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Negócios

Posição dos países no
ranking em 2011 e 2012

Facebook. Mark Zuckerberg
sai da lista dos 40 mais ricos
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Brasil perde mais duas posições em
ranking mundial de competitividade

Confab Industrial S.A.
CNPJ/MF nº 60.882.628/0001-90 - NIRE 35.3.0002022.7

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: 25 de abril de 2012, às onze horas, na Rua Tabapuã nº 41, 14º andar,  
São Paulo - SP. Mesa: Roberto Caiuby Vidigal, Presidente do Conselho - Presidente, e Túlio César 
do Couto Chipoletti - Secretário. Deliberações: A) Examinados os resultados verificados  
no primeiro trimestre do exercício, os negócios em andamento; B) Apreciadas as deliberações 
tomadas pela AGO/E de 26/03/2012; e, C) Aceita a renúncia do Sr. Emyr Elias Berbare, sendo,  
em sua substituição, eleito para o cargo de Diretor Vice-Pressidente Executivo - Negócio 
Equipamentos o Sr. Luis Marcos Fazanaro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 12.930.556-X/SSP-SP, CPF nº 019.223.428-58, domiciliado na Rua  
Dr. Gonzaga s/nº, Moreira César, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, com mandato até 
03/05/2014. Reeleitos os Srs. Jose Maria Rey Mendez, argentino, casado, engenheiro, portador 
da Carteira de Identidade RNE nº V326.295-E/DELEMAF/SP, CPF 227.942.148-88, domiciliado 
profissionalmente na Av. Gastão Vidigal Neto nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo; e, Nicolau Marcelo Bernardo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 4.292.436-SSP/SP, CPF 665.548.028-00, domiciliado na Av. Gastão Vidigal Neto 
nº 475, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, e eleito o Sr. Renato Leão 
Cavalcanti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.731.964-
SSP/SP, CPF 056.233.178-63, domiciliado na Rua Dr. Gonzaga s/nº, Moreira César, 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, estes últimos para os cargos de Diretor, com mandatos 
válidos por 01 (um) ano, conforme o Estatuto Social. Consignados em ata os agradecimentos 
pelos serviços prestados pelos ex-diretores Emyr Elias Berbare e Marcelo Héctor Barreito. 
Assinaturas: Roberto Caiuby Vidigal - Presidente do Conselho - Presidente, Túlio César do 
Couto Chipoletti - Secretário, Guillermo Héctor Noriega,Vice-Presidente do Conselho, e, Peter 
Edward Cortes Marsden Wilson e Tomas Tomislav Antonin Zinner - Conselheiros. É cópia fiel do 
Original. São Paulo, 25/04/2012. Túlio César do Couto Chipoletti - Secretário. Visto: Antonio 
Carlos Rodrigues de Souza, Advogado, OAB/SP 62.116. Registro: Secretaria da Justiça e Defesa 
da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº  223.471/12-4, 
em 28/05/2012 - Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

Minerva S.A.
CNPJ nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2012
Data, horário e local: 30 de maio de 2012, às 09h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de 
São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara 
Minerva, CEP 14781-545. Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Convo-
cação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: 
Deliberar, no âmbito da gestão de ativos e passivos da Companhia, sobre (i) a aprovação da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Companhia (“Emissão”); (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer 
decisões necessárias para a contratação e implementação da Emissão, (ii) instruir a Diretoria a tomar as providências 
necessárias para a manutenção do endividamento bruto e líquido consolidado da Companhia nos níveis atuais, no âmbito 
da gestão eficiente de ativos e passivos. Deliberações Tomadas por Unanimidade: restou aprovada por unanimidade, no 
âmbito da gestão de ativos e passivos da Companhia, (i) a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, pela 
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”), nos termos do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, e do artigo 1º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 com os seguintes termos e condições: (a) Montante 
total da Emissão: R$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais), podendo ser aumentado tendo em vista 
as Debêntures Suplementares e Debêntures Adicionais; (b) Número de séries: a Emissão será realizada em série única; 
(c) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 4.200 (quatro mil e duzentas) Debêntures. A quantidade de Debêntures 
inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), 
ou seja, em até 630 (seiscentas e trinta) Debêntures suplementares (“Debêntures Suplementares”), e a quantidade de 
Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até 10% (dez 
por cento), ou seja, em até 420 (quatrocentas e vinte) Debêntures adicionais (“Debêntures Adicionais”); (d) Valor Nominal 
Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (e) Data da Emissão: a mesma 
data da subscrição e integralização das Debêntures; (f) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária e não 
contarão com garantia real ou fidejussória; (g) Prazo e Vencimento: a data de vencimento das Debêntures será o dia 
29 de janeiro de 2022 (“Data de Vencimento”); (h) Amortização do Principal: o Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será pago na Data de Vencimento; (i) Remuneração: prefixada, a ser determinada durante o processo de coleta de 
intenção dos investidores, (j) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados a 
projetos de investimento da Companhia até 2022, conforme identificados na minuta da escritura de Emissão que ficará 
arquivada na sede da Companhia; (k) Forma de Colocação e Negociação: as Debêntures serão objeto de uma oferta 
de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada; (l) Subscrição e Integralização: a subscrição e integralização das Debêntures serão feitas em 
moeda corrente nacional, à vista, pelo Valor Nominal Unitário; (m) Resgate Antecipado: não será permitido à Companhia 
o resgate antecipado das Debêntures; e (n) Vencimento Antecipado: as Debêntures terão certos eventos que acionarão 
o seu vencimento antecipado, que serão definidos de comum acordo entre o Coordenador e a Companhia, com base 
nas práticas usuais de mercado adotadas em operações semelhantes, a serem detalhados na escritura de Emissão; (ii) 
a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas e quaisquer decisões necessárias para a contratação e 
implementação da operação para emissão das Debêntures; (iii) a instrução para a Diretoria da Companhia a tomar todas 
e quaisquer providências necessárias para a manutenção do endividamento bruto e líquido consolidado da Companhia 
nos níveis atuais, no âmbito da gestão eficiente de ativos e passivos. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Local e Data: Barretos, SP, 30 de maio de 2012. Mesa: 
Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. Membros do Conselho de Administração 
Presentes: Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz; Bruno Melcher; Alexandre Lahoz 
Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser; João Pinheiro Nogueira Batista e Sergio Carvalho Mandin Fonseca. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada nas folhas 61 a 64 do livro próprio. Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.

Na lanterna. Comércio internacional do Brasil está em 56º lugar no ranking de 59 países

Pesquisa. Entre 59 países, Brasil ocupa apenas o 46º lugar na lista, atrás de México, Peru e Índia, por exemplo, principalmente
por causa de problemas como carga tributária elevada e burocracia; em 2011, País já havia perdido seis posições nesse ranking
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Renée Pereira

A combinação entre câmbio
desvalorizado, carga tributá-
ria elevada, pressão inflacioná-
ria e burocracia fez o Brasil
perder mais duas posições no
ranking mundial de competiti-
vidade. Em 2011, o País já ha-
via despencado seis posições
no índice do International Ins-
titute for Management Deve-
lopment (IMD). Entre 59 paí-
ses, o Brasil ocupa agora o 46.º
lugar, abaixo de Peru, México,
Chile e Índia.

“Mantivemos o ciclo iniciado
no ano passado com a perda de
produtividade da economia bra-
sileira, que deve continuar em
queda”, explicou Carlos Arruda,
professor da Fundação Dom Ca-
bral, instituição que coordena a
pesquisa no Brasil. Segundo ele,
o maior problema é a produtivi-
dade do trabalho, que não tem
gerado riquezas suficientes para
o País. “O aumento do número
de empregos elevou a renda das
famílias e o consumo interno.
Mas boa parte desse consumo
tem sido de produtos importa-
dos.”

De acordo com a pesquisa, o
Brasil perdeu 15 posições no
item economia doméstica e 12 lu-
gares em mercado de trabalho.
Apesar da agenda positiva defini-

da pelo governo nos últimos me-
ses, diz o professor, os resulta-
dos ainda não apareceram. Para
ele, o Brasil precisa de uma políti-
ca industrial que amplie a deso-
neração da produção de outros
setores, além do automobilísti-
co. Aliado a isso, as empresas
têm de firmar um compromisso
de desenvolvimento da inova-
ção e tecnologia.

“Recentemente, fizemos uma
reunião com 220 gestores e o re-
sultado foi surpreendente. Cer-
ca de 80% deles estão investindo
em inovação para atender seu
cliente, o que é uma medida de

curto prazo. Apenas 9% estavam
aplicando recursos no desenvol-
vimento de novos produtos”, re-
lata o professor da Dom Cabral.

A mesma crítica foi feita pelo
professor de Finanças do IMD,
Nuno Fernandes. Segundo ele,
apesar da necessidade de melho-
rias na infraestrutura logística,
neste momento a base tecnológi-
ca e a produção científica mere-
cem atenção especial por parte
do governo federal (o item in-
fraestrutura tecnológica perdeu
uma posição, para 54.º lugar, e a
científica ganhou três posições,
para 33.º). “É a melhora desse ti-
po de infraestrutura que vai ele-
var o valor agregado do produto
brasileiro.”

Commodity. Hoje, segundo o
professor, as únicas exportações
que crescem são as de commodi-
ties, que têm menor valor agrega-
do. A venda de produtos manufa-
turados, que geram mais rique-
zas para o País, ou está estagna-
da ou caiu. O item comércio in-
ternacional perdeu uma posição
no ranking dos 59 países. Está
em 56.º lugar.

Nuno Fernandes também des-
taca a necessidade de o governo
criar mais oportunidades e me-
lhorar o ambiente de negócios
para que as empresas possam ex-
plorar o mercado de capitais. Na

avaliação dele, hoje as compa-
nhias ficam muito dependentes
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) e de instituições priva-
das para se financiarem. Além
disso, poucos grupos conse-
guem fazer captações no merca-
do internacional.

Apesar de perder duas posi-
ções no ranking geral, o Brasil te-
ve melhoras em algumas áreas.
As mais significativas foram veri-
ficadas no emprego, que ganhou
cinco posições e pulou para o 6.º
lugar no ranking, e a infraestrutu-
ra. Depois de piorar no ano passa-
do, o setor conseguiu recuperar

seis posições. Ainda assim, está
em 45.º lugar.

O melhor índice de competiti-
vidade ficou com Hong Kong,
agora isolado nessa posição – no
ano passado, dividia-a com os
EUA. A Suíça subiu dois degraus
no ranking e ocupa agora a tercei-
ra posição.

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em 
obediência à Resolução nº 1.102/2006, de 20 de fevereiro de 2006, publicada no Diário 
Oficial da União em 23 de fevereiro de 2006, alterada pela Resolução nº 1.225/2011, de 
28/04/2011, publicada no Diário Oficial da União de 26/05/2011, torna pública a abertura 
das seguintes licitações:

1. Objetos: 
PP-C 049/2012 - Pregão presencial com registro de preços para o fornecimento futuro e 
eventual de roupas de cama, banho, colchões, almofadas, capas para almofadas e colchões 
para a unidade do SESC Bertioga;
PP-C 050/2012 - Pregão Presencial Fornecimento de placa de mérito comunitário para o 
“Dia do Desafio” 2012, para o SESC São Paulo;
PP-C 052/2012 - Pregão Presencial com Registro de Preços para fornecimento futuro e 
eventual de Bebidas, para diversas unidades do SESC no Estado de São Paulo; 
PP-C 053/2012 - Pregão Presencial com Registro de Preços para fornecimento futuro e 
eventual de Biscoitos Artesanais, para diversas unidades do SESC no Estado de São Paulo; 
PP-C 054/2012 - Pregão Presencial com Registro de Preços para fornecimento futuro e 
eventual de Sucos Orgânicos e Concentrados, para diversas unidades do SESC no Estado 
de São Paulo; 
CA-S 20/2012 - Concorrência - Fornecimento de mão-de-obra, maquinaria, ferramental, 
equipamentos e instrumental necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva 
e corretiva do sistema de ar condicionado, exaustão, ventilação e refrigeração para as uni-
dades do SESC: Santos, Araraquara, Catanduva, Presidente Prudente, Itaquera, Consolação, 
Sorocaba, Osasco e São José dos Campos;
CA-S 019/2012 - Concorrência - Fornecimento de mão-de-obra especializada para execução 
de serviços de instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidráulicas prediais, ope-
ração assistida, bem como ferramental, instrumental e materiais de consumo necessários 
em diversas áreas da futura unidade do SESC Sorocaba, localizada na Avenida Washigton 
Luiz, nº 465, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo;
CT-O 73/2012 Convite - Fornecimento de todo material, mão-de-obra especializada, ferra-
mental, instrumental e equipamentos necessários à execução de manutenção corretiva na 
pintura tipo PU em toboáguas de concreto revestido de fibra de vidro, cascatas e pilares de 
concreto, paredes, chafarizes cogumelos e pirulitos de fibra de vidro do Parque Aquático 
do SESC S.J. do Rio Preto;
CA-S 015/2012 CONCORRÊNCIA COM INVERSÃO DE FASES - Serviços de segurança e 
vigilância patrimonial armada e desarmada para a unidade do SESC Interlagos.
CA-S 022/2012 CONCORRÊNCIA COM INVERSÃO DE FASES - Serviços eventuais de se-
gurança e vigilância patrimonial para grandes eventos das unidades do SESC Belenzinho, 
SESC Pinheiros, SESC Pompéia e Administração Central do SESC;
PP-S 050/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Prestação de serviço de Gateway de Pagamento 
por meio de disponibilização de sistema para pagamentos através da Internet, utilizando o 
sistema de pagamentos de bancos, administradoras de cartão de crédito e mobile; 
PP-S 053/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Prestação de serviço para consolidar e conciliar, por 
meio de disponibilização de aplicativo, as informações das vendas realizadas por e-commerce 
(site do SESC) e sistema TEF (Unidades Operacionais do SESC) com os pagamentos recebidos 
pelo sistema de pagamentos de bancos, administradoras de cartão de crédito e mobile.

2. Consulta e aquisição do Edital: por meio de download no sítio do SESC - 
sescsp.org.br mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para verifica-
ção sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 e das 13h45 
às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991, São Paulo, Capital, Gerência de Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de 
habilitação, no endereço estabelecido no item 2 acima: 
PP-C 049/2012 - dia 14/06/2012, às 11h30; PP-C 050/2012 - dia 21/06/2012, às 14h30;
PP-C 052/2012 - dia 18/06/2012, às 10h; PP-C 053/2012 - dia 02/07/2012, às 10h;
PP-C 054/2012 - dia 20/06/2012, às 10h; CA-S 20/2012 - dia 12/07/2012, às 15h;
CA-S 019/2012 - dia 03/07/2012, às 14:30; CT-O 73/2012 - dia 25/06/2012, às 17h;
CA-S 015/2012 - dia 22/06/2012, às 10h; CA-S 022/2012 - dia 22/06/2012, às 11h30.
PP-S 050/2012 - dia 28/06/2012, às 10h; PP-S 053/2012 - dia 28/06/2012, às 14h30.

AVISO DE LICITAÇÃO

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital.
Tendências em tecnologia e últimos lançamentos.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A FHEMIG através de sua CEL informa 
que com referência à TOMADA DE 
PREÇOS – 10/2012 – Reforma do SND 
da  CSSI em Betim. Visto que, não 
houve interposição de recurso, 
marcamos o retorno das atividades 
para o dia 01/06/2012 - Sexta-Feira - 
10h00min. Maiores informações nos 
autos do processo. BHte., 30/05/2012.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PAÍS 2012 2011

Hong Kong 1º 1º

Estados Unidos 2º 1º

Suíça 3º 5º

Cingapura 4º 3º

Suécia 5º 4º

Canadá 6º 7º

Taiwan 7º 6º

Noruega 8º 13º

Alemanha 9º 10º

Brasil 46º 44º
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 maio. 2012, Economia & Negócios, p. B20.




