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Debate. Mesquita Neto (E), Nóbrega, Ricotta e Valbuena em evento promovido pelo Iese

Democracias novas
precisam de mídia forte
Para diretor-presidente do Grupo Estado, as empresas precisam cuidar de suas marcas

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA - UCP
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) SELEÇÃO DE CONSULTORES
Brasil
Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO/SP
Solicitação para apresentação de Manifestação de Interesse nº 006/2012 para elaboração de 
projetos executivos de arquitetura visando à reforma das salas de treinamento e auditórios 
dos edifícios das unidades regionais fazendárias de Taubaté, São Bernardo do Campo, São 
José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e Jundiaí, todas no Estado de 
São Paulo.
Nº do Projeto: BR-L1268
Nº do Contrato de Empréstimo: 2331/OC-BR
O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda, recebeu um financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID e se propõe a utilizar parte destes fundos para efetuar 
pagamentos de despesas elegíveis em virtude do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos 
Fiscos no Brasil - PROFISCO/SP com adequação física das salas de treinamento e auditórios das 
Regionais Fazendárias de Taubaté, São Bernardo do Campo (ABCD), São José do Rio Preto, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e Jundiaí.
A Secretaria da Fazenda convida os consultores elegíveis a apresentar o seu interesse para os 
serviços solicitados. Os consultores interessados deverão proporcionar informação que demonstre 
que estão qualificados para prestar os serviços (folhetos, descrição de serviços semelhantes 
executados, experiência em condições idênticas, indicação de corpo técnico adequado para execução 
dos serviços e outras informações que julgarem pertinentes). A documentação apresentada 
subsidiará a formação da lista curta de consultores que serão convidados a participar do 
processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 
para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (2350-7), e está aberta a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.
Os Consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico 
abaixo indicado.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico ao endereço abaixo 
indicado o mais tardar até às 18h do dia 23/11/2012.
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
At: Sandra A. Paineli
Email: ucpprofisco@fazenda.sp.gov.br
Tel: (11) 3243-3225
Fax: (11) 3243-3877

Países com democracias no-
vas, como o Brasil, precisam
ter uma mídia forte, que traba-
lhe com liberdade, sem interfe-
rência de governos e num mer-
cado competitivo. A opinião
do diretor-presidente do Gru-
po Estado, Francisco Mesqui-
ta Neto, veio em resposta à per-
gunta sobre o papel da mídia
hoje, feita pela plateia presen-
te no sábado ao encontro inter-
nacional da IESE Business
School, que reuniu centenas
de ex-alunos de várias partes
do mundo para uma série de
palestras em São Paulo.

“A sociedade precisa de alter-
nativas e, para isso, as empresas
precisam ser independentes. Por
isso, precisamos cuidar muito de
nossas marcas”, disse o executi-
vo, um dos palestrantes de um
painel sobre a ligação entre tec-
nologia, estratégia e modelo de
negócios. As novas tecnologias
estão levando jornais do mundo
todo a mudar o modelo de negó-
cio e, para Mesquita Neto, as em-
presas de mídia precisam ofere-
cer conteúdo de qualidade, por
meio de várias plataformas – jor-
nal impresso, internet, áudio, ví-
deo e tablet, entre outros.

Em parte, isso já está aconte-
cendo: no Brasil, quatro das cin-
co maiores audiências de notí-
cias da internet pertencem a gru-
pos tradicionais de mídia. “Esta-
mos captando esse novo públi-
co. As novas tecnologias ven-
dem nosso conteúdo.” Entre as
estratégias possíveis para os jor-
nais, além do investimento contí-
nuo em tecnologia e conteúdo
de qualidade, Mesquita Neto fa-
lou também em procurar novos

mercados e aprender a trabalhar
com as mídias sociais, tanto para
distribuir como para receber in-
formação. “Conteúdo com valor
será sempre relevante.”

Para Jorge Nóbrega, vice-pre-
sidente corporativo das Organi-
zações Globo, não existe mídia
antiga ou nova, todas precisam
ser integradas. Segundo ele, há
dois grandes desafios pela fren-
te: aprender a lucrar com as no-
vas tecnologias e a regulamenta-
ção na internet. “Não acho justo
que algumas pessoas ganhem di-
nheiro distribuindo o conteúdo
dos outros. Tem aí uma questão
de propriedade intelectual.”

Velocidade. Uma das preocu-
pações compartilhadas pelos
palestrantes foi o desafio que é
acompanhar as mudanças tec-
nológicas. Santiago Valbuena,
CEO do Grupo Telefônica na
América Latina, lembrou que,
até algum tempo atrás, as opera-
doras telefônicas iam até as ca-
sas, colocavam o cabo no chão e
ligavam o telefone. “Depois, co-
brávamos por minuto falado.
Nosso mundo não é mais as-
sim.”

De acordo com o executivo,
no setor de telecomunicações, a
tecnologia muda a cada três ou
quatro anos e, por isso, há pouco

tempo para recuperar os investi-
mentos feitos. “Os usuários que-
rem tudo para hoje, e agora.”

“Velocidade e inovação serão
fundamentais para todos”, dis-
se Eduardo Ricotta, vice-presi-
dente da Ericsson na América
Latina. Ele deu dois exemplos,
em áreas diferentes: mil novos
aplicativos para celulares são
criados a cada dia, e disse que a
morte da cantora americana
Whitney Houston, em feverei-
ro, foi divulgada pelo Twitter 27
minutos antes que a mídia tradi-
cional o fizesse. “Em uma socie-
dade conectada como a nossa, o
usuário tem o poder.”

PE.DRM.O.0022.2012
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para a contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada com posto fixo e
motorizado, para atender a área industrial da Usina Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho localizada no município de Pedregulho – SP.
2. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do Banco do Brasil 
(www.licitacoes-e.com.br), que também poderá ser acessado pelo endereço 
http://www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”. 
3. Mais informações no Diário Oficial da União do dia 05/11/2012.

Departamento de Produção Minas

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de 
Minas e Energia

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/SES/2012 Processo nº 2012-0.271.406-0 
do tipo MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, promovido para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de implantação e a operação de um sistema 
informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle e pagamento, cujo 
escopo é o gerenciamento do abastecimento de combustíveis e lubrificantes,  para 
serem utilizados pelo Corpo de Bombeiros Metropolitano, conforme Projeto Básico 
nº CBM 001/403/2012 - Anexo I ao Edital. PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: 
de 06/11/2012 a 23/11/2012 das 8h00 às 15h30.Entrega dos envelopes nº 1 e 2 e 
a sessão de abertura será na data de 26/11/2012 às 10h00 na Sala de Licitações 
da Secretaria Municipal de Serviços, na Rua Líbero Badaró, 425 - 27º andar - 
Centro - São Paulo-SP. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no sítio 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou poderão ser adquiridos mediante 
a entrega no ato de 01 (um) CD-RW “virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento 
junto a rede bancária credenciada, a importância correspondente a R$ 0,15 (quinze 
centavos de real), por folha, através de Guia de Arrecadação na Divisão de Licitação 
e Cadastramento - SES - 3, no mencionado endereço. Informações no telefone 
0xx-2075-7277 ou fax 0xx11-5061-8924.

SECRETARIA DE SERVIÇOS

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




