Natal Iluminado contribui para
geração de empregos no ﬁnal
do ano
O ciclo produtivo de Sergipe amplia sua capacidade de absorção de trabalhadores no
período de festas de ﬁnal de ano, e com o Natal Iluminado não poderia ser diferente.
Empresários do comércio, serviços e turismo estão direcionando seus processos de
ampliação de seu quadro pessoal, com vistas ao evento que já se tornou um marco no
calendário festivo de ﬁnal de ano do Brasil. Setores da área industrial, máquinas,
serralheria, lojas do comércio varejista e atacadista, prestadores de serviços de turismo
e alimentação estão animados com a perspectiva de elevação nas vendas e contratação
de trabalhadores. Além disso, também há o estímulo à economia criativa, com a
implantação de serviços para os visitantes das praças iluminadas pelo Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac que formam o cartão postal especial de natal dos sergipanos.

De acordo com o deputado federal, Laércio Oliveira, presidente do Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac, os empresários já iniciaram sua temporada de contratações,
além de haver no próprio Natal Iluminado, a elevação dos postos de trabalho, por meio
das ações das empresas participantes da construção do ambiente paisagísticoiluminativo da cidade.

“O Natal Iluminado é um investimento que movimenta mais de 1 milhão de reais na sua
implantação, o que traz contratações de vários tipos, movimentando toda nossa
economia. A Lumibrasil, por exemplo, abriu sua sede em Sergipe, se ﬁxando
deﬁnitivamente em Aracaju, contratando trabalhadores locais para a montagem, feitura
das peças, manutenção dos equipamentos, engenharia de projetos, engenharia elétrica
e muito mais. Isso também elevou a circulação dos recursos pelas empresas locais que
produzem os equipamentos que serão utilizados. Toda essa grande estrutura
movimenta o comércio, a indústria de equipamentos e sobretudo o comércio varejista,
pois a decoração é um atrativo para o consumidor e incentiva o lojista a contratar mais.
Isso também gera emprego no setor de alimentação e de economia criativa para os
vendedores de barracas de alimentos e artesanato, bem como o movimento no cenário
cultural com a contratação de artistas para o evento. Esse é um ciclo que movimenta
toda nossa economia de modo acelerado, fortalecendo a geração de emprego e renda

para nosso povo no ﬁnal do ano. Além disso, nosso comércio abrirá até à noite, para
atender o consumidor, criando mais empregos do que o estimado anteriormente para
esse período. São empregos extras além dos habituais desse período de contratação do
comércio”, disse Laércio Oliveira.
Todo o processo de desenvolvimento do Natal Iluminado é pensado para atender as
expectativas do público, mas também investir no que é mais importante, atrair receita
para as lojas do comércio e estabelecimentos do turismo. Aracaju registrou elevação de
contratações nos dois últimos anos, depois que o Natal Iluminado passou a existir e o
fortalecimento da cadeia produtiva do comércio e turismo, com a movimentação das
pessoas nas atividades econômicas é importante para o crescimento econômico e um
dos objetivos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac ao desenvolver a ação destacada
nacionalmente para o mercado de turismo. O que estimula a elevação da chegada de
turistas para o estado, alimentando o ﬂuxo das mais de 50 atividades direcionadas para
receber os visitantes de outros estados.

Fecomércio apresenta
programação do Natal
Iluminado 2019
Foi apresentada durante uma reunião almoço na tarde de segunda-feira, pelo presidente
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, a programação artística
do Natal Iluminado 2019, que será iniciado no próximo dia 29, nas praças Fausto
Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro Comercial de Aracaju.
Laércio anunciou para os representantes das entidades parceiras, mais de 80
apresentações de cantores, bandas, grupos de teatro, danças folclóricas e atrações
artísticas e culturais, com nomes que ﬁguram no cenário local, nacional e internacional
do segmento cultural, inclusive da música gospel. Ele destacou que os trabalhos para o
Natal Iluminado neste ano estão intensiﬁcados e que a população de Aracaju pode
esperar o maior evento do Nordeste no aspecto visual e de programação artística,
creditando seu agradecimento aos parceiros que promovem a realização do evento.
“Para fazer um evento desse tamanho, é um projeto que não se constrói sozinho. A
gente precisa de bons parceiros, pessoas que compartilhem da visão que a gente teve e
possam projetar para a cidade inteira. O que a população de Sergipe vai assistir é a
coroação da soma de forças para a realização de um evento extraordinário. O que vai
acontecer aqui, Aracaju nunca viveu. O povo vai ver e se emocionar com tudo o que
teremos nos 38 dias de nossa programação. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac apenas
teve a ideia, mas para realizar conta com os parceiros, a Prefeitura de Aracaju, Caixa,
Energisa, Celse, Banese, Setransp, Sebrae e Maratá, com a ajuda de todos, conseguimos
realizar. Nosso evento está inserido no calendário do roteiro turístico nacional e isso é
muito importante para o povo de Sergipe, com a geração de empregos desde o
andamento de nosso projeto, são empregos gerados na montagem, construção das
peças, economia criativa, elevação dos trabalhadores das lojas, as lojas investindo em
seu estoque. Isso movimenta nossa economia e fortalece nosso comércio. São mais de
150 mil pessoas circulando pelo Centro de Aracaju durante as noites iluminadas. Eu vou

fazer um esforço grande para que consigamos fazer ainda mais, pois sonho com isso
quase todos os dias. Quero viver esse sonho em realidade com o povo de Sergipe”,
comentou.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira comemorou a realização de mais um Natal
Iluminado e valorizou a iniciativa da decoração que forma o cartão postal especial de
natal de Aracaju, celebrando a cristandade e o ânimo para o crescimento da economia
da capital.
“Essa parceria do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com a Caixa, Energisa, Celse,
Banese, Setransp, Sebrae, Maratá, enﬁm, todas as entidades que estão participando do
Natal Iluminado, permite que haja uma programação extensa. A partir do dia 29 até o
dia 06 de janeiro, teremos programação diária. Primeiro é um tributo ao menino jesus,
aquele que deu a sua vida para que tenhamos esperança no amor e no futuro, que é
Jesus. Além de o Natal Iluminado ser um instrumento de valorização do turismo de nossa
cidade, porque atrai turistas de outras cidades do Brasil e geração de renda, emprego e
desenvolvimento econômico. Vamos transformar o mês de dezembro no mês do
favorecimento do turismo, do desenvolvimento e do progresso”, aﬁrmou o prefeito.
Entre as atrações do Natal Iluminado, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac

lembrou que o público irá se surpreender com a programação artística de nível
internacional para a celebração do natal e o resgate de memórias inesquecíveis como o
famoso “Carrossel do Tobias”, que marcou gerações de aracajuanos. Um carrossel foi
contratado para ﬁcar à disposição do público na praça Fausto Cardoso. O brinquedo tem
uma história que se assemelha a do natal, pois esteve instalado na Praça de São Pedro,
no Vaticano e foi utilizado pelo papa. O brinquedo também fez parte de grandes
festivais de música e culturais, como o Lollapalooza. Participaram do lançamento da
programação, o superintendente da Caixa, Diego Carraro, o presidente da Energisa,
Roberto Currais, o representante da Celse, Romário Araújo, a superintendente do
Setransp, Raíssa Cruz, e o presidente do Banese, Fernando Mota, além de Edvaldo
Nogueira e Laércio Oliveira.
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Roupas, brinquedos e calçados
lideram preferência de compra
para o natal
O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe realizou em parceria com o Instituto
França de Pesquisas (IFP), uma pesquisa de intenção e preferência de compras do
consumidor sergipano para o período natalino. Os resultados são animadores para os
empresários do comércio do estado, devido à sua distribuição variada de bens a serem
consumidos.
Segundo a pesquisa, que ouviu 300 pessoas, a tendência de compra dos consumidores
está dividida em oito principais itens para presentear seus familiares e amigos. O
segmento de vestuário apresentou o indicador de 33,3%, consolidando a liderança
disparada na preferência de compra. Em seguida os brinquedos são os presentes
preferidos para 14,3% dos entrevistados. A distância entre brinquedos e calçados é
curta. Sapatos, sandálias e tênis são o objeto de compra para 11,9% dos sergipanos.
Chocolates e alimentos diferenciados possuem 9,5% de intenção de compra, tais quais
joias e bijuterias, com o mesmo percentual. Cosméticos e perfumaria aparecem com
7,1% da preferência de compra dos consumidores, produtos eletrônicos e de telefonia
celular estão nas vistas de 4,8% dos consumidores e 2,4% têm intenção de comprar
bolsas e acessórios. 7,1% dos entrevistados irão comprar presentes, mas não
especiﬁcaram o que será.
Acerca do investimento médio na compra de presentes, os entrevistados elevaram seu
valor de compra em 45%, comparado à pesquisa do mês de julho, quando foi iniciada a
campanha #TôNoCentro pela Acese, Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, CDL e entidades
parceiras, para incentivar o aumento nas vendas do comércio de Aracaju. O ticket médio
para o natal é de R$ 250, diante de R$ 177, quando foi realizada a última pesquisa. O
resultado é animador para os empresários e trabalhadores do comércio, de acordo com
o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira.

“O consumidor está voltando às lojas, isso faz com que os empresários se animem com
a perspectiva de elevação das vendas. Os resultados já estão sendo apresentados na
forma de investimentos nas empresas, pois o comércio já apresenta novas contratações
para o período de ﬁnal de ano e isso injeta novos consumidores no mercado, deixando
os trabalhadores felizes porque vão vender e os empresários interessados em investir
no mix de produtos para ofertar ao público. A liderança consolidada do vestuário tem
uma tendência mais clara no ﬁnal do ano, pois as pessoas gostam mais de comprar
roupas, só que os outros produtos também terão um alto volume de consumo. Os
resultados acerca da compra e do ticket médio do consumidor realmente nos dão
conﬁança em tempos melhores no ciclo econômico. As lojas vendendo aumentam seu
faturamento e isso se reverte em novos empregos para as pessoas e geração de renda”,
disse Laércio Oliveira.
A aposentada Maria Helena disse que está animada para fazer as compras de natal,
porque é o melhor período de compra do ano, mas não descartou outra data que para
ela é interessante, a Black Friday.
“No ano passado comprei muita coisa boa e barata no período do natal. O décimoterceiro salário, as economias do ano e a oferta que aparece nas lojas do centro e
shoppings me deixam empolgada para fazer as compras de presentes para meus ﬁlhos,
netos e para mim mesma, pois tem a Black Friday que foi muito boa para comprar uma
televisão para minha casa. Então estou esperando chegar o ﬁnal de novembro e começo
de dezembro, porque sei que as lojas vão fazer muitas promoções”, comentou.

Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac
movimenta feira de beleza em
Sergipe
O trabalho do Sindicato dos Cabeleireiros e Similares Autônomos de Sergipe (Sindicab)
tem se projetado com muita velocidade, mostrando a importância da união das
categorias empresarial e proﬁssional pelo desenvolvimento do mercado de beleza e
cosmética no estado. Em mais uma ação institucional, o sindicato marcou presença na
sétima edição da feira “Hair Sergipe Proﬁssional Prime”, realizada no Hotel Sesc Atalaia,
com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.
O Sindicab participou da feira com um estande no qual prestava assistência para os

empresários e trabalhadores do setor no estado, com a participação de mais de 2000
pessoas de público que visitou a feira nos dias 04 e 05 de novembro. Na oportunidade,
foram dadas orientações proﬁssionais, dicas de desenvolvimento empresarial e
orientação para os empreendedores que desejam iniciar no mundo dos negócios no
setor que é um dos mais crescentes da economia sergipana. A presidente do Sindicato,
Rosemaria Leite, destacou a importância do evento e como a ação fortaleceu a
representatividade do segmento no estado e destacou a realização da campanha
#euValorizo para fortalecer a identidade do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no evento.
“A participação do Sindicab é importante para que as empresas e pessoas possam
conhecer melhor e entender o universo da beleza. Recebemos a visita de vários
proﬁssionais como cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, massagistas e
empresários do nosso meio que tiveram muitas oportunidades de negócio com os
expositores que estiveram conosco. Promovemos cursos para os proﬁssionais aqui e
trouxemos nomes do mercado nacional para apresentar técnicas de trabalho para eles.
Ter uma feira dessa aqui no Sesc foi muito bom para nossa atividade. Isso é um estímulo
para a geração de emprego e renda para nosso povo e fortalece a nossa economia. O
Sindicab tem a missão de representar os cabeleireiros do estado e o apoio do Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac é muito importante para isso. Também ﬁzemos ação de coleta
de assinaturas para a petição pública em favor do sistema Fecomércio, pois
reconhecemos a importância de sua atuação para os cabeleireiros de Sergipe”, aﬁrmou
a presidente.

Rodrigo de La Lastra, cabeleireiro de São Paulo, considerado uma das maiores
referências no mercado brasileiro, valorizou a iniciativa da realização da feira e destacou
que a participação dos proﬁssionais mostra a força do mercado em Sergipe.
“É muito importante estar aqui, trazendo inovação para os cabeleireiros, a transmissão
de conhecimento é importante para o crescimento de nosso trabalho e proﬁssionalismo.
Participo de feiras em todo o Brasil e sei como isso ajuda a movimentar nossa atividade.
É importante porque tem muita novidade no mercado de beleza e assim trazemos essas
novidades para o mercado, para que conheçam essas novidades”, comentou.
O deputado federal Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de
Sergipe, valorizou a iniciativa da realização do Hair Sergipe, lembrando que as ações do
sistema são direcionadas para o crescimento do mercado e geração de emprego para a
população, através dos mecanismos de oportunidades como a feira.
“O mercado de beleza e estética cresce acima da economia do estado, em termos
percentuais e o papel do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é esse, fomentar a economia
por meio de ações desse porte. Obviamente que pensamos no crescimento da atividade
econômica e o setor de beleza é um dos que mais emprega no estado. Os cabeleireiros

são um braço forte da geração de emprego e renda para nosso povo e o sistema tem
por ﬁnalidade dar o apoio que a categoria precisa para ter um mercado mais
competitivo e forte, apoiando eventos como esse”, disse Laércio Oliveira.
O empresário Edson Raimundo, participou da feira levando os produtos os quais faz
representação, apresentando as tendências do mercado de beleza para o público
presente no Hotel Sesc Atalaia.
“Essa feira tem muitas empresas representado seus produtos e viemos apresentar
nosso trabalho, que é feito com amor para o consumidor. Temos produtos inovadores e
que aprimoram o trabalho dos cabeleireiros. Dessa forma a nossa empresa, Beauty
Show apresenta seu produto para os proﬁssionais de Sergipe, trazendo qualidade e
preço competitivo. Eventos como esse tem grande importância para a evolução do
mercado de cabelo, beleza, com a apresentação de produtos de qualidade aliados às
técnicas dos proﬁssionais”.

Missão internacional SergipeChina é lançada em seminário
Foi realizado na tarde de segunda-feira (11/11) o seminário de lançamento da Missão
Empresarial Internacional Sergipe-China, no auditório do Sebrae, com a participação de
diversos empreendedores do comércio, indústria e representação comercial do estado
que visam fazer ações de comércio exterior para venda de produtos feitos em Sergipe,
no mercado chinês e compra de bens de consumo fabricados na China, para as
empresas locais. A missão acontecerá entre os dias 11 e 22 de abril de 2020, levando a
comitiva sergipana para as feiras de Guanghzou (Canton Fair) e Yiwu (Yiwu Fair),
maiores eventos de trading internacional do mundo.
A missão foi apresentada pelo superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de
Sergipe, Maurício Gonçalves, que explicou aos empresários como funciona o processo de
compra e venda no mercado internacional e a importância da internacionalização das

empresas. Segundo ele o mercado como um todo ganha com o comércio bilateral de
produtos.
“Sergipe tem muitos produtos que têm fácil aceitação no mercado chinês, como
alimentos, bebidas, cosmética e produtos da indústria química. Além de produtos locais,
a exemplo de castanhas, cachaça e tecidos trabalhados. Esse tipo de comércio inﬂui
positivamente no mercado, fazendo as empresas produtoras crescerem em sua
fabricação, o que eleva seu faturamento. Além das empresas que compram produtos
chineses terem oportunidade de compra com melhor preço e venda a preços mais
competitivos no mercado sergipano”, destacou Maurício Gonçalves.

O consultor de negócios internacionais do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, e presidente
da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China em Sergipe,
Luizandré Barreto, valorizou a importância da missão e como ela promove o crescimento

empresarial no estado. Ele apresentou um trabalho desenvolvido que atende a milhares
de empresas em todo o Brasil, com trading internacional.
“Os produtos que Sergipe pode comercializar com a China possuem alta demanda no
mercado de lá, como gêneros alimentícios, que são uma das carências de produção
chinesas. Temos aqui uma grande gama de produtos que têm excelente venda no
mercado chinês, o que faz com que as empresas tenham grande competitividade no
mercado, exportando para um mercado com alta capacidade de consumo. E para as
compras de produtos feitos lá na China, as empresas conseguem benefícios ﬁscais de
importação em formato de créditos, o que deixa o produto mais acessível. Além de
haver o atendimento das empresas que fabricam o produto de acordo com as
especiﬁcações das empresas compradoras, dando garantia de qualidade para o
consumidor”, comentou.

A apresentação do plano de viagem e custos da missão internacional foi feita pelo
gerente comercial da empresa UCB, Heitor Fiorotto, que explicou como os empresários
são assistidos pela organização da missão em todos os aspectos para que consigam
encontrar o produto que deseja nas feiras de Cantão e Yiwu.
O empresário Francisco Lebre, manifestou interesse em participar da missão, com o
objetivo de levar produtos da indústria de bebidas para o mercado chinês. “Lá na China,
sei que temos um potencial mercado consumidor para a bebida que é a cara do Brasil
no mundo, a caipirinha. E isso despertou nosso interesse em apresentar a qualidade de
nossa produção, pois sabemos que iremos expandir as atividades e crescer nossa
produtividade com o comércio internacional.
Já Domingos Pingo Lima, lembrou que uma das maiores carências do mercado chinês é
o de cosmética, o que permite a inserção do produto sergipano para ser vendido para os
consumidores locais. “Entendo que a China é um grande consumidor de cosméticos e
não tem uma produção que atenda a população, então sei que nossa empresa crescerá
vendendo para o mercado chinês”, disse.
O superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, valorizou a oportunidade de conhecer e
comercializar com o mercado chinês. “Sergipe tem um potencial extraordinário para o

comércio exterior e é importante que nós abramos o estado para novos mercados. Isso
vai acelerar o ﬂuxo produtivo e econômico de nosso estado”.

