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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº551.741/2012

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL –
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
intermédio de sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna pública a realização de
Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para aquisição de
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE PODOLOGIA. O Edital estará
disponível, gratuitamente, no sitio do Banco do Brasil – www.licitacoes-
e.com.br, opção “PESQUISA AVANÇADA” (Licitações do SENAC–ARRJ) e
na Coordenação de Compras do SENAC – ARRJ , situada na Avenida Rio
Branco, 245, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, de 2ª a 6ª feira, entre 09
e 12 horas e entre 14 e 17 horas. Recebimento das Propostas no Sistema:
Até 09:00h do dia 16/10/2012. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às
10:00h do dia 16/10/2012. Para a participação nesta licitação o interessado
deverá estar credenciado junto ao provedor do sistema “Licitações-e” na
página eletrônica do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.br).

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2012.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

» JAMIL CHADE
CORRESPONDENTE DA AGÊNCIA 
ESTADO EM GENEBRA

O Brasil caminha para
ter o pior ano de seu
comércio com a Euro-
pa em uma década.

Cálculos de diplomatas brasi-
leiros apontam que a previsão
é de que o superávit comercial
com os europeus deve ser o
mais fraco desde 2002. De um
lado, a nova crise europeia fre-
ou o consumo local e reduziu
as importações. De outro lado,
o real valorizado e a falta de
competitividade da indústria
nacional acabaram pesando
na conta final. Só para Portu-
gal, a queda nas vendas é de
30%, a maior redução em pelo
menos 23 anos.

Em 2011, a balança comer-
cial com os parceiros europeus
terminou com saldo positivo
para o Brasil de US$ 6,5 bilhões.
Dados oficiais apontam que,
até o final de agosto deste ano,
o cenário era bem diferente. As
exportações brasileiras para a
Europa recuaram 7,3%, en-
quanto as vendas europeias ao
mercado brasileiro cresceram
mais de 4%. O resultado é um
superávit de apenas US$ 1,1 bi-
lhão, em um volume de comér-
cio de US$ 64 bilhões.

Nos últimos quatro meses
do ano, as vendas poderão per-
mitir que o superávit chegue a
US$ 2 bilhões. Mas, mesmo as-
sim, o volume só encontra
equivalente em 2002, quando
o saldo positivo foi de apenas
US$ 2,1 bilhões. Em 2007,

quando a crise ainda não ha-
via chegado à Europa, as ex-
portações brasileiras permiti-
ram que o superávit a favor do
País chegasse a US$ 13 bilhões.

Itália e França

Nem em 2009, péssimo ano
para o comércio mundial, o
superávit brasileiro foi tão pe-
queno quanto agora. Naquele
momento, o saldo positivo pa-
ra o Brasil foi de US$ 4,8 bi-
lhões. Mas o que mais preocu-
pa o governo é que as vendas
para os maiores mercados do
bloco estão em franca queda.
No caso das vendas ao merca-
do italiano, o terceiro maior da
zona do euro, a redução já é de
9,6% de janeiro a agosto. Para
a França, as exportações brasi-

leiras tiveram queda de 9%.
Para a Alemanha, economia

que supostamente não foi afe-
tada pela crise da mesma for-
ma que as demais, a redução
nas exportações é ainda maior.
Comparando janeiro a agosto
de 2011 com igual período de
2012, a queda foi de 21%. Nem
os produtos básicos resistiram
e sofreram queda de 23% nas
vendas ao mercado alemão.

Também preocupa o gover-
no o fato de que, nos últimos
anos, o comércio com a Europa
era um dos pilares que permi-
tiam ao Brasil manter seu su-
perávit na balança comercial.
Com as economias do G8, o
Brasil completará seu quinto
ano de déficit comercial. Até
agosto, o buraco chegava a US$
10 bilhões com esses países.

Crise freia comércio 
do Brasil com a Europa
Diplomatas brasileiros preveem que o superávit com os europeus deve ser o mais
fraco desde 2002, resultado de consumo menor no continente e real valorizado 

BALANÇA

A guinada da política econômica imprimida pela presi-
dente Dilma Rousseff, resumida em sua declaração de que "o
Brasil foi o último almoço grátis do mundo para os bancos", é
pequena na forma, mas superlativa nos desdobramentos.
Eles vão além da macroeconomia.

Quem se apega ao receio de que a queda da taxa de juro
básica põe em risco a trajetória da inflação não enxerga um
palmo à frente do nariz. Se algo há a questionar na repagina-
ção do tripé da política econômica, assentado no câmbio flu-
tuante, na meta de inflação e no superávit primário (a econo-
mia orçamentária antes do pagamento dos juros da dívida
pública), não são os objetivos. Eles não mudaram.

Tais metas, em meio aos desdobramentos obscuros da
crise externa, foram adaptadas, mas não eliminadas. Dá-
se como aceitável no Banco Central, por exemplo, a infla-
ção no meio termo entre a meta central de variação anual
(4,5%) e seu teto (6,5%), enquanto o crescimento econô-
mico necessitar de suprimento fiscal. E a gestão monetá-
ria nos EUA, na Europa do euro e na China substituir o
apoio fiscal tornado inviável por razões orçamentárias e
pela falta de coesão política.

Trazer a inflação anual para a meta central implicaria ao
governo aceitar um crescimento econômico frouxo, como
tem sido e será este ano, como já fora em 2011, sem arrocho
fiscal. Por canga nos gastos públicos, boa parte comprometi-
da em lei, como a correção do salário mínimo e pagamento
do funcionalismo e dos déficits do INSS, implica expor o in-
vestimento custeado pelo orçamento à linha de tiro.

O governo não teria apoio politico para enxugar outras ru-
bricas de gastos também discricionários, tipo Bolsa Família.
Ao mesmo tempo, se tentasse embicar a inflação para o cen-
tro da meta com Selic de dois dígitos não haveria como sus-
tentar a defesa da indústria com o recurso do câmbio um
pouco mais depreciado: a Selic fortemente real continuaria
atraindo enxurradas de dólares, que fortaleciam o real.

Isso foi conveniente quando ao governo Lula interessa-
vam inflação baixa e acesso do consumidor a bens impor-
tados (que também ajudavam a reprimir os repasses de
custos aos preços, sobretudos custos da valorização sala-
rial) e ao dólar barato para viajar. Lula tinha um senso uti-
litarista da economia.

BC foi pivô da mudança
Dilma talvez fizesse igual, se não fosse pressionada a de-

fender a produção nacional quando o emprego na indústria
corria risco pela competição externa. E também não se visse
forçada a aceitar do BC o aumento dos juros em 2011, para
desinflar a inflação legada pelo governo que a elegeu. Tais
embaraços foram mitigados em parte pelo engenho da "polí-
tica macroprudencial" — o neologismo de Alexandre Tombi-
ni, presidente do BC, para o controle da expansão do crédito. 

Com o endosso teórico do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), o BC endureceu as regras prudenciais exigidas da
banca na concessão de crédito. Seu efeito sobre a demanda
equivaleu a um forte aumento da Selic. O BC não deixou de
acioná-la, mas não mais como medida única contra a infla-
ção. A química funcionou. Até demais.

A barreira da inflação
A combinação de regra prudencial com aumento menos

viril da Selic derrubou o crescimento, fragilizado pelas im-
portações industriais, sem resultado proporcional sobre a in-
flação. O ritmo do PIB caiu de 7,5% em 2010 para 2,7% em
2011, e a inflação até subiu, saltando de 5,9% para 6,5% no
mesmo período. Este ano, o crescimento será ainda menor,
em torno de 1,6%. E com inflação de 5,4%, por aí.

A compensação está no emprego, que continua em ní-
vel recorde (5,3% da população ativa), e a renda não es-
tagnou, embora ambas tendam a perder vigor. Não é de
todo ruim. O governo não tem muito mais para desonerar
e ajudar a competitividade industrial. O que der com uma
mão tomará com a outra. Concessões de infraestrutura
vão demorar a surtir efeito. O aumento real mais comedi-
do do salário é o que pode ajudar a produtividade, com o
resto vindo de câmbio e de juros.

O desejo presidencial
É neste contexto que se insere outra declaração da presi-

dente, que vai assim, em movimento, conceituando a sua vi-
são sobre a economia. "Queremos um Brasil de classe mé-
dia", disse. Se ela refletiu sobre sua declaração, deve ter ava-
liado também a amplitude do desejo.

A repercussão não é só sobre os fluxos de capitais, se o juro
real de 2%/3% ao ano for uma ruptura estrutural, benefician-
do o mercado de ações. Neste modelo, ou o PT muda ou corre
o risco de se tornar irrelevante, como percebeu sua base sin-
dical, conforme projeto dos metalúrgicos de São Bernardo
para oxigenar as relações do trabalho.

O país parece avançar. Se não lidera esse processo, o go-
verno tem procurado chegar junto, sem temer assombração.
Quando o mercado de capitais for relançado pela anorexia
dos juros, virá uma revolução.

CEF e Bolsa na dianteira
O renascimento do mercado de ações, acompanhado de

inovações já em estudos, como títulos híbridos conversíveis
em ações e novos fundos que facilitem ao pequeno investi-
dor aplicações mais complexas, como cotas de empreendi-
mentos imobiliários, não é uma mudança trivial.

Ela está passando batida pela incapacidade da banca em
prever tais movimentos. Eles estão para o mundo das finan-
ças como a ascensão da nova classe média está para os pro-
dutos de maior valor (smartphone, carro) ou bens não essen-
ciais (roupas de grife, cosméticos etc.).

A BM&FBovespa foi a campo apurar os interesses do novo
investidor. No governo, a Caixa Econômica Federal corta ju-
ros, tarifas e taxas de administração, enquanto moderniza
seus processos na retaguarda, preparando-se para serviços
inovadores que deve lançar em breve. O setor financeiro e o
mercado de capitais são a próxima fronteira de transforma-
ções. Os acomodados devem começar a se preocupar.

O modelo
maleável

Brasil S/A
por Antônio Machado
machado@cidadebiz.com.br

PESQUISA

DA AGÊNCIA ESTADO

Os brasileiros devem gastar
R$ 17,75 bilhões em bebidas
até o fim do ano, segundo a
Pyxis Consumo, ferramenta de
potencial de mercado do Ibo-
pe Inteligência. O montante
representa crescimento de
15% em comparação ao regis-
trado em 2011.

De acordo com o levantamen-
to, que engloba gastos com água,
refrigerante, suco, refresco, cerve-
ja, vinho, champanhe e destila-
dos, a classe B, que corresponde a
24,45% dos domicílios, será a
maior compradora, responden-

do por 42,65% do total (R$ 7,57 bi-
lhões). A classe C aparece na se-
quência, com 40% do consumo
(R$ 7,11 bilhões), seguida da clas-
se A, com 10,18% (R$ 1,81 bilhão).
A menor parcela é das classes D e
E, responsáveis por 7,1% (R$ 1,26
bilhão) do consumo.

O Sudeste será responsável
pela metade do consumo do
País, com estimativa de gasto
de R$ 117,57 per capita ao ano.
A segunda região que mais
comprará é a Sul, responsável
por 18,34% do consumo, mas
com gasto per capita maior:
R$ 138,72. O Centro-Oeste
também apresenta gasto por

pessoa maior do que o Sudes-
te: R$ 120,22, mas com apenas
8,64% do consumo nacional.

Região Norte

O menor consumo está na
Região Norte, com apenas
6,26% do total e gasto de R$
92,90 por pessoa. O Nordeste
tem o menor valor de consu-
mo por pessoa: R$ 75,41, mas
com 16,72% do potencial de
consumo do País.

O governo publicou decreto
que modifica os porcentuais
aplicados sobre o preço de re-
ferência de cervejas de malte e

cervejas sem álcool para efeito
de cálculo da tributação. O de-
creto 7820 foi publicado em
edição extra do Diário Oficial
da União (DOU), com data de 3
de outubro, que circulou nesta
quinta-feira.

Na semana passada, a Re-
ceita Federal já havia anuncia-
do adiamento de parte do au-
mento da carga tributária para
fabricantes de cerveja. O au-
mento todo entraria em vigor
no dia 1º de outubro, mas ago-
ra parte do reajuste começará
a ser implementada só em
abril de 2013, conforme esta-
belece o decreto.

Gasto com bebidas deve subir 15% 

TELECOMUNICAÇÕES

DA AGÊNCIA ESTADO

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, disse nesta
quinta-feira que a universaliza-
ção do acesso à internet dentro
do Plano Nacional de Banda Lar-
ga será puxada pelas conexões
móveis. “Estamos prevendo que
70% dos domicílios terão inter-
net, mesmo que por meios mó-
veis, pela deficiência de infraes-
trutura. As tecnologias móveis
vão seguir como vertente da ex-
pansão da internet”, afirmou,
durante apresentação em fórum
de TI. Essa é a meta prevista para
até 2014. O plano deverá ganhar
um incentivo a partir do ano que

vem, com medidas específicas
de universalização da internet.

Segundo o ministro, outro fo-
co da expansão da internet serão
os serviços de TV por assinatura
via cabo, cuja lei específica foi al-
terada recentemente para per-
mitir que empresas com capital
majoritariamente estrangeiro at-
uem nesse mercado. “A Anatel já
passou a conceder licenças para
cabeamento, o que é fundamen-
tal para expansão da internet e
da TV por assinatura”, afirmou,
acrescentando que setor de TV
paga deverá crescer em torno de
30% este ano.

Sobre a tecnologia de quarta
geração (4G), Bernardo reafir-

mou que prevê o funcionamen-
to desse sistema, conforme as
regras do leilão de obrigações
para as empresas, até maio de
2013. Mas ressaltou que até o
final deste ano alguns apare-
lhos compatíveis com o 4G já
estarão nas lojas. Além disso,
Bernardo disse acreditar que a
migração da base de usuários
para o 4G poderá desconges-
tionar as redes 3G.

Smartphones

O ministro Paulo Bernardo,
disse ainda que os decretos so-
bre a desoneração tributária dos
smartphones, o compartilha-

mento das redes e o regime es-
pecial de incentivo à construção
de infraestrutura de banda larga
fixa e móvel deverão sair ainda
este mês. “Está tudo pronto para
despacho (na Casa Civil)”, afir-
mou. Segundo ele, todas as pro-
postas devem ser encaminhadas
de forma conjunta.

Bernardo reafirmou que a in-
tenção é tornar os preços dos
smartphones mais acessíveis já
para este Natal. Ele disse que as
empresas já estão com lança-
mentos preparados, apenas à es-
pera do decreto. O ministro criti-
cou ainda a carga tributária do
setor, que não pune as empresas,
mas sim os consumidores.

Acesso móvel expandirá internet 

DIA DAS CRIANÇAS

DA AGÊNCIA ESTADO

As vendas para o Dia das
Crianças pelo comércio eletrô-
nico devem crescer 20% em re-

Vendas online devem 
atingir R$ 855 milhões

lação à igual data no ano passa-
do e chegar ao faturamento de
R$ 855 milhões. Em 2011, o co-
mércio eletrônico faturou R$
713 milhões no período. O le-
vantamento é da e-bit, empresa
especializada em informações
de comércio eletrônico.

O Dia das Crianças é a tercei-
ra melhor data para o e-com-
merce brasileiro, ficando atrás
apenas do Natal e do Dia das
Mães. As categorias de Informá-
tica e Eletrônicos e de Brinque-
dos e Videogames devem ser as
mais procuradas para a data.

A diretora de negócios da e-
bit, Cris Rother, avaliou que as
greves nos bancos e nos Cor-
reios, ocorridas recentemente,
podem ter impacto negativo
nas vendas online para a data. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A-6.




