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E D I T O R I A L

Contratações, promoções e forte pre-
sença do consumidor. O comércio atravessa a 
melhor época do ano. Uma constatação que as 
pesquisas mais recentes confirmam. Basta 
observar os dados do Índice de Confiança do 
Consumidor ou da Intenção de Compra para o 
Natal.

As festas de fim de ano se aproxi-
mam, aquecem o setor e despertam nas pesso-
as um desejo de brindar às conquistas e come-
morar a chegada do novo ano. Neste período, 
contratos temporários oferecem oportunida-
des para milhares de alagoanos, a circulação 
crescente de consumidores nas lojas, por sua 
vez, estimulam ofertas melhores de venda e o 
espírito natalino leva um público numeroso às 
compras.

É animador constatar o crescimento 
de nosso Estado. Em um ano em que o comér-
cio aponta para o recorde de vendas, empresá-
rios do comércio, comerciários e consumidores 
merecem todo o respeito pelo feito.

Ver o comércio varejista alagoano 
figurar entre os primeiros em desenvolvimento 
é sem dúvida gratificante, em uma ascensão 
iniciada há sete anos, como aponta a Pesquisa 
Mensal do Comércio, publicada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas não podemos nos acomodar. O 
Estado ainda tem muito a crescer. E a 
Fecomércio, ciente de seu papel, assume, coti-
dianamente, o compromisso de investir no 
nosso desenvolvimento. Com isso, colabora-
mos para a construção de um Estado mais prós-
pero. Representando o empresário. Fazendo 
Alagoas crescer.

Presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/
SENAC/ IFEPD Alagoas

Wilton Malta

Em duas oportunidades fizemos 
uso deste espaço para tecermos algumas crí-
ticas, ora a legislação, ora à própria operaci-
onalização do Simples Nacional.

O regime instituído em 2006 pela 
Lei Complementar n.º 123, que se propôs a 
simplificar e desonerar a tributação inciden-
te sobre o micro, pequeno e médio empresá-
rio, terminou por se revelar, até o instante, 
ineficaz para os fins propostos, no mínimo 
para uma significativa parcela do empresari-
ado.

As promessas governamentais de 
equacionamento dos problemas que apare-
ceram na fase da implantação e no período 
de maturação, também não foram substan-
cialmente cumpridas.  

Algumas situações, é verdade, 
foram resolvidas, como a atual possibilida-
de, inicialmente vedada, do adquirente de 
bens de optante do Simples tomar créditos 
do ICMS; assim como da possibilidade deste 
em optar pelo regime de caixa, no qual os tri-
butos são pagos pelos recursos efetivamen-
te ingressados nos cofres das empresas.  

Alguns reclames históricos, no 
entanto, persistem.

Veja o caso das empresas comerci-
ais, optantes do Simples Nacional, que 
atuam no Estado de Alagoas. Considerando 
que a maioria esmagadora dos bens objeto 
de comércio no território alagoano são ori-
undos de outros Estados da Federação, o 
comerciante optante da comentada siste-
mática simplificada de arrecadação acaba 
se sujeitando a um regime híbrido de reco-
lhimento. 

Isto porque antecipa o imposto em 
forma de diferencial de alíquota, e, ao final 
do período de apuração, apura e novamente 
recolhe o tributo dentro da sistemática do 
Simples. A vedação ao contribuinte da utili-
zação do imposto antecipado como forma 
de crédito resulta em um incremento da 
carga tributária, principalmente em um cená-
rio de arrocho das margens, no qual o resul-

MAIS ALGUMAS 
INCONSTITUCIONALIDADES
DO SIMPLES NACIONAL

tado é alcançado pelo volume das vendas.    
Outro entrave vivido pelos empre-

sários sediados nos Estados menos afortu-
nados, cujo produto interno bruto é inferior a 
1% (um por cento) do PIB nacional, como é o 
caso de Alagoas, é que estes são automati-
camente excluídos do Simples Nacional 
acaso sua receita decorrente do faturamen-
to de sua atividade social supere a importân-
cia de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzen-
tos mil reais). Como consequência, todo seu 
imposto municipal (ISSQN) ou estadual 
(ICMS) seria recalculado pela sistemática 
normal de apuração, agravando a carga tri-
butária.

Longe de se tratar de política dos 
Estados, como se pensa, tal circunstância se 
deve a uma regra constante da redação ori-
ginal da legislação federal do Simples 
Nacional (LC n.º 123/2006, art. 19, I).

Enquanto isso, em manifesto con-
fronto com o princípio constitucional da iso-
nomia e outros dispositivos de igual status 
que recomendam o incentivo às áreas eco-
nomicamente menos favorecidas, quase que 
a totalidade dos demais contribuin-
tes/optantes da mesma sistemática podem 
faturar até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais), ou seja, o dobro, e 
que corresponde ao limite do Simples 
Federal.     

Enfim, os avanços até agora 
empreendidos na legislação e funcionamen-
to do Simples Nacional, embora bem vindos, 
são poucos para que a finalidade constituci-
onal e legal do regime em comento seja atin-
gida, o que somente será alcançado median-
te forte pressão política. 

Luciano Pontes 
de Maya Gomes
O autor é advogado e consultor 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas
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No dia 21 de setembro, o Sesc 
Alagoas realizou, no Sesc Guaxuma, em 
Maceió,  o Adolescer Saudável, evento que 
reuniu 200 jovens estudantes. O encontro 
tem a parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Educação. 

O objetivo da ação é orientar, infor-
mar e discutir, por meio de dinâmicas e jogos 
educativos, temas como sexualidade, puber-
dade, gravidez na adolescência, métodos con-
traceptivos, doenças sexualmente transmis-
síveis, questões de gênero e drogas. 

Realizado há 12 anos, o projeto 
Adolescer Saudável sensibiliza adolescentes 
escolarizados para a prevenção nas escolas 
municipais, possibilitando um espaço de ludi-
cidade aos jovens e socialização das práticas 
educativas em saúde.  

Nos dias que antecedem a realiza-
ção do encontro, o Sesc realizou uma oficina 
de capacitação de jovens (na faixa etária 
entre 13 e 16 anos). A oficina tratou dos 
temas que foram abordados na programação 
do Adolescer Saudável. 

REALIZADA PELO SESC ALAGOAS, 12º ADOLESCER 
SAUDÁVEL REÚNE 200 ADOLESCENTES
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Escolas e instituições representa-
das pelos estudantes: 

Escola de Ensino Fundamental Zumbi 
dos Palmares - Escola de Ensino 
Fundamental Cleto Marques Luz

 - Escola de Ensino Fundamental José 
Carneiro -  Escola de Ensino 

Fundamental Donizete Calheiros 
- Escola de Ensino Fundamental Jayme 

de Altavila - Escola de Ensino 
Fundamental Luíza Suruagy  -  Escola de 
Ensino Fundamental Dr. José Haroldo da 
Costa - Escola de Ensino Fundamental 

Natalina Costa - Escola de Ensino 
Fundamental José Maria de Melo  

Escola de Ensino Fundamental Padre 
Pinho - Escola de Ensino Fundamental 

Marechal Floriano Peixoto 
Cras Pitanguinha  - Projeto Sarar 

Através de jogos e oficinas, os participantes 
debateram temas relacionados à sexualidade

O encontro reuniu 200 adolescentes de 13 escolas municipais de Maceió
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QUASE 4 MIL PESSOAS VISITARAM A 1ª FEIRA DAS 
PROFISSÕES REALIZADA PELO SENAC ALAGOAS

Quase 4 mil pessoas visitaram a 1ª 
Feira das Profissões realizada pelo Senac 
Alagoas no Shopping Pátio Maceió, no período 
de 16 a 18 de outubro.  Durante os  três dias do 
evento, os alagoanos tiveram a oportunidade 
de conhecer os diversos cursos oferecidos pela 
instituição e entenderem a importância da qua-
lificação para a conquista do emprego. No espa-
ço, diversas  palestras e oficinas orientavam 
sobre ortografia, elaboração de currículos, 
entrevista de emprego, marketing pessoal, edu-
cação a distância, informática, planejamento 
de carreira, gastronomia e nutrição. Além de 
tudo isso, ainda era possível cuidar  tanto da 
saúde  quanto da beleza, fazendo exames e 
recebendo atendimentos gratuitos de massa-
gem, maquiagem e design  de sobrancelhas.

As áreas de Beleza e 
Estética  despertaram grande interesse do 
público,  contabilizando 565 atendimentos dis-
tribuídos nos seguintes serviços: 183 (Design 
de sobrancelhas), 173 (maquiagens), 154 (mas-
sagens), 32 (penteados) e 13 (unhas decora-
das).  Já na área de Saúde foram realizados 
372 atendimentos.  190 pessoas assistiram as 
diversas palestras e peças encenadas na feira. 
No total, foram  realizados 3.617 atendimen-
tos.  Leonardo José dos Santos, 29 anos, partici-
pou de duas oficinas: Redes de Computadores, 
com o instrutor José Alberto, e Elaboração de 
Currículos, com a instrutora Edilene Lessa. 
Leonardo, que é estudante do curso de 
Processos  Gerenciais Tecnológicos na área de 
Alimentos, ficou muito satisfeito com as ofici-
nas. "As dicas que recebi aqui sobre como ela-
borar um currículo e se comportar numa entre-
vista de emprego me ajudarão muito quando 
eu estiver concorrendo a uma vaga no merca-
do de trabalho", disse 

No balcão do POP - Programa de 
Oportunidades Profissionais - ex-alunos do 
Senac cadastravam sus currículos para encami-
nhamento ao mercado de trabalho, conforme 

solicitação dos empresários. Uma das ativida-
des que  despertou a atenção de quem visitava 
a Feira  foi o espetáculo "O Senac Mudou a 
Minha Vida", encenado pelos alunos da turma 
de Aprendizagem - Vendedor Balconista, sob a 
coordenação do instrutor Silvânio Bulhões. Na 
peça, eles relataram, de forma bem humorada, 
a história de jovens que tiveram as vidas trans-
formadas depois da capacitação no Senac 
Alagoas.  Um espaço fotográfico também foi 
montado no local do evento, onde, sem muito 
esforço, era possível compor personagens com 
chapéu de bruxa, óculos, e outros apetrechos à 
disposição do público. A equipe de marketing 
do Senac registrava as caracterizações que  
podiam ser vistas  no mural de fotos do site 
www.al.senac.br. 

 Durante a visita  que fez à  Feira, a 
diretora regional do Senac Alagoas, Telma 
Ribeiro, afirmou que como escola profissionali-
zante a instituição precisa fazer esse movimen-
to de sair de seu espaço físico e mostrar à popu-
lação as diversas oportunidades de qualifica-
ção e as formas de consegui-la. “A escola tem 

que estar pulsando e esse movimento busca exa-
tamente isso. Queremos mostrar as oportunida-
des de profissionalização que oferecemos com  
nossos cursos técnicos;  estamos fechando os 
projetos para 2011 e uma das novidades é a ofer-
ta de novos cursos técnicos de Eventos, Meio 
Ambiente, Redes e Turismo para o segundo 
semestre de 2011”, afirmou. 

A Feira do Senac atraiu 
grande público
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Comércio em Dia
comunicacao@fecomercio-al.com.br

FUNCIONAMENTO – As lojas do centro da cida-
de vão funcionar das 9h às 15h aos domingos 
para que os consumidores possam fazer as com-
pras de final de ano com mais tranquilidade. O 
funcionamento será nos seguintes dias: 28/11; 
05/12; 12/12 e 19/12. O comércio também vai fun-
cionar no dia 8/12, Dia de Nossa Senhora da 
Conceição, feriado religioso. O horário de funcio-
namento poderá ser ampliado conforme a 
demanda. 

SOLENIDADE – Dirigentes do Comércio de todo 
o País foram agraciados no dia 18 de novembro 
com a Comenda da Ordem do Mérito do 
Comércio. O prêmio, entregue pelo presidente da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, Antonio Oliveira Santos, deve-
se ao trabalho em prol do crescimento do setor. A 
solenidade aconteceu na sede da CNC, em 
Brasília.

SOLENIDADE 1 - Os agraciados foram outorga-
dos nos graus de Grande Oficial, Grã Cruz e 
Comendador. Em Alagoas, o vice-presidente 
financeiro da Fecomércio/AL, Canuto Medeiros 
de Castro, recebeu a homenagem no grau de 
Comendador. 

MELHOR DO NE – O Ritz Lagoa da Anta foi pre-
miado pelos leitores da revista Viagem & Turismo, 
da Editora Abril, como Melhor Hotel do Nordeste 
e um dos dez Melhores Hotéis do Brasil de 
2010/2011. O prêmio anual é organizado desde 
2001 pela revista, que é referência em turismo. 

MELHORES DO BRASIL - E não para por aí. O 
mesmo prêmio na categoria Resort de Praia apon-
tou o Salinas de Maragogi como 8º melhor do 
País. E a Pousada do Toque, no município de São 
Miguel dos Milagres, em 6º lugar entre as pousa-
das do Brasil. Na categoria Estado, Alagoas ficou 
no 9º lugar no ranking nacional. Confira outros 
destaques de Alagoas e do País no endereço 
http://viajeaqui.abril.com.br/vt/materias/vt_mat
eria_605263.shtml 
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IBGE: COMÉRCIO ALAGOANO 
CONTINUA A CRESCER EM 2010

A Pesquisa Mensal  do 
Comércio, divulgada no dia 12 de 
novembro pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e analisa-
da pela Fecomércio/AL, constata que o 
comércio varejista em Alagoas cresce for-
temente desde o ano de 2003. Tomando 
este ano como base (=100), o índice de 
crescimento acumulado das vendas no 
comércio varejista alagoano alcançou 
125%, figurando o quinto lugar do ran-
king nacional e ficando acima dos resul-
tados do Brasil e Nordeste (gráfico 1).

Conforme a pesquisa, todos os 
estados nordestinos têm apresentado 
taxas de crescimento acumuladas. Em 
relação ao crescimento acumulado entre 
janeiro e setembro de 2010, o comércio 
alagoano expandiu 13,8%, ficando ape-
nas atrás da Paraíba (19,1%), Maranhão 
(17%) e Ceará (14,6%). O resultado para 
Alagoas também é superior às médias 
verificadas para o Nordeste (12,9%) e o 
Brasil (11,4%), em setembro (gráfico 2).

Por outro lado, o volume de 
vendas no mês de setembro em relação 
a agosto de 2010, caiu em Alagoas 2,7 
pontos percentuais. Também houve 
queda no Nordeste, na Paraíba (-2,8) e 
na Bahia (-2,6) (tabela 1).

Pa r a  o  c o n s u l t o r  d a  
Fecomércio/AL e professor de economia 
da Ufal, Fábio Guedes Gomes, essa ligei-
ra queda não preocupa. "Significa um 
fenômeno temporário e localizado 
somente nesse mês, já que os demais 
sempre apresentaram aumentos relati-
vos quando comparados ao mês imedia-
tamente anterior", explica.

Quando se avalia o resultado 
do crescimento das vendas de setembo 
de 2009 a setembro de 2010, novamente 
o resultado é favorável para Alagoas. No 
acumulado dos 12 meses, o crescimento 
do volume de vendas no Estado ficou em 
13,5%, somente atrás dos estados da 
Paraíba com 15,3%, Sergipe com 13,5% 
e Ceará com 13,8%. 

De acordo com o consultor eco-
nômico da Fecomércio, os resultados 
constatam que o comércio alagoano se 
inseriu definitivamente na onda de cres-
cimento econômico com geração de 
emprego, renda e estabilidade macroe-
conômica, que marcam esses últimos 
anos no Brasil e, especialmente, no 
Nordeste do País.

Maranhão
Piauí
Ceará
Rio G. do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
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14,8
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24,1
6,4

14,9
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13,1
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5,1
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0,1
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Gráfico 1: Crescimento acumulado do volume de 
vendas do comércio varejista – 2003=100

Gráfico 2: Crescimento acumulado do volume de 
vendas do comércio varejista até setembro de 2010

Tabela 1: Variação mensal do volume de vendas

Gráfico 3: Crescimento acumulado do volume de 
vendas do comércio varejista em 12 meses 
(agos./2009-agos./2010)
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Nos dias 20 e 21 de outubro 
Maceió sediou o Encontro de Diretores do 
Sesc – Região II. O evento, realizado no 
Radisson Hotel, foi organizado pelo Sesc 
Alagoas. O objetivo da reunião foi discutir o 
documento “Análise dos Programas de 
Trabalho dos DDRR – Proposta preliminar do 
DN”. O Programa de Trabalho é composto de 
todas as ações que o Sesc se propõe a reali-
zar durante o ano, das metas de atendimen-
to e matrículas e dos orçamentos de cada pro-
jeto. Outro item do documento traz o quanto 
a entidade irá investir, durante o ano, no 
Plano de Comprometimento e Gratuidade.   

O  p r e s i d e n t e  d o  S i s t e m a  
Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas, Wilton 
Malta, e o diretor regional do Sesc Alagoas, 
Efigênio de Almeida Neto, abriram o encon-
tro. Participaram do evento todos os direto-
res da Região II, formada pelos seguintes 
Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. O diretor admi-
nistrativo e financeiro do Departamento 
Nacional do Sesc, João Carlos Roldão, repre-
sentante da entidade responsável pela 
Região II, também esteve presente na reu-
nião, assim como a gerente de Cultura do 
DN, Márcia Leite. Foi a primeira vez que 
Alagoas sediou a reunião. 
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ALAGOAS SEDIA ENCONTRO DE DIRETORES DO SESC REGIÃO II

O objetivo da reunião 
realizada em Maceió 

foi discutir os 
Programas de Trabalho 

dos departamentos 
regionais do Sesc 

Participantes do Encontro de 
Diretores do Sesc - Região II, 
realizado em Maceió

O diretor administrativo e financeiro do Sesc Nacional, João 
Carlos Roldão, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac 
AL, Wilton Malta, e o diretor regional do Sesc AL, Efigênio de 
Almeida Neto, durante abertura do encontro 
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Nos dias 18 e 19 de novembro as 
comissões técnicas das três regiões estiveram 
reunidas no Departamento Nacional do Sesc, 
no Rio de Janeiro, para consolidar as propos-
tas debatidas durante a reunião realizada em 
Maceió.  Em abril de 2011, durante a reunião 
anual dos diretores, está prevista a discussão 
e homologação do documento. 

“Foi um encontro de extrema 

importância, além de muito produtivo 
Atingimos todos os objetivos. O Sesc 
Alagoas sentiu-se honrado em ter a oportu-
nidade de receber em Maceió os diretores 
da Região II. Reuniões como essas trazem 
um aprendizado e um intercâmbio de infor-
mações que são  valiosos”, declara o diretor 
regional do Sesc Alagoas, Efigênio de 
Almeida Neto.
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No dia 19 de outubro, a 
Trupe Gogó da Ema de Contadores 
de Histórias, do Sesc Alagoas, mar-
cou presença na II Jornada Literária 
Portal do Sertão, realizada pelo Sesc 
Pernambuco nas cidades de 
Arcoverde, Buíque e Sertânia. O 
evento aconteceu de 14 a 24 de 
outubro, com programação de ofici-
nas, contações de histórias, lança-
mentos de livros, apresentações tea-
trais e musicais, bate-papos, pales-
tras e exposições. 

Os contadores da Trupe 
Gogó da Ema encantaram a plateia 
com o repertório do livro O Amor de 
Graça e Liano e Outras Histórias, lan-
çado em maio deste ano, durante a 
Jornada Sesc de Literatura de 
Alagoas. 

Trupe Gogó da Ema 
em Pernambuco 

 A gerente de Cultura do Sesc 
Nacional, Márcia Leite

O diretor administrativo e financeiro do 
Sesc Nacional, João Carlos Roldão

O grupo Raspadeiras de Mandiocas, formado por alunos do Sesc 
Ler Arapiraca, se apresentou durante a abertura do encontro



FOLHA 
FECOMÉRCIO SENAC

SENAC ALAGOAS CAPACITA JOVENS 
E ADULTOS NO INTERIOR DO ESTADO

8

O desemprego atinge altos índices 
em Alagoas.  No interior do estado, além da 
falta de trabalho, o despreparo de boa parte 
dos trabalhadores obriga o empresariado 
local a buscar pessoal qualificado fora de 
Alagoas.   Uma realidade que começa a 
mudar com a capacitação oferecida pelo 
Senac. Só por meio do  Programa Senac de 
Gratuidade (PSG) a instituição profissionali-
zante está capacitando 459 pessoas  nos 
municípios de Coruripe, Arapiraca,  Palmeira 
dos Índios e Penedo.  

Na cidade de Coruripe, o Senac está 
com 5 turmas, preparando trabalhadores nas 
funções de Operador de Computador,  
Recepcionista de Hotéis e  Pousadas e 
Camareira em Meios de Hospedagem.  Em 
Arapiraca, são 10 turmas distribuídas nos cur-
sos de Operador de Computador, Auxiliar 
Administrativo, Recepcionista, Almoxarife, 
Operador de Telemarketing, Vendedor e 
Costureira. Na cidade de Palmeira dos Índios, 
as capacitações são para Operador de 
Computador e Vendedor. Já na histórica cida-
de de Penedo, as capacitações são em  
Auxiliar Administrativo e Vendedor.

Qualificação começa a  mudar uma realidade 
antiga no interior: Antes era preciso buscar 
profissionais  fora de Alagoas 

Alunos fazem
apresentação

Alunos do Curso 
de Aprendizagem

Alunos em aula
prática no curso de
Costureira
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  O  Senac  Alagoas tam-
bém  contribui para a profissionaliza-
ção de jovens e  adultos  por meio de  
cursos do Plano Territorial de 
Qualificação (PlanteQ). São 554 alu-
nos selecioandos, com idade a partir 
de 18 anos, distribuídos em Maceió e 
cidades do interior de Alagoas. Os cur-
sos oferecidos  pelo programa  são 
os de Porteiro e Vigia, Técnicas de 
Vendas com Repositor Estoquista, 
Operador de Caixa de Supermercado, 
Frentista, Camareira em Meios de 
Hospedagem, Cabe le i re i ra ,  
Depilação, Garçom e Telemarketing.

A diretora técnica do 
Senac-AL, Cícera Paiva  destaca  a 
importância da qualificação para 
uma melhor inserção profissional  no 
mercado de trabalho. “O Senac tem 
o diferencial de preparar para o mer-
cado com práticas supervisionadas 
na própria instituição e em empresas 
parceiras, de forma que já entrega 
esse profissional para o mundo do 
trabalho pronto para atuar”, afirma 
Cícera Paiva 

Para a diretora regional do 
Senac Alagoas, Telma Ribeiro, a insti-
tuição profissionalizante cumpre seu 
papel de inclusão social à medida 
que possibilita a qualificação  gratui-
tamente a pessoas de baixa renda. 
“Estamos  contribuindo para o 
conhecimento e formação de cidada-
nia”, afirma Ribeiro.  

Planteq

O PSG destina-se a pessoas cuja 
renda familiar mensal não ultrapasse 1,5 
salário mínimo, e tenham concluído ou 
estejam cursando  a educação básica e 
t r a b a l h a d o r e s   e m p r e g a d o s  o u  
desempregados. A coordenadora do PSG, 
Marta Jeane Araújo, ressalta a importância do 
programa. “O PSG garante  oportunidades a 
quem deseja ter uma qualificação e chegar 
com mais rapidez  e eficiência ao mercado de 
trabalho”, afirma Marta Jeane 

Programas e ações como as que são 
desenvolvidas pelo Senac Alagoas ajudam a 
alterar os índices sociais no Brasil. Dados das 
pesquisas do IBGE, do PNAD e do Censo de 
2010, revelam  que estão ocorrendo 
profundas mudanças no perfil social do Brasil. 
Esses dados mostram que o país está 
caminhando para se tornar um país de classe 
média. Os dados disponíveis indicam que 

cerca de 35,6 milhões de pessoas foram 
incorporadas às classes A, B e C no período de 
2003 a 2008. Por sua vez, a classe C vem 
crescendo mais do que as demais - integrada 
por 95 milhões de brasileiros -, o que 
representa mais da metade da população do 
país 

De acordo com a pesquisa citada 
em matéria do Jornal Correio  Brasiliense em 
16/11/2010, a inserção econômica que vem 
contribuindo  para a inclusão social, tem como 
base, entre outros, a elevação do nível do 
emprego e da renda, a inserção educacional 
(criada por educação e conhecimento), e 
inclusão digital. Pode-se afirmar também que 
a educação, ao lado da geração de emprego, é 
um fator impulsionador imprescindível de 
inclusão social, de crescimento  tanto pessoal 
e profissional quanto de cidadania. 

“O PSG garante  oportunidades a quem deseja 
ter uma qualificação e chegar com mais rapidez  

e eficiência ao mercado de trabalho”

Aulas dinâmicas
facilitam o 
aprendizado
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CONSUMIDOR CONFIA NA ECONOMIA E VAI ÀS COMPRAS

Considerada a melhor época para o 
comércio, a perspectiva de vendas para as 
festas de final de ano é muito boa. Dado que 
se confirma através da pesquisa de Índice de 
Confiança e Intenção de Compra do 
Consumidor (ICC) de Maceió, realizada pela 
Fecomércio/AL, em parceria com o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB), a qual aponta que o 
ICC para o mês de novembro alcançou 144,4 
pontos, o maior registrado em 12 meses. O 
resultado supera ainda o mesmo período do 
ano passado, que chegou aos 141,2 pontos. 

A pesquisa demonstra que o 
consumidor maceioense está confiante em 
relação à situação econômica atual e promete 
aquecer ainda mais as vendas para o Natal. 
Dos dois sub-índices que compõem o ICC, o 
Índice de Situação Presente do Consumidor 
(ISP) foi o que apresentou, em novembro, a 
tendência mais alta em termos de pontos, 
146,8. Ou seja, esse índice aponta que a 
situação presente do consumidor em adquirir 
algum bem durável nos próximos trinta dias é 
muito alta em relação aos meses anteriores 
deste ano, que apresentou uma média de 
138,4 pontos.

O segundo índice que compõe o ICC, 
o Índice de Expectativas Futuras do 
Consumidor (IEF), atingiu o nível de 142,8 
pontos este mês e também foi superior à 
média de meses anteriores do ano, 
correspondente a 134,9 pontos. 

Na preferência dos consumidores 
de Maceió as mercadorias mais cobiçadas 
nos próximos meses são: vestuários (31,7%); 
calçados (19,6%); celulares (15,6%); 
televisões (10,1%); geladeiras (7,8%); 
aparelhos de DVD e móveis (6,5%); câmeras 
digitais (6,1%); fogões (5,9%), automóveis 
(5,4%) e imóveis (5,1%).

Do ponto de vista dos gastos em 
termos monetários, nos próximos 30 dias, 35,7% 
dos consumidores estão dispostos a gastar até 
R$ 250,00; 32,2%, acima dos R$ 1.000,00; 

18,5%, na faixa de R$ 251,00 e R$ 499,00 e 
13,6%, na faixa de R$ 500,00 até R$ 1.000,00 

Este comportamento do consumidor 
se dá por uma série de fatores, tais como: 
geração de emprego - acelerada pela 
proximidade do final de ano; crédito farto, 
barato e de longo prazo; pagamento do 
décimo terceiro - que injeta na economia do 
País  quase R$ 90 bi lhões; sa ldos 
remanescentes da restituição do imposto de 
renda e o processo tranquilo de transição 
política para o próximo governo. 

ENDIVIDAMENTO - A pesquisa de Taxa de Endividamento do Consumidor de 
Maceió, também realizada pela Fecomércio/AL, em parceria com o BNB, aponta que 
82,7% dos consumidores têm algum tipo de dívida, em novembro de 2010. Ou seja, um 
aumento no endividamento de 11 pontos percentuais em relação ao mês de outubro, 
quando o nível alcançou 71,7%. 

O crescimento é causado pela proximidade do final do ano, quando os 
consumidores tendem a assumir mais compromissos. Apesar disso, o percentual da renda 
dos consumidores comprometidos com dívidas continua confortável, em torno dos 30%. 

Entretanto, o nível de consumidores com dívidas atrasadas também aumentou, 
de 34,6%, registrado no mês anterior, para 48,5%, em novembro. E segundo a pesquisa, o 
maior instrumento para contração de dívidas continua sendo o cartão de crédito. Embora 
a pesquisa atual registre uma queda no nível de endividamento do consumidor nessa 
modalidade de meio de pagamento, de 57% para 46,7%, de outubro para novembro.

A pesquisa mais detalhada, inclusive com tabelas e gráficos, está na página da 
Fecomércio [www.fecomercio-al.com.br] no hotsite do Instituto Fecomércio de Estudos, 
Pesquisas e Desenvolvimento (IFEPD).

35,7% dos consumidores devem gastar até R$ 250,00 nas compras de fim de ano
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PESQUISA FECOMÉRCIO CONSTATA QUE MAIS DE 96% DOS
CONSUMIDORES DE MACEIÓ VÃO ÀS COMPRAS DE NATAL

Entre os itens mais desejados pelos consumidores estão 
vestuários, sapatos e bolsas, perfumaria e cosméticos

A pesquisa de Intenção de Compra 
do Consumidor de Maceió para o Natal, reali-
zada pelo Instituto Fecomércio de Estudos, 
Pesquisas e Desenvolvimento (IFEPD), consta-
tou que 96,6% dos consumidores maceioenses 
têm intenção de realizar compras nos próxi-
mos dias. Apenas 1,2% dos entrevistados 
estão decididos a não gastar com as compras 
de final de ano. A pesquisa ouviu 500 consumi-
dores distribuídos por toda capital alagoana, 
nos dias 28 e 29 de outubro. 

Os produtos que despertam mais inte-
resse dos consumidores são vestuários 
(28,5%), sapatos e bolsas (21,3%), perfumaria 
e cosméticos (6,7%), panetones (6,2%) e 
bijouterias e jóias (5,6%). Os itens preferidos 
são aqueles que cabem no orçamento familiar 
das classes C, D e E. Os produtos mais sofistica-
dos foram citados na pesquisa, mas por poucos 
consumidores. 

Em relação aos gastos, a pesquisa 
constatou que 50,3% dos consumidores 
devem reservar até R$ 200,00 para suas com-
pras de final de ano e menos da metade, 49%, 
devem gastar entre R$ 200,00 e R$ 400,00. 

Como já constatado por outras pes-
quisas realizadas pelo Instituto Fecomércio, a 
forma de pagamento mais utilizada pelos con-
sumidores alagoanos é o cartão de crédito 
(63,2%). Já as compras à vista utilizando 
dinheiro devem ficar em 34,4%. Ainda à vista, 
mas optando pelo cartão de débito, 3,7% dos 
consumidores, e apenas 0,2% deverão utilizar 
cheque.

As lojas do Centro de Maceió estão 
na preferência de 55,8% dos consumidores da 
capital alagoana no momento de realizarem 
suas compras. Em seguida, os shoppings (25%) 
e lojas de ruas e bairros (8,3%). O resultado 
representa mais uma característica de que o 
movimento de consumo de massa ainda opta 
pelos lugares mais populares para efetuar suas 
compras. 

A recomendação da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Alagoas (Fecomércio/AL) para o 
comércio varejista da cidade é que se prepare 
bem nesses próximos 30 dias para recepcionar 
seus clientes. Isso porque a pesquisa verificou 
que quase 70% dos consumidores consultados 
irão às lojas entre os últimos 15 dias de novem-
bro e a primeira quinzena de dezembro.

Em relação aos dias da semana, 
19,3% dos consumidores preferem os dias de 
sábado para as compras, enquanto a maioria 
(58,5%) não tem preferência. 

Um sintoma de que este poderá ser 
um dos melhores finais de ano das últimas 
décadas se reflete no entusiasmo dos consumi-

dores maceioenses em comemorar o Natal. 
Quase 95% dos consumidores consultados 
têm essa intenção e o núcleo familiar continua 
firme como ambiente de comemoração e cele-
bração. 

Gráfico 1: Intenção de compra do consumidor de Maceió

Gráfico 2: Intenção de gasto do consumidor em Maceió

Gráfico 3: Intenção de pagamento do consumidor de Maceió

Gráfico 6: Intenção de local de compra do consumidor de Maceió

Gráfico 4: Intenção de período para compras

Gráfico 7: Intenção de dia para compras do consumidor de Maceió

Gráficos 5: Intenção de comemorar o natal Gráficos 8: Intenção de local para comemorar o natal
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Vestuários
Sapatos/Bolsas
Perfumaria/Cosméticos
Panetones
Bijouterias/Jóias
Óculos/Relógio
Geladeira
Celular
Fogão
Televisão
Microondas
Aparelho de DVD
Câmera Digital
Livros
Aparelho de Som
Notebook
Máquina de lavar roupa
Netbook
Computador

28,5
21,3
6,7
6,2
5,6
3,3
3,2
3,0
2,6
2,5
2,1
1,7
1,6
1,5
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9

Quais produtos vai comprar %

Tabela 1: Preferências dos consumidores de Maceió
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SENAC CAPACITA TRABALHADORES DA 
CAPITAL E INTERIOR EM BOAS PRÁTICAS 
DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
Programa Alimento Seguro garante 
qualidade às empresas do segmento

O segmento de Alimentação Fora do 
Lar gera 6 milhões de empregos no Brasil por 
meio de 1 milhão de empresas e representa 
2,4% do PIB (Produto Interno Bruto). E mais: 
66% do pessoal ocupado nas empresas de 
turismo são dos serviços de alimentação. Os 
números atestam a importância do setor e da 
necessidade de cada vez mais se implementar 
Boas Práticas de manipulação de alimentos, 
trabalho desenvolvido pelo Senac Alagoas em 
empresas de alimentação da capital e do 
interior do estado.  Este ano, estão sendo 
realizadas  consultorias  nas cidades de 
Santana do Ipanema (6 quiosques e 3 
pequenas empresas),  Palmeira dos Índios (6 
empresas), Coruripe (3 empresas) e Marechal 
Deodoro (1 empresa).

“Também estamos desenvolvendo 
consultorias  junto às Associações de 
Ostreicultores, Maricultores e Colônia de 
Pescadores nas cidades de Barra do 
Camaragibe, Coruripe, Barra de São Miguel, 
Ipioca e Porto de Pedras”, explica  a 
nutricionista e Assessora Técnica do Programa 

Alimento Seguro, Fátima Amorim, destacando a 
parceria com o Sebrae-AL para o sucesso da 
iniciativa. Em Maceió, estão sendo qualificados 
em boas práticas  na manipulação de 
alimentos, 6 restaurantes no centro da capital e 
14 mercadinhos  de distribuição de alimentos 
em vários bairros. O Senac Alagoas é a entidade 
executora do PAS Mesa e Distribuição. 

 O objetivo do PAS é disseminar e 
apoiar a implantação das Boas Práticas e o 
Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC) nas empresas de 
alimentação, com base na legislação brasileira 
de alimentos da ANVISA - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e dos Ministérios da Saúde 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O 
programa atinge toda a cadeia de alimentos – 
do cultivo no campo até o consumo – 
estabelecendo um rígido controle dos produtos 
e evitando contaminações. . O Senac Alagoas 
oferece consultoria às empresas sobre o PAS. 
Mais informações pelos telefones 2122-7801 e 
2122-7835 e no site www.al.senac.br

Para contribuir com os 
debates e aperfeiçoamento de 
manipu ladores,  acadêmicos,  
profissionais e empresários do 
segmento de alimentação, o Senac 
Alagoas realizou dos dias 25 a 27 de 
novembro, a IV Semana do Alimento 
Seguro, em parceria com o Sebrae e as 
Universidades Federais de Alagoas,  
Bahia, Rio Grande do Norte e Viçosa 
em  Minas Gerais. O evento realizado 
no auditório do Senac Poço reuniu 
especialistas de vários estados. Entre 
os assuntos discutidos pelos 
especialistas estavam a importância 
da certificação e o seu diferencial para 
as empresas de alimentos e também 
as alternativas para dar mais sabor à 
gastronomia hospitalar. 

Alimento Seguro
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O agrônomo Celso Duarte Carvalho Filho, 
da Univ. Fed da Bahia proferiu a palestra de 
abertura da IV Semana do Alimento Seguro

Público presente à palestra
A diretora regional do Senac, Telma
Ribeiro, com o palestrante
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ATELIÊ SESC ABERTO À COMUNIDADE COMEMORA
SETE ANOS COM EXPOSIÇÃO

SESC ALAGOAS REALIZA AÇÕES DE PREVENÇÃO
ÀS DST/HIV/AIDS EM 18 EMPRESAS DO COMÉRCIO

Aberta em outubro, mostra foi realizada na Galeria Sesc, em Maceió, e 
reuniu trabalhos produzidos entre 2004 e 2010 

Por acreditar na arte como agente 
social transformador é que o Sesc Alagoas 
investe em projetos como o Ateliê Sesc Aberto 
à Comunidade. Em outubro, na Galeria Sesc 
(Sesc Centro, em Maceió), o resultado desse 
trabalho, iniciado em 2004, foi apresentado 
ao público. A mostra Ateliê Aberto reuniu tra-
balhos produzidos este ano, além do Cantinho 
da Memória, reservado às obras produzidas 
nos anos anteriores (2004 a 2009). 

Desde 2004 o projeto viabiliza o 
acesso de crianças, adolescentes e adultos de 

baixa renda à atividade artística, através de 
oficinas com artistas plásticos alagoanos, 
ministradas em seus próprios ateliês. A mos-
tra destacou as produções artísticas dos ate-
liês dos artistas e arte-educadores Lúcia 
Galvão e Rosivaldo Reis, realizadas entre 
2009 e 2010. No total, cerca de 80 aprendizes 
assinam as obras que fizeram parte da mos-
tra. 

O Sesc Alagoas comemorou o Dia 
Nacional de Prevenção às DST/HIV/Aids no 
Local de Trabalho com uma semana de ações 
voltadas aos comerciários. A programação 
aconteceu de 04 a 08 de outubro, em Maceió. 

Além da realização de atividades em 
três unidades do Sesc (Poço, Centro e 
Guaxuma), foram visitadas 18 empresas do 
comércio. Na oportunidade, foram distribuí-
dos, junto aos comerciários, 2.400 kits de pre-
venção. Cada kit é composto de material infor-
mativo, preservativo masculino e feminino.

O Sesc faz parte do Conselho 
Empresarial Nacional na Luta Contra a Aids, 
através da Coordenação de Saúde e, especifi-

camente, com as atividades desenvolvidas 
pelo Projeto Transando Saúde. Reconhecido 
nacionalmente como Projeto Piloto, o 
Transando promove ações de prevenção e ori-
entações nas empresas e na comunidade de 
forma geral, sensibilizando as pessoas para o 
uso do preservativo e prática do sexo seguro, 
através de materiais educativos e explicati-
vos e disponibilização de insumos (preserva-
tivo masculino e feminino).  Seu objetivo é 
contribuir para a diminuição dos casos de pes-
soas infectadas pelo vírus HIV e por doenças 
sexualmente transmissíveis, além de formar 
multiplicadores de informações em empre-
sas. 

Hotel Ouro Branco  - Hotel Praia 
Bonita  - Maceió Atlantic  - Posto 
Stella Maris  - Hotel Ponta Verde   

Citeluz  - Posto Convém  
Hotel Costa Mar -  Super Pizza  

Tigre Vigilância - Maceió  Nordeste 
Segurança   -  Aldebaran Alfa  

Aldebaran Beta  
Supermercado Makro -  Intermed  

Rapidão Cometa  -   Limpel  
Fundação Chesf 

Empresas visitadas: 

13

Oficina ministrada pela arte-educadora Lúcia Galvão

Além de levar ações de prevenção às DST/Aids às empresas, o Sesc atua na 
capacitação de agentes multiplicadores, garantindo a continuidade do trabalho 
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DOCENTES DO SENAC ALAGOAS FAZEM 
ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA
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O curso  ensina a 
sistematizar processos 
e aprimora a 
qualidade oferecida 
pela instituição

Atento às transformações vividas 
pelo mundo do trabalho, o Senac iniciou em 
outubro, a primeira turma do curso de especi-
alização em Docência para a Educação 
Profissional, pós-graduação a distância lato 
sensu oferecida exclusivamente ao corpo 
docente da Instituição. O curso  tem carga de 
470 horas, distribuídas em 14 meses. Será ofe-
recido a distância com atividades presencia-
is.  A aula inaugural  ocorreu  em Maceió e  
em mais 54 turmas espalhadas pelos regio-
nais do Senac no Brasil. O objetivo do curso é 
sistematizar o saber, melhorando a elabora-
ção, operação dos currículos e dos processos 
avaliativos, aprimorando a qualidade ofere-
cida pela instituição.

 A diretora técnica do Senac 
Alagoas avalia  que esse  “será mais um dife-
rencial  dos instrutores  Senac para a educa-
ção profissional do Estado”.  Para Maria da 
Piedade Soares, coordenadora do curso do 
Senac Alagoas, a especialização  propiciará 
uma mobilização e atualização dos conheci-
mentos, habilidades e atitudes já presentes 
em cada docente. “Será fundamentado nos 
quatro pilares de educação: aprender a 
aprender, aprender a fazer, aprender a convi-
ver e aprender a ser, tendo como foco, o 
desenvolvimento das competências necessá-
rias ao profissional que deseja, se inserir, se 
manter e ter sucesso profissional”, explica.  

 Lúcia Prado,  técnica do Centro de 
Educação a Distância do Senac Nacional e 
uma das responsáveis pelo desenvolvimento 
do conteúdo do curso ressaltou  “o fortaleci-
mento nos docentes  do compromisso de for-
mar profissionais  que estejam em sintonia 
com o mercado e também capazes de ter 
uma atitude reflexiva sobre a área e a ativida-
de produtiva na qual pretendem atuar”. A 
proposta acompanha a mudança de paradig-
ma que representa o papel atual do professor 
que, se antes priorizava a transmissão de con-
teúdos, hoje pressupõe a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento de com-
petências. 

O curso foi estruturado a partir de três eixos. Pesquisa e Produção é totalmen-
te on-line, tem 210 horas de duração e propicia um contato com o ambiente virtual de 
aprendizagem. O eixo Experimentação, que tem carga de 140 horas está organizado em 
quatro laboratórios de prática, realizados no ambiente de aprendizagem no qual o par-
ticipante atua, como a sala de aula. Já o de Cooperação e Sistematização fortalece 
ainda mais a questão da troca de experiências e de saberes. Nele, há uma proposta nova 
– a comunidade virtual de prática, que permite a todos os participantes estabelecer 
uma discussão on-line. Além disso, como a comunidade ocorre paralelamente aos labo-
ratórios, possibilita ainda mais a troca de ideias e experiências sobre a prática de sala de 
aula. 

A comunidade virtual entrou no ar em novembro para ambientação e, de 
maneira definitiva, em janeiro, exclusivamente para os alunos da primeira turma. À 
medida que o curso for formando novas turmas, mais instrutores serão convidados a 
integrar o espaço. A intenção ao desenvolver a comunidade virtual de prática no curso é 
perpetuar os efeitos do curso após seu término. O objetivo é incentivar os docentes a dar 
continuidade ao trabalho colaborativo, a compartilhar boas práticas e conhecimentos 
relativos à docência e a publicar materiais interessantes, em uma perspectiva de educa-
ção continuada.

Para Lea Viveiro de Castro, diretora de Educação Profissional do Senac 
Nacional, essa forma de organização, desenhada especialmente para o curso, atende 
aos propósitos de oferecer aos docentes do Senac, que já conhecem e aplicam a propos-
ta pedagógica da Instituição, uma oportunidade de aprimorar suas ações: “E isso só 
seria possível se os professores partissem de uma reflexão sobre a prática em sala de 
aula e pudessem, com os demais participantes, ampliar e aperfeiçoar seu trabalho”.

Comunidades virtuais

Gerente de Educação 
Profissional do Senac_AL e 
coordenadora do curso, 
Maria da Piedade Soares

Alunas do curso



FOLHA 
FECOMÉRCIOFECOMÉRCIO

15

E X P E D I E N T E

Presidente: Wilton Malta de Almeida
1º Vice-presidente: José Gilton Pereira Lima
2º Vice-presidente: José Claúdio Almeida
Vice-presidentes: José Carlos Dalles, Adeildo Sotero da 
Silva, José Roberval Cabral S. Gomes (licenciado), 
Valdomiro Feitosa Batista e Marcos Antônio C. Vital.
Vice-presidente Administrativo: José Marques Vieira
Vice-presidente Financeiro: Canuto Medeiros de Castro
Diretor Administrador-Adjunto: Laete Barros Simões
Diretora Financeira-Adjunta: Ana Luiza Araújo F. Soares
Conselho fiscal: Francisco Augusto Azevedo, Maurício 
Félix da Silva, Antônio Pinto da Costa.
Suplentes da Diretoria: José Pimentel Paiva, Ademilton 
Ferreira de Oliveira, Carlos Henrique Sampaio, Maria 
Emília Teixeira Cavalcante, Arthur Georges Guillou, Adinel 
Neto Amorim,  Ronaldo da Silva, Elizabete Cruz Lobo e 
Evandro Santos Cysneiros.
Suplentes do Conselho Fiscal: Jadelson Barbosa Vital, 
Júlio César  Permínio Tenório e Flávio Monteiro.
Delegados representantes junto à Confederação 
Nacional do Comércio: Wilton Malta de Almeida (titular), 
e José Gilton Pereira Lima (suplente).
Diretor Regional do SESC AL: Efigênio de Almeida Neto.
Diretora Regional do SENAC AL: Telma Maria Ribeiro 
Guimarães. 
Sindicatos filiados: Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos, Sindicato dos Representantes  
Comerciais no Estado de Alagoas, Sindicato do Comércio  
Varejista de Penedo, Sindicato do Comércio  Varejista de 
União dos Palmares, Sindicato do Comércio Varejista de 
Arapiraca, Sindicato do Comércio  Varejista de Palmeira 
dos Índios, Sindicato do Comércio Atacadista do Estado 
de Alagoas.

Jorn. Resp.: Fabiana Silva Barros (MTE 712 – AL)
Redação: Janayna Ávila (Sesc), Eliana Custódio
(Senac) e Fabiana Silva Barros (Fecomércio)
Revisão (Sesc e Fecomércio): Márcia Magali Menezes Acioli
Revisão (Senac): Orleanes Aleluia
Fotografia (Sesc): Luiz Antonio Novaes 
Estagiários: Morena Melo (Sesc) e 
Clauderlan Vilela (Fecomércio)
Projeto Gráfico: DAAZ Propaganda
Diagramação: DAAZ Propaganda
Periodicidade: Mensal
Tiragem: 1 mil exemplares
Endereço: Rua Prof. Guedes de Miranda, 188 
Farol, Maceió – AL – CEP: 57055-220
Fone: (82) 3336 – 4463
E-mail: fecomercio-al@fecomercio-al.com.br

SISTEMA FECOMÉRCIO

Publicidade: 3336-4463 ou 9972-3561

FOLHA FECOMÉRCIO

FECOMÉRCIO REPUDIA PROPOSTA DE
NOVO TRIBUTO QUE SUBSTITUI CPMF

O presidente da Fecomércio, 
Wilton Malta, assim como o presidente da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), Antonio 
Oliveira Santos, são contra o restabeleci-
mento da Contribuição Provisória sobre 
Movimentações Financeiras (CPMF), extinta 
em 2007 e que vigorou durante uma década. 
A última alíquota era de 0,38%. A discussão 
vem em uma nova sigla, Contribuição Social 
para a Saúde (CSS), mas com a mesma 
essência.

O assunto surgiu após a declara-
ção sobre o possível retorno do tributo 
durante a primeira entrevista coletiva da pre-
sidente eleita, Dilma Rousseff, no dia 3 de 
novembro, em Brasília. Durante a coletiva, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse 
achar que foi um engano derrubar a CPMF e 
defendeu que algo deveria ser feito sobre o 
assunto para gerar recursos para a saúde. 

O Sistema Fecomércio entende que 
a volta da CPMF representaria uma agressão 
aos contribuintes brasileiros, que já supor-
tam a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambas 
destinadas a financiar o Sistema Único de 
Saúde (SUS), ao lado da previdência e da 
assistência social.

A criação de um imposto inspirado 
na CPMF poderá representar um acréscimo de 
R$ 65 bilhões na arrecadação federal, se for 
reeditada a alíquota de 0,38%. Cálculos do 
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT) apontam que para o contribuinte, isso 
significaria uma elevação da carga tributária 
per capita paga anualmente de R$ 6.700 para 
R$ 7.035. 

Se a taxação com o tributo, que pas-
saria a ser CSS, for de 0,10%, o incremento nas 
receitas seria de R$ 40 bilhões, conforme esti-
mativa da agência de classificação de riscos 
Austin Rating. Para Malta, os consumidores da 
classe média emergente serão os mais prejudi-
cados, caso a contribuição volte a ser cobrada.

A CNC manifesta, publicamente, a 
sua posição contrária à volta da CPMF. “Os 
empresários brasileiros, preparados para dar 
sua contribuição à presidente eleita, não acei-
tam a possibilidade de conviver com a acintosa 
proposta da CSS. Os novos representantes do 
povo no Congresso Nacional, eleitos nas últi-
mas eleições, cometerão uma heresia política 
se recepcionarem a fraude de uma tal proposta 
que, em nome da saúde, visa, sem qualquer 
pudor, aprovar um aumento de mais de R$ 40 
bilhões na insuportável carga tributária”, afir-
ma Oliveira Santos. 




