conclusão do Centro de Produção Cultural, em Garanhuns, com salas de cinema,
galerias e espaços de convivência e formação artística e do terceiro hotel da instituição. Será em
Sirinhaém, com a proposta de promover o turismo ecológico e que terá na estrutura um Ecomuseu, diante da riqueza de manguezal da região e
de áreas preservadas da Mata Atlântica.
“Também já estabelecemos para 2018 reformas
de ampliação e melhorias em unidades das três
regiões, para maior conforto e capacidade de público”, revela. Alguns exemplos são o revestimento acústico no Centro de Convenções do Hotel em
Triunfo e a cobertura de quadras esportivas. Além
disso, estão em andamento as construções de
quadras comunitárias em Abreu e Lima e Floresta,
que terão o propósito de oferecer aos moradores
uma opção de lazer e práticas esportivas, assim
como a de Sirinhaém, inaugurada este ano.
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Cursos de capacitação
passaram a fazer
parte das premissas
da Fecomércio-PE.
Veículos institucionais
ajudam a manter
os parceiros
mais próximos
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Instituto
Fecomércio:
braço operacional
da Federação
Desenvolvimento sustentável por meio de responsabilidade social
e educação empreendedora estão na essência do Instituto

E

m setembro de 2007, surgia o Instituto Fecomércio. Buscando
contribuir para a competitividade do setor de bens, serviços
e turismo, ele funciona como um braço operacional da Federação, promovendo pesquisas, projetos e programas visando
à educação empreendedora, além de responsabilidade social.

Entre as ações promovidas pelo Instituto estão o comércio exterior, os Pro-

gramas de Formação Empreendedora (Forme) para jovens e empresários, a
Formação Empreendedora e Desenvolvimento Empresarial, o Programa de
Capacitação, Modernização e Desenvolvimento Setorial (Procompec) e os
Fóruns de Debates. “O Instituto nasceu com o objetivo de trabalhar o desenvolvimento sustentável com foco no tripé ambiental, social e econômico”,
explica a diretora executiva do Instituto Fecomércio, Brena Castelo Branco.
O Forme, com o objetivo de capacitar jovens e adultos egressos do Ensino
Médio, a partir do desenvolvimento de comportamentos, atitudes e práti-

cas empreendedoras, está presente na história do Instituto. Brena explica
como o fortalecimento do programa ampliou sua atuação para além da Região Metropolitana do Recife: “O Forme é muito forte não só aqui na Região
Metropolitana, mas também no interior do Estado. Nós tivemos diversas
turmas. Desde que assumi o Instituto em 2015, intensificamos a questão da
interiorização das ações e da ampliação do nosso público, porque, no início,
era focado apenas nos jovens”.
Ratificando essa ampliação de público, uma variação do Forme é o Forme
Empresarial, que capacita e qualifica, não apenas os jovens para o mercado
de trabalho, mas também empreendedores informais e microempreendedores formais. Assim, desenvolvem-se as competências relacionadas às atitudes empreendedoras para ampliar a visão de oportunidades de negócios.
Os professores do programa são capacitados por meio de parceria entre o
Instituto Fecomércio e o Sebrae em Pernambuco.
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Institutos parceiros de norte a sul
Além do Sebrae, há outros parceiros que também
são essenciais para a realização dos programas
do Instituto Fecomércio, como o Instituto Shopping Recife, o Instituto João Carlos Paes Mendonça - IJCPM, o Tacaruna Social e, recentemente,
o Instituto Peró, do Shopping Guararapes. Nesse,
inclusive, foi realizada, de março a maio deste
ano, a primeira turma do Forme na região. “O foco
das turmas foi aprimorar os conhecimentos e desenvolver pessoas, moradoras de Jaboatão dos
Guararapes, por meio da formação empreendedora”, explica a coordenadora geral do Instituto
Peró, Elizabete Mercês.
Com a presença dos institutos parceiros, a importância de capacitar foi adequada à atuação de
cada instituição e seu foco estratégico no local
em que está inserida. O Instituto Shopping Recife, por exemplo, foi responsável pela primeira
formação da turma do Forme. Após uma pesquisa
na comunidade de Entra Apulso para identificar
quais eram os empreendimentos que estavam
dentro da região e qual era a vocação produtiva
do local, foi feito um catálogo com todos esses
negócios que serviu de base para a metodologia
do Forme. “O Forme foi um programa que teve um
reconhecimento muito grande dentro de Entra
Apulso, porque trabalha a questão de comportamento e do sentimento de pertencimento, e isso

O Instituto nasceu com
o objetivo de trabalhar
o desenvolvimento
sustentável com foco
no tripé ambiental,
social e econômico”

ficou muito forte dentro da comunidade. A gente
viu que as pessoas que participaram do Forme se
orgulhavam em dizer que eram de Entra Apulso”,
explica Brena Castelo Branco.
Além do Forme, a parceria dos institutos tam-

Brena Castelo Branco
Diretora executiva do Instituto Fecomércio

bém promove o programa de Capacitação, Mo-

ser absorvida pelo próprio RioMar Shopping. Ao

dernização e Desenvolvimento Setorial (Procom-

longo dos anos, fomos sentindo a necessidade de

pec), com foco nos setores de gastronomia, beleza

trabalhar também o empreendedor que estava ali

e artesanato. Nele, há uma rede de credenciados

no entorno e modificamos a metodologia do For-

do Instituto Fecomércio, e os cursos de qualifica-

me a pedido do IJCPM”, explica Brena.

ção de aperfeiçoamento técnico são ministrados
pelos profissionais do Senac.

Instituto JCPM

Cada Instituto tem uma atuação diferente, po-

Trabalhando com o IJCPM o segmento do artesana-

dendo capacitar as comunidades, tanto por meio

to, o Instituto Fecomércio, por meio do Procompec,

do Forme quanto do Procompec. O Tacaruna So-

também já capacitou nas áreas de beleza e super-

cial, por exemplo, tem foco em trazer geração de

mercado. Com esse formato, as comunidades do

renda para comunidade do entorno. Em Santo

Pina e Brasília Teimosa recebem um espaço, cedi-

Amaro, a parceria entre o Instituto Fecomércio e

do pelo RioMar Shopping, para venderem os pro-

o Tacaruna Social resultou em um trabalho conso-

dutos produzidos nos cursos durante os períodos

lidado na área de gastronomia e beleza. Já a par-

festivos como Carnaval, São João e o final do ano.

ceria com o Instituto JCPM começou trabalhando

Dessa parceria também é importante ressaltar a

essencialmente o jovem, mas hoje atende também

primeira participação na Feira Nacional de Negó-

o empreendedor. “A ideia era trabalhar o jovem da

cios do Artesanato (Fenearte), em que o Instituto

comunidade para formarmos uma mão de obra a

Fecomércio e o Instituto JCPM estiveram juntos,

Parceria
Ações com o Instituto
JCPM começaram com
trabalho voltado para
jovens
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este ano, com um estande promovendo o trabalho

de trabalhando, crescendo, sendo promovidos,

que vem sendo feito nas comunidades.

estudando para evoluir no mercado de trabalho,

“Estamos buscando desenvolver não apenas a

assim como ver os artesãos das comunidades

partir de gestão, mas também do aperfeiçoamen-

expondo seus produtos no shopping, é muito

to técnico de Design e da qualidade dos produtos

gratificante. É o verdadeiro sentimento de com-

que esses artesãos estão criando, e isso tem dado

promisso social em que acredito. Não queremos

frutos. Temos visto cada vez mais a independên-

gerar dependência, queremos gerar desenvolvi-

cia desse grupo, como ele está conseguindo ge-

mento”, informa o empresário.

rar negócio e se articular”, explica Brena Castelo
Branco.

O Instituto JCPM é parceiro desde 2011 do Instituto Fecomércio. De forma pioneira, os jovens

Para o empresário João Carlos Paes Mendon-

passaram a ser preparados para o varejo de sho-

ça, à frente do Instituto JCPM, oportunizar, jun-

pping. As aulas tiveram início ainda durante a

tamente com a atuação do Instituto Fecomércio,

construção do RioMar, no Recife. O objetivo cen-

novas perspectivas é algo transformador. “En-

tral foi elevar o potencial de inserção dos jovens

trar no RioMar e encontrar jovens da comunida-

da comunidade do entorno nas oportunidades

Entrar no RioMar e
encontrar jovens
da comunidade
trabalhando,
crescendo...
é muito gratificante”
João Carlos Paes Mendonça
Empresário

de emprego, geradas com a abertura do novo

-se competitivos para as vagas de emprego, que

centro de compras. A ação deu tão certo que 1,8

são geradas pelos lojistas e na própria estrutura

mil jovens conseguiram o primeiro emprego no

administrativa do mall e suas empresas”, explica

RioMar a partir do programa de capacitação e do

Ione Costa, presidente do ISR.

auxílio na seleção para as empresas.

As atividades de formação são todas realizadas

“Nossa intenção é desenvolver a verdadeira

no Instituto Shopping Recife, que disponibiliza a

vocação da comunidade. Apoiando e dando as

infraestrutura física (salas de aula, laboratório,

condições de melhoria do comercio e serviço

biblioteca e área de convivência), assim como o

locais, acreditamos que estamos contribuindo

acompanhamento da equipe técnica de educa-

para o crescimento da região e dos empreen-

dores e equipe de apoio administrativo.

dedores que, muitas vezes, dedicam a vida ao
seu negócio e precisam apenas de apoio para

Tacaruna Social

crescer”, complementa Paes Mendonça sobre a

Já na Zona Norte, a parceria com o Tacaruna Social

importância de incentivar o empreendedorismo

é realizada desde 2009. A equipe do Instituto Fe-

nas comunidades de Brasília Teimosa e Pina.

comércio ministra os cursos, e o Tacaruna Social
se responsabiliza por articular o público e o lo-

Instituto Shopping Recife

cal, no qual serão ministradas as aulas. O projeto

Também na Zona Sul da cidade, o Instituto Sho-

está localizado nas dependências do mall, entre-

pping Recife (ISR) firmou parceria com a Feco-

tanto os cursos não necessariamente ocorrem no

mércio em 2008. A instituição vinculada ao mall

local. A proposta é descentralizar as ações para

foi criada em dezembro de 2007 e iniciou suas

que aconteçam nos espaços comunitários, como

atividades na comunidade de Entra Apulso. As

igrejas ou associações de moradores. Os cursos

ações do ISR estão pautadas na demanda co-

são realizados conforme votação ou acordo entre

munitária de modernização e qualificação das

Instituto Fecomércio, Tacaruna Social, lideranças

forças produtivas locais, seja pela capacitação

comunitárias e o público beneficiado.

profissional ou pela qualificação dos microem-

“Por se tratar de um trabalho social que visa

preendimentos comunitários, capazes de gerar

à qualificação e encaminhamento para o merca-

oportunidades de inserção no mercado de tra-

do, o estímulo ao empreendedorismo torna-se

balho e ampliar a renda das famílias.

um meio para inserção e autonomia financeira,

“As temáticas de formação sempre foram esco-

oferecendo oportunidades aos diversos talen-

lhidas a partir das oportunidades identificadas

tos existentes nas comunidades com as quais

na relação do Shopping Recife com a comunida-

trabalhamos”, afirma Roziane Ramos, assistente

de, abrindo caminhos para os jovens tornarem-

social do Tacaruna Social.
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Discussões
relevantes para
o setor empresarial
Fóruns de Debates levam informação para Região Metropolitana e interior,
capacitando os empresários, além de aproximá-los da Federação
e dos seus parceiros

B

uscando informar e atualizar os empresários
pernambucanos sobre temas relacionados aos
cenários de negócios, os Fóruns de Debates,
realizados pelo Instituto Fecomércio-PE, fortalecem o segmento do comércio de bens, servi-

ços e do turismo, por meio da difusão de informações empresariais relevantes na Região Metropolitana do Recife e no
interior. Esses eventos, além de levarem conteúdo, auxiliam
positivamente os empresários a entender o que acontece
nos seus setores de interesse.
“Quando pensamos na criação desses fóruns de debates, já
tínhamos em mente atuar nos municípios onde estamos presentes com unidades do Sesc e do Senac, nossos sindicatos
filiados e também nas cidades próximas. A Fecomércio-PE
sempre atuou para contribuir com o desenvolvimento do comércio não só da capital, onde fica a sua sede administrativa,
mas também dos municípios do interior do Estado. O empresariado do interior também precisa se atualizar e se modernizar para crescer e se desenvolver. Esse é o nosso papel”, ex-
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plica o presidente do Sistema Fecomércio/Senac/
Sesc, Josias Albuquerque.
Expandir as discussões para o interior sempre
esteve presente nos ideais de gestão do presidente Josias Albuquerque. Muitas vezes trazendo
também a qualificação das pesquisas realizadas
pelo Instituto, em parceria com a CEPLAN Multi, o
crescimento dos Fóruns amplia a atuação e fortalece o nome da entidade. “A Fecomércio amplia,
por meio dos seus estudos, a possibilidade de
atender demandas e necessidades dos seus sindicatos filiados, e os Fóruns são um grande instrumento para a realização dessa ação. Levar discussões sobre temas de gestão, cenários econômicos
e franquias, por exemplo, propicia ao Instituto
uma visibilidade de competência, relacionada a
essa ação, e resulta em parcerias estratégicas”,
explica o diretor-superintendente do Sebrae em
Pernambuco, Oswaldo Ramos.
Para os empresários participantes, os Fóruns

representam

uma

oportunidade

para

Para os empresários participantes,
os Fóruns representam uma oportunidade para
se informarem, tornarem-se mais próximos da
Federação e dos seus parceiros

se informar, tornarem-se mais próximos da Federação e seus parceiros.
Valdecir Tintino de Souza, de Garanhuns, proprietária de um delivery de
pizzas e salgados, destacou a contribuição do evento para os seus negócios.
“Os Fóruns me ajudaram a aprender pequenas coisas que, em conjunto, mudam o nosso modo de agir. Isso porque, no evento, somos inspirados pelas
histórias e depoimentos de outros empresários, que relatam como agiram em
determinadas situações. Também foi muito relevante para nos mostrar como
tratar melhor um turista que está na cidade. Ter consciência de que com uma
má administração, a empresa não vai conseguir se desenvolver com qualidade”, comenta.
Já em Palmares, Zona da Mata pernambucana, Francisco de Assis, secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, esteve presente no Fórum de Cenários Econômicos, que contou com a presença da economista
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Tania Bacelar. “Eu acho muito importante esses

esclarecer sobre como o Brasil está”, declara.

eventos, pois temos uma leitura local e, des-

Esse deslocamento por Pernambuco, saindo

sa forma, conseguimos ter um olhar diferente

da capital e alcançando outras regiões, amplia

em relação à economia nacional. Acho muito

a interiorização como uma das responsabili-

positivo esses momentos, pois abrem nossas

dades do Instituto. “A criação dos Fóruns de

mentes para não pensarmos apenas no nosso

Debates faz parte das ações de interiorização

município, mas de maneira ampla. Na edição

da Fecomércio-PE, que, desde a minha primei-

com Tania Bacelar, foi abordada a economia

ra gestão à frente da presidência da entidade

em todos os panoramas: nacional, do Nordes-

(1995/1998), vem promovendo capacitações,

te e em Pernambuco. Isso mostra que Palma-

debates, troca de ideias e de intercâmbio, não

res está inserida nessa dinâmica e nos ensina

só junto aos empresários da capital, mas tam-

como entender a nossa situação econômica”,

bém do interior. O nosso objetivo sempre foi

comenta Francisco.
A empresária do ramo de serviços contábeis,
Lourdes Gama, de Camaragibe, também participou do momento com Tania Bacelar, na capital,
e ampliou a reflexão sobre seu negócio. “A participação na palestra de Tania Bacelar foi muito
importante para mim, pois pudemos observar o
cenário econômico em que o Brasil se encontra
e, dessa forma, nos abriu um norte para verificarmos se esse é um bom momento para investir e que cuidados devemos ter. Foi ótimo para

Interiorização
Fóruns levam conhecimento para
cidades do interior do Estado

Nesses fóruns,
discutimos desde
novos modelos de
empreendimentos a
assuntos econômicos
de interesse da classe
empresarial”

compartilhar experiências e conhecimentos e
fomentar o debate de questões importantes e
de interesse do empresariado local”, explica
Josias Albuquerque.
Levando informação, ouvindo os empresários, promovendo esses momentos de debates
e aproximação, além de sempre apresentar
algum case de sucesso na programação, para
que os empresários também possam aprender com a experiência de outros, constrói uma
relação com o setor que é perceptível nos
feedbacks. “Buscamos sempre o que há de
mais inovador no nosso segmento para que o
empresário possa aplicar à sua realidade e fazer o seu negócio crescer. Nesses fóruns, discutimos desde novos modelos de empreendi-

Josias Albuquerque

mentos a assuntos econômicos de interesse da

Presidente da Fecomércio-PE

classe empresarial”, completa Josias.
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Para
mapear a
realidade
As pesquisas e sondagens de
opinião são uma das frentes
do Instituto Fecomércio-PE e
ajudam a entender o panorama
socioeconômico de Pernambuco

O

Instituto Fecomécio-PE, órgão
pertencente à Federação do Comércio de Pernambuco, criado
com objetivo de contribuir para
melhoria da competitividade do

setor do comércio de bens, serviços e turismo
do Estado, trouxe dentro das suas ações o setor
de pesquisa. Conjunturais, econômicas e sondagens de opinião, elas começaram a ser realizadas por meio da contratação de consultores que
estabeleceram parâmetros com bases estatísticas dos indicadores e metas.
O centro de pesquisa expandiu suas atividades
ao longo dos anos, interiorizando para os principais polos do comércio do interior, indo além da
Região Metropolitana. “Foi um grande desafio

que o Instituto proporcionou, pois começou a
construir um conhecimento abrangente do comércio e serviços. Outro fator relevante é o relacionamento com empresários e gerentes dos
vários estabelecimentos, tanto do comércio tradicional como dos shoppings centers, pois essas
abordagens realizadas possibilitam uma interação entre os fatos ocorridos”, comenta a ex-diretora do Instituto Fecomércio, Lailze Santos.
O Instituto, desde a sua criação, em setembro
de 2007, surgiu com foco também nas pesquisas voltadas para o setor. Durante a gestão de

Quando eu assumi,
as pesquisas já
tinham uma estrutura
interna. Percebemos
que era necessário
reestruturar o setor”

Oswaldo Ramos, que atualmente ocupa o cargo
de diretor-superintendente do Sebrae em Pernambuco, foi apresentado um plano de ação

Oswaldo Ramos

que mais do que realizar as pesquisas, visou am-

Diretor-superintendente do Sebrae em Pernambuco
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pliá-las tornando-as mais assertivas. “Quando
eu assumi, as pesquisas já tinham uma estrutura
interna. No entanto percebemos que era necessário reestruturar o setor, tendo em vista que ele
vinha crescendo em função das quantidades das
pesquisas. Contratamos, por meio de licitação, a
CEPLAN Multi, renomado escritório em que atua
a economista Tania Bacelar e, até hoje, permanecemos com ele”, explica Oswaldo.
Antes da contratação da CEPLAN Multi, realizada em 2013, as pesquisas eram feitas por consultores da Fecomércio. Depois, com a assessoria dessa empresa, as ações de pesquisa foram
sendo fortalecidas. Análises mensais de conjuntura econômica passaram a ser feitas em reuniões em que se discute o que vem acontecendo
na realidade econômica do País e de Pernambuco, com foco especial no comércio varejista
e nos serviços. Além disso, são realizadas son-

São realizadas
sondagens de interesse
da Fecomércio-PE, em
especial na proximidade
de datas importantes
para as vendas

dagens (ou pesquisas de opinião) de interesse
da Fecomércio, em especial na proximidade de
datas importantes para as vendas, como Natal,
Festejos Juninos, Dia das Mães, Dia dos Pais e
pesquisas com temas especiais para o comércio
e serviços.
“Pesquisas conjunturais são aquelas que buscam refletir o que acontece no momento presente, no passado recente ou no futuro próximo.
Tratam da conjuntura econômica, no caso das
realizadas para a Fecomércio-PE. Mas podem
versar sobre a realidade política, por exemplo,
no caso de pesquisas de opinião feitas em perí-

Reforço
CEPLAN Multi foi contratada em
2013 para fortalecer realização
das pesquisas

é identificar traços relevantes da realidade no
momento em que a coleta de dados é realizada.
Todos os tipos de pesquisa são importantes para
descobrir facetas relevantes do ambiente socioeconômico e político”, esclarece a economista
do CEPLAN, Tania Bacelar.
Para a realização dessas pesquisas, a CEPLAN,
com base em uma amostra representativa, ouve
empresários do comércio e serviços das diversas regiões do Estado para identificar, por meio
de um questionário, as expectativas para o movimento de vendas em festividades específicas,
odos eleitorais. Elas se distinguem dos estudos

além de entrevistar também os consumidores,

estruturais, nos quais o objeto são trajetórias e

com o objetivo de conhecer intenção de com-

tendências de mais longo prazo. Como o Brasil

pras e formas de comemorar as datas. Depois

vive um momento de crise econômica e instabi-

de recolhidos esses dados, eles são tabulados

lidade política, os estudos de conjuntura ganha-

e analisados para construir um informe que se

ram importância para ajudar os empresários e a

destina à ampla divulgação nos meios de comu-

sociedade em geral a compreender movimentos

nicação e entre os sindicatos integrantes da Fe-

de curto prazo e suas possíveis consequências.

comércio.

Dado os custos, são feitas a partir de amostras

Assim, ao mostrar expectativas, intenções de

representativas construídas por especialistas.

consumo e diversos recortes, as pesquisas tra-

Nas pesquisas conjunturais, como na maioria das

zem conhecimento para os setores além de ser-

pesquisas de opinião (sondagens como as que

virem de base para debates, eventos e parcerias

fazemos para a Fecomércio-PE), o que se busca

realizados pela Federação e pelo Instituto.
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Promover e incentivar

a comunicação

Dentre as iniciativas realizadas a partir da gestão de Josias Albuquerque,
estão as diversas formas de comunicação, que abrangem o público interno,
externo e formadores de opinião

P

roduzir conhecimento e transmiti-lo
é inerente à Fecomércio-PE. No entanto a valorização do setor de comunicação, com incentivos e ações,
como a revista Informe Fecomércio,

o Prêmio de Jornalismo e as redes sociais, teve início somente em 1995, com a gestão do presidente Josias Albuquerque. Foi uma avanço da atual
gestão apostar na criação do setor de comunicação e incentivar o seu desenvolvimento para que
influencie, não só internamente, mas fomente os
espaços públicos e privados com pautas relevantes.
Dando início às ações do setor, em março de
1996, foi publicado o primeiro Informe Fecomér-

1996

cio Varejo – que irá deixar de ter apenas varejo
em 2001, quando a Federação passa a atuar no
atacado também. O Informe Fecomércio tornou-se um veículo, na época mensal, que trazia
as novidades do setor, promovendo a discussão e o debate, bem como os fatos que diziam
respeito ao comércio varejista de Pernambuco.

Publicação
do primeiro Informe
Fecomércio Varejo

2006
Mudança no projeto
gráfico e na linha
editorial

No início, esse informativo era pequeno, com
poucas páginas, em preto e branco, para um
mailing formado pela Fecomércio-PE, Senac,
sindicatos, comércio e empresários. Uma estrutura diferente do Informe produzido atualmente pela Federação. E, para sua realização, foi
contratada a jornalista Maria Pureza Guedes,
que deu início à publicação, além de assessorar
Josias Albuquerque na Fecomércio-PE.
Em 2006, com a saída de Maria Pureza, Lucila
Nastassia assume a assessoria da Fecomércio-PE, depois de ter passado pela comunicação do
Senac e promove mudanças como a contratação
de uma assessoria de imprensa para cuidar da

Com o início da presidência de Josias, o Informe
destacou as primeiras ações realizadas pela Federação. “Ao assumir, Josias Albuquerque deu início a uma série de ações e reformas e sentiu a ne-

2006

cessidade de comunicá-las. Então, o informativo
veio para que ele registrasse essas ações e esses
projetos que vinha realizando, além de fomentar
o debate em torno das questões do desenvolvimento do comércio”, lembra Lucila Nastassia,
atual assessora de Comunicação e Marketing da
Fecomércio-PE.

Comunicação interna,
peças gráficas, boletins
onlines e murais
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comunicação externa. Outra mudança capitaneada por Lucila se deu no Informe Fecomércio-PE,
que assume o patamar de revista, com novo projeto gráfico e editorial. A partir de então, novas
pautas com direcionamentos mais amplos foram
incluídas no Informe. Com nova estrutura e conteúdo, a Informe Fecomércio passou a alcançar
universidades, imprensa, embaixadas, além do
mailing que fazia parte da versão antiga.
Além de plataformas off-line, a Fecomércio-PE
também passou a integrar o mundo digital. “Em
2006, nós criamos o site da Federação e começamos a definir as divulgações para não perder
o imediatismo das ações. Enquanto isso, pautas
mais analíticas ficaram para a revista , seguindo
o novo modelo do Informe”, explica Lucila Nastassia. Já em 2017, a Fecomércio-PE contratou
uma agência de tecnologia e estratégias digitais
para gerenciar os perfis das entidades do Sistema Fecomércio nas redes sociais. Sempre com
um discurso integrado entre Fecomércio, Senac
e Sesc, as redes sociais passaram a alcançar o
público, que já estava nesses ambientes virtuais,
com conteúdo e informação.
No âmbito da comunicação interna, a Fecomércio
passou a contar com boletins onlines e os murais,
que são atualizados periodicamente com notícias
sobre a Federação, dicas culturais de eventos do
Sesc e cursos do Senac. Além disso, as pesquisas,
sínteses econômicas e todas as identidades visu-

Começamos a definir as
divulgações para não
perder o imediatismo
das ações”

ais, portfólios e campanhas da Federação fazem
parte da comunicação institucional da entidade,
realizada pelos profissionais de jornalismo e de
design.

Lucila Nastassia
Assessora de Comunicação e Marketing da Fecomércio-PE

2006
A Fecomércio-PE passa
a contar com o site

Atualmente
Revista Informe
Fecomércio-PE
com projeto gráfico
mais moderno
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Prêmio Sistema Fecomércio-PE
de Jornalismo
Dando continuidade ao trabalho de incentivo à
disseminação de informações de qualidade, a Fecomércio-PE deu início, em 2014, ao seu projeto
de premiar e reconhecer os jornalistas que estiveram sempre em alerta com relação aos assuntos do comércio de bens, serviços e turismo de
Pernambuco com o Prêmio Sistema Fecomércio-PE de Jornalismo (PSFJ). A homenagem passou a
estimular o debate sobre os assuntos econômicos
do Estado, a fim de informar cada vez mais a população.
“O Prêmio nasceu da nossa vontade de reconhecer as publicações ligadas ao segmento do
comércio de bens, serviços e turismo de Pernam-

Reconhecimento

buco. É sempre uma grata surpresa para nós, que

Acima, a repórter Ângela Belfort, que já foi duas

fazemos o Sistema Fecomércio, relembrar as pu-

vezes vencedora da categoria impresso. Tania

blicações e homenagear quem nos dá voz. Duran-

Bacelar faz parte da comissão julgadora

te as duas edições que já tivemos, recebemos excelentes conteúdos sobre o comércio no Estado”,
afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac-PE, Josias Albuquerque.
Na primeira edição, foram contempladas matérias impressas. A partir da segunda, a premiação
foi ampliada para todas as mídias, a fim de expandir o olhar sobre os assuntos relacionados ao
comércio. Na edição mais recente, o PSFJ se volta
também aos estudantes e abre categoria específica para quem está cursando Jornalismo.
Em 2014, quando a premiação apenas contemplava as matérias impressas, a vencedora foi a
jornalista do Jornal do Commercio, Ângela Belfort, com o especial “Educação, o Caminho”, se-

A Fecomércio-PE deu
guida por Raphael Guerra, com a série “Do Recife Antigo para o Recife do Futuro”, em segundo
lugar e o repórter do Diario de Pernambuco Ed
Wanderley, com o trabalho “Os Eldorados Pernambucanos”, em terceiro.
Em 2015, cinco jornalistas venceram em suas

início, em 2014,
ao seu projeto de
premiar jornalistas

categorias. Belfort segurou sua posição de
vencedora na categoria impresso, dessa vez
com o especial “Como o setor elétrico que-

Na terceira edição, os vencedores foram Sílvia Re-

brou”; em online, os repórteres do Diario de

jane Alves de Oliveira da TV Jornal, Nathan de Oli-

Pernambuco Rochelli Dantas, Thatiana Pimen-

veira Santos do Portal LeiaJá, Anderson Kleiton

tel e André Clemente foram premiados com o

Souza da Silva da Rádio CBN, o fotógrafo Paulo

Hotsite “Pecados Fiscais”; na rádio, o prêmio

Henrique de Souza Paiva do Diario de Pernambu-

ficou com a reportagem “Inovação e Tecnolo-

co, Mariama Correia da Folha de Pernambuco e

gia”, do jornalista Ravi Soares. Fotojornalismo

a estudante da Universidade Católica de Pernam-

e TV não tiveram vencedores.

buco Suellen Darlow Fernandes da Silva.

E D I Ç ÃO C O M E M O R AT I VA 7 5 A N O S F E C O M É R C I O - P E

110 | 111

Daqui
para
frente

À frente
da Fecomércio-PE por
mais de duas décadas,
Josias Albuquerque
relembra conquistas
do passado e
prospecta futuro
promissor
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Vamos
continuar
com esse
trabalho,
que não é
só sonhar”

A

s seis gestões em que

Josias

Albuquerque passou à frente
da Fecomércio em Pernambuco
foram decisivas na transformação da Instituição. Se antes o

foco era a cobrança da contribuição sindical, a
partir de 1995, todas as ações passaram a ter os
empresários do comércio, parceiros essenciais
para o sucesso da entidade, como prioridade.
Na época, o momento era de muita dificuldade
financeira, justamente pela falta de representatividade que a organização tinha. Aos poucos, os
obstáculos foram sendo superados com muito
esforço de toda a equipe que passou pela Casa
ao longo de todo esse tempo. Inúmeras são as
conquistas desses 22 anos do gestor como presidente da entidade, não só através da Fecomércio, mas também de todo o Sistema, composto
pelo Sesc e pelo Senac, que possuem como prin-

Entrevista com

cipal função prestar serviço de alta qualidade

JOSIAS ALBUQUERQUE

para os comerciários e para toda a população.

Presidente da Fecomércio - PE

Nesta entrevista, concedida por Josias Albuquerque, ele relembra o passado e olha para o
futuro com tom desafiador de quem acredita
que é possível fazer sempre mais.
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Em seus 75 anos, a Fecomércio-PE tornou-se referência
nacional entre as federações do comércio. A que o senhor
atribui esse título?
A Federação do Comércio tem uma situação destacada em nível nacional por conta da equipe que nós formamos, composta por pessoas comprometidas com a missão e a visão da entidade. Eu acho
que ninguém faz nada sozinho, tudo deve ser feito em equipe e a
equipe que nós formamos na Federação engrandece a nossa instituição. São profissionais que vestem a camisa da Fecomércio e que
atuam com maestria nos projetos que desenvolvem, que não são
poucos. Além da nossa equipe, temos uma Federação que pode ser
considerada uma das melhores do Brasil, devido à gama de serviços
que presta aos seus sindicatos filiados, aos associados e à população em geral – assessorias econômica, jurídica, sindical, legislativa e
tributária; certificação digital; cursos, oficinas temáticas, palestras,
fóruns de debates e seminários; pesquisas conjunturais, de sondagem de opinião e análises de índices importantes para o comércio;
missões empresariais para o exterior; prêmio de jornalismo; e informações relevantes para os empresários do setor, só para citar os
mais importantes. Resumindo, é por tudo isso que somos referência
no nosso Estado e a nível nacional.

Quais os principais pilares de sustentação das suas seis
gestões à frente da Fecomércio-PE?
Uma das coisas que eu considero fundamental é o apoio que nós
temos recebido da diretoria. Conseguimos formar um bom grupo de trabalho, unido e atuante em prol das causas do segmento.
Hoje o apoio que a presidência recebe desse grupo tem sido de
uma valia extraordinária, de modo que eu considero a atuação da
nossa diretoria na Federação do Comércio muito importante para
o crescimento da entidade. Em cinco anos de gestão à frente da
presidência desta Casa, sempre buscamos atuar em defesa dos in-

teresses do comércio de Pernambuco, com parcerias imprescindíveis em todas as esferas de trabalho – com o governo, instituições
privadas, públicas e a sociedade. Sem essas frentes de atuação, a
Fecomércio não seria hoje o que é.

O senhor poderia elencar as principais conquistas ao longo desses anos?
Quando chegamos à Federação, em 1995, a entidade não tinha
uma sede própria, funcionava em um prédio alugado e com uma
série de débitos. A instituição só fazia cobrança de contribuição
sindical, nada mais. Não prestava um serviço sequer aos empresários do comércio. Conseguimos liquidar o déficit todo, em menos de um ano de trabalho, e começamos a trabalhar para oferecer
serviços e produtos para desenvolver o segmento. Nós mudamos a
filosofia de funcionamento da Federação, melhoramos a estrutura
interna, criamos novos setores, contratamos pessoal para trabalhar e uma das primeiras coisas que realizamos foi levar os empresários de Pernambuco para conhecer o mercado internacional,
por meio das missões empresariais para o exterior, visitando vários países de diversos continentes. Isso foi em 1996, em parceria
com o Sebrae, que até hoje é parceiro nosso, não só nas missões
empresariais, mas em inúmeros projetos que têm como objetivo
desenvolver a atividade empresarial do comércio.

Podemos dizer que a educação, seja para o público associado ou para a população em geral, tendo em vista o Senac,
a Faculdade Senac, as escolas do Sesc, foi a principal
prioridade das suas gestões e continuará sendo?
Toda a minha formação profissional sempre foi vinculada à educação, a partir dos meus 22 anos, quando dirigi a Escola Artesanal
de Floresta. Passei também pela Codecipe, pelo Departamento
de Formação Profissional da Secretaria do Trabalho e Ação Social,
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pelo Departamento de Promoção Profissional
do Adulto, DEPPA, até chegar ao Senac, onde fui,
durante muitos anos, diretor regional, antes de
me tornar presidente. Só a educação transforma pessoas, por isso nunca deixei de acreditar
e de investir nisso. Comecei no Senac investindo nas unidades móveis, levando educação
para todo o interior de Pernambuco, educação
profissional e técnica. Depois, investimos na
educação de nível superior, criando a Faculdade Senac, que terá sede nova em 2018, um prédio moderno de 22 andares. Sem educação, não
acredito que esse país cresça e se desenvolva.
Exatamente por isso sou um grande entusiasta
das ações do Senac nessa área, seja construindo
escolas, faculdades, centro de convenções, como
o de Caruaru, criado recentemente, e interiorizando todas as nossas atividades.

Ao idealizar e realizar uma missão empresarial em 1996, esperava-se um sucesso
que proporcionasse expedições para os
mais variados países quase que anualmente? O senhor poderia destacar algumas dessas viagens?
Todas as missões empresariais da Fecomércio
foram exitosas, desde a primeira que promovemos para a Itália, em 1996, à última que realizamos em Cuba, em 2015. Mas destaco aqui a
primeira missão que realizamos, em 2007, para
a China, levando 120 pessoas, de representantes
do Governo de Pernambuco, empresários, presidentes de entidades de classe a jornalistas e

Para a Missão
Empresarial da China,
levamos 120 pessoas
interessadas em trazer
bons negócios para
Pernambuco”

políticos interessados em trazer bons negócios, além
de parcerias. Foi um grande desafio e ainda voltamos à China outras duas vezes, em 2010 e em 2011.
Nas duas missões levamos mais de 100 pessoas ao
continente asiático. O nosso objetivo nessas viagens
sempre foi prospectar novos mercados e divulgar o
nosso estado lá fora, via seminários sobre oportunidades de negócios e de investimentos no Nordeste do
Brasil, rodadas de negócios e visitas técnicas a empresas públicas e privadas.

A Fecomércio-PE é grande produtora de conteúdos que subsidiam e norteiam o comércio
no estado. Teremos mais avanços ou estudos
especializados nessa área nos próximos anos?
Em parceria com o Sebrae e a Ceplan, o Instituto Fecomércio tem realizado uma série de pesquisas importantes para o nosso segmento. São pesquisas conjunturais, de sondagens de opinião e análises de índices
econômicos. Todos esses estudos são feitos para subsidiar o empresário. Além disso, a gente tem desenvolvido também pesquisas especiais, como a que realizamos em Goiana sobre oportunidades do setor terciário
para o polo de desenvolvimento da região. Vamos realizar um estudo parecido em Serra Talhada, em 2018.

No campo legislativo, quais os próximos passos e prováveis conquistas para o setor?
A assessoria legislativa foi um grande passo que demos
em prol do comércio. Atuamos categoricamente na defesa dos interesses do Setor Terciário de Pernambuco.
Somente em 2016, foram 52 influências diretas pe-
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rante parlamentares e o Poder Executivo. Além disso,
o setor também informou aos sindicatos filiados e às

FOTOGRAFIA: RODRIGO LOBO
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entidades parceiras a sanção e publicação de 127 novas leis, decretos e portarias de interesse do segmento
do comércio. Nosso intuito é ampliar cada vez mais o
setor, já que ele tem gerado bons frutos e tem sido alvo
de diversos elogios dos nossos associados. Fomos decisivos, por exemplo, na questão que envolvia a adoção
obrigatória das sacolas com plástico ecológico pelo comércio pernambucano. Além de não serem comprovadamente biodegradáveis, elas possuem custo elevado,
o que ia prejudicar os comerciantes e impactar no consumidor final. Através de um estudo detalhado, conseguimos demonstrar o quão negativo o projeto seria e o
parlamentar responsável acabou desistindo de seguir
adiante.

Somente em

O que o empresário poderá esperar da Fecomércio, enquanto estrutura na nova sede?

2016, foram

Na nova sede, que terá 14 andares em um prédio

52 influências
diretas perante
parlamentares
e o Poder
Executivo”

100% sustentável e moderno, nós vamos ter uma secretaria totalmente dedicada a todos os sindicatos do
comércio filiados à nossa Federação. Essas organizações vão ter uma assistência muito maior da Fecomércio-PE. Além disso, nós vamos ampliar a prestação dos
nossos serviços e produtos. A Federação foi criada com
esse objetivo.

A assistência nunca foi esquecida. A população agradece
demais os benefícios proporcionados pelo Sesc em suas instalações ou em unidades móveis. Teremos mais serviços ou
espaços para isso?
Um dos nossos principais projetos
nessa área, para o futuro, é o Núcleo
de Medicina do Trabalho, que já está
sendo planejado e, certamente, será
implantado na nova sede da Fecomércio-PE. Será um serviço que vamos oferecer ao comércio e ao público em geral.

O Sesc também proporciona entretenimento, cultura e lazer à
população. Teremos mais novidades para todos que usufruem
desses serviços?
O Sesc hoje tem uma representação muito forte no Estado. Temos
mais de 15 unidades espalhadas
em Pernambuco e quando chegamos à presidência da instituição,
em 2000, havia apenas três funcio-

Casa do Comércio

nando: Petrolina, Arcoverde e Santo

Projeto da nova sede da Fecomércio-PE

Amaro. Nós ampliamos e hoje temos
unidades em Araripina, Belo Jardim
e diversos outros municípios. Em
Goiana, temos uma unidade que é
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referência nacional. Lá, atendemos, além dos alunos, a sociedade. Teremos uma nova unidade em Sirinhaém, um hotel que será construído em um terreno de 10 hectares. O presidente da CNC nos apoiou
neste projeto e já estamos fazendo a licitação para a construção do empreendimento grandioso. Teremos lá um centro de educação ambiental, que vai ser o segundo do Brasil. O primeiro está localizado
no Pantanal e o segundo será aqui em Pernambuco, numa área de mangue e preservação ambiental.
O hotel terá 210 apartamentos e deve começar a ser construído em 2018.

Um dos maiores cases do Sistema em prol da comunidade é o Banco de Alimentos. É verdade que ele é
fruto das missões empresariais?
Sim. O Banco de Alimentos surgiu das visitas técnicas realizadas nas missões empresariais que a Fecomércio-PE promove para o exterior. Nessas viagens, pudemos conhecer como
funcionava um Banco de Alimentos na Espanha e na França e
em outros países europeus. Na volta de uma dessas viagens,
realizamos aqui no Recife um seminário com os administradores desses bancos. Nessa época, a Europa estava em uma
situação financeira muito boa. Depois do seminário, chegamos à conclusão de que, em Pernambuco, não seria possível
a implantação desse projeto da mesma forma que funcionava
nesses países, já que na Europa os empresários passavam o
dinheiro para o banco e ele comprava os alimentos para doar.
No caso de Pernambuco, quando sugerimos a criação do Banco de Alimentos, muita gente achava que não iríamos ter êxito, mas tivemos uma participação excelente do empresariado
local. E hoje, nós chegamos a atender por dia mais de 70 mil
pessoas. Isso é um número muito significativo, tudo doado
por empresários. Eles têm satisfação e até orgulho de fazer
essas doações para o Banco de Alimentos do Sesc. É um projeto que nos dá muita satisfação e nos emociona bastante.

O que poderemos esperar para os próximos anos?
Como já falei anteriormente, teremos a nova sede da Faculdade Senac, que
está quase concluída, com apoio do Senac Nacional e da CNC. Deve ficar
pronta no início de 2018. Estamos fazendo, no momento, uma pesquisa de
mercado para saber que tipos de cursos nós podemos desenvolver na faculdade. A Ceplan, a UPE e o Instituto Ayrton Senna estão ajudando nesse projeto, pois não queremos apenas uma faculdade e sim um estabelecimento
educacional de qualidade para a formação de alunos. Quando começamos
no Senac, nós tínhamos apenas 600 alunos. Hoje nós já temos 130 mil por
ano e esse é um número muito significativo, que engrandece o nosso Sistema Fecomércio. Vamos continuar com esse trabalho, que não é só sonhar.
Nós sonhamos e a equipe realiza. Teremos a nova sede da Fecomércio-PE, o
Centro Médico de Medicina do Trabalho e o Sesc de Sirinhaém.

Que mensagem o senhor gostaria de deixar
para terminar a entrevista?

Quem sonha

Quem sonha e não corre atrás dos seus sonhos, nunca

e não corre atrás

será um vencedor. Me sinto um vencedor por nunca ter
deixado de sonhar e de realizar meus sonhos, transformando vidas e dando oportunidades a quem também
quer transformar o Brasil em um lugar melhor para se
viver. E foi através da educação que eu escolhi seguir
esse caminho. Sou muito feliz por essa escolha.

dos seus sonhos,
nunca será
um vencedor”
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