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Jim O’Neill esvaziou as gave-
tas do escritório na semana
passada. Após 18 anos de traba-
lho no Goldman Sachs, o eco-
nomista britânico, de 56 anos,
entregou o cargo de presiden-
te da gestora de recursos da
instituição e deixa quatro le-
tras como um dos principais le-
gados: Bric. Criado em 2001, o
acrônimo ajudou a alçar Brasil,
Rússia, Índia e China ao estre-
lato nos mercados internacio-
nais, especialmente após o es-
touro da crise que levou à lona
economias centrais como a
dos EUA e da União Europeia.

Em sua primeira entrevista
após deixar o cargo, O’Neill
diz que o Brasil parece sofrer
com a doença holandesa – mal
econômico de países que apos-
tam todas as fichas em produ-
tos básicos e esquecem da in-
dústria. Para reverter o qua-
dro, sugere investimento em
tecnologia para que o País ga-
nhe competitividade. Do gover-
no, cobra um ambiente econô-
mico mais propício à tomada
de risco pelos investidores pri-
vados. Apesar dos problemas,
ele diz que o Brasil está atual-
mente melhor do que ele ima-
ginava em 2001 e exalta a que-
da da desigualdade no País.

Torcedor fanático do Man-
chester United, Jim O’Neill
diz que não tem pressa em defi-
nir os próximos passos na vida
profissional e, por enquanto, o
principal desafio está dentro
de casa: convencer a mulher a
viajar ao Brasil por algumas se-
manas para acompanhar a Co-

pa do Mundo em 2014. A se-
guir, os principais trechos da
entrevista concedida ao Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado.

● Na carta de despedida, o sr.
demonstra certa insatisfação
com a velocidade da economia
brasileira, que segue abaixo de
suas previsões para a década.
Quais as razões para essa recen-
te fraqueza do Brasil?
Acho que o Brasil está enfren-
tando um pouco da doença ho-
landesa. Há uma taxa de câm-
bio supervalorizada, falta de
competitividade na indústria
doméstica não ligada às com-
modities e a reversão dos pre-
ços das próprias commodities.
Além disso, o País não foi tão
bem quanto algumas pessoas
imaginavam na última década.
O Brasil cresceu muito quan-
do a conta é feita em dólar gra-
ças ao fortalecimento da moe-
da brasileira, mas o crescimen-
to real do Produto Interno Bru-
to (PIB) foi em torno de 3,6%
na última década. Nesse perío-
do, houve alguns anos em que
o crescimento foi tão suave
quanto o que temos visto. Por-
tanto, não devemos encarar co-
mo tão negativo o que aconte-
ceu recentemente.

● Economistas dizem que o Bra-
sil deve crescer entre 3% e 4%
em 2013. Com esse desempe-
nho, conseguirá atingir sua previ-
são de crescimento médio anual
de 5,2% na década entre 2011 e
2020?
É claramente um desafio, con-
siderando-se os últimos anos.
O Brasil precisará mostrar um
crescimento mais próximo de

5,5% no resto da década para
atingir esse número. Para con-
seguir isso, o investimento do
setor privado precisará crescer
acentuadamente e o governo
terá de permitir e ajudar o in-
vestimento do setor privado.

● Com esse fraco desempenho
recente e, olhando ainda mais
para o passado, foi correta a deci-
são de escolher o Brasil como
parte do Bric?
Claro. A despeito de desapon-
tamentos recentes, o Brasil es-
tá muito maior do que eu ima-
ginava em 2001 ou 2003. Eu
previa que a economia brasilei-
ra ultrapassaria a Itália só no
fim desta década, mas isso já
aconteceu. O Brasil é o único
Bric que conseguiu reduzir a
desigualdade de renda
nos últimos 12 anos.
Essa é uma conquis-
ta bastante impor-
tante.

● Mas, diante da
fraqueza da econo-
mia do Brasil e da Rús-
sia, será que o acrôni-
mo Bric terá de ser rein-
ventado nos próxi-
mos anos?
A Rússia não está
crescendo muito
diferente do que
eu havia previs-
to. A Índia tam-
bém está decep-
cionante e, até
agora nesta dé-
cada, somente
a China supe-
rou minhas
e x p e c t a t i -
vas. E, cla-
ro, a China

hoje é do tamanho dos outros
três países do Bric juntos. Nos
últimos dois anos, apesar da
desaceleração no crescimento,
a China aumentou o seu PIB
em dólar tanto quanto o tama-
nho da economia da Índia. As-
sim, em alguns aspectos, é a
China que é a estranha do gru-
po. Mas, apesar disso, eu real-
mente não vejo necessidade
de revisar o conceito. Os paí-
ses do grupo ainda serão, facil-
mente, as maiores economias
emergentes em 2020. E, coleti-
vamente, os quatro continuam
na trajetória para se tornar tão
grandes quanto os EUA em
2015 e do tamanho do G-7 em
2035.

● Há algumas semanas, em No-
va York, o sr. citou várias vezes

os “Próximos 11” ou “N11”,
grupo composto por Ban-
gladesh, Coreia do Sul,
Egito, Filipinas, Indoné-
sia, Irã, México, Nigéria,
Paquistão, Turquia e Viet-

nã. O que os N11 têm para
oferecer aos investidores

que os Bric, em especial o
Brasil, não têm?

É difícil generali-
zar sobre os

N11. São paí-
ses extrema-
mente dife-
rentes, co-

mo o Méxi-
co e a Nigé-
ria. Vários
desses paí-
s e s t ê m
uma dinâ-

mica de
consumo
muito fa-

vorável e,

até certo ponto, não são tão de-
pendentes de commodities co-
mo alguns Bric.

● Em sua carta de despedida do
Goldman Sachs, o sr. apresentou
uma visão otimista do mundo,
com países mais ricos e menos
desigualdade. Como estará o Bra-
sil daqui a 20 ou 30 anos?
Isso realmente depende de co-
mo o Brasil conseguirá fazer
mudanças para aumentar sua
produtividade, como outros
países têm feito. Acho que o
Brasil deveria olhar para o que
a Coreia do Sul tem feito. O
Brasil tem de aumentar o uso
de tecnologia em todos os seg-
mentos da sociedade o mais rá-
pido possível, melhorar o am-
biente de tomada de risco para
o setor privado e não ser tão
dependente de commodities.

● Quais são seus planos daqui
para frente?
Você terá de esperar um pou-
co para ter essa resposta. Se o
sol continuar brilhando como
nesses três primeiros dias da
minha vida pós-Goldman
Sachs, acho que não vou me
apressar...

● Então, o sr. terá tempo de ir ao
Brasil torcer pela Inglaterra na
Copa? E falando em previsões,
quem deve estar na final?
É possível que eu esteja no Bra-
sil para resolver alguns assun-
tos urgentes durante quatro se-
manas em meados de 2014. Eu
adoraria ir. Estou tentando
convencer minha mulher a me
ajudar a planejar a viagem. Se
o Brasil não for o campeão,
meu palpite é que seja a Espa-
nha ou a Alemanha.

SIMON DAWSON/ GETTY IMAGES - 30/3/2012

ENTREVISTA

‘O Brasil
precisa
olhar para
a Coreia’

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 025/2013. ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SMS. OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER À DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA I, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) 
comunica aos interessados que do dia 06 de maio de 2013 a 17 de maio de 2013, até 
às 09h (horário local), estará recebendo as propostas de preços referentes a este 
Pregão, no endereço eletrônico www.bb.com.br. A Abertura das propostas acontecerá 
no dia 17 de maio de 2013, às 09h (horário local), e o início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 10h do dia 20 de maio de 2013. O edital poderá ser obtido 
no endereço eletrônico acima mencionado e na Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. 
Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza - CE, assim como no Portal de Licitações do 
TCM-CE. Mais informações: (85) 3452.3474 | Pregão Eletrônico|.

                                                     
 Fortaleza-CE, 03 de maio de 2013.

 
Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques

PREGOEIRO(A)

Jim O’Neill, economista do Goldman Sachs

AVISO DE RETOMADA

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 85/2012. ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ 
FROTA – IJF. OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO INSTITUTO 
DOUTOR JOSÉ FROTA – IJF, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS JOSÉ DE ALENCAR 
– CEMJA, AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE (HOSPITAL DA MULHER, CÉLULA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CELAF E DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU), PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PARTE 
INTEGRANTE DESTE EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.  A 
Pregoeira comunica aos licitantes e demais interessados que às 14h30 do dia 09 de 
maio de 2013 fará a Retomada dos lotes 01, 03, 04, 08 e 15 do processo licitatório em 
epígrafe. Mais informações poderão ser obtidas nos telefones 3105-1154 ou 3452-3481.

 Fortaleza-CE, 03 de maio de 2013.
 

 Alays Andrade Madeira Barros
 PREGOEIRA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
PROCESSO 2013-0.099.783-0 - PREGÃO 12/SMADS/13 - Objeto: Prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos no Complexo Prates, situado na 
Rua Prates, 1.101 e nos equipamentos da CAS/Centro-Oeste, da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS - A Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, COMUNICA às empresas 
interessadas na presente licitação, que fica redesignado o dia 17/05/13, às 10:30 
horas para a sessão de abertura do certame. COMUNICA, ainda, que ficará à 
disposição, a partir desta data, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 
São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a versão atualizada do Edital.

Ministério de 
Minas e Energia

Torna público que recebeu no dia 30 de Abril de 2013 do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Licença 
de Instalação nº 932/2013 com validade até 19/10/2016 para  a Implantação 
do Sistema de Produção Antecipada (SPA) de Lula Sul, Campo de Lula 
(Bloco BM-S-11) contemplado na Atividade de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 1.

Santos (SP), 03 de maio de 2013
OSVALDO KAWAKAMI

Gerente Geral

PUBLICAÇÃO DO RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO Nº 932/13 PARA SISTEMA DE 
PRODUÇÃO ANTECIPADA (SPA) DE LULA SUL, 

CAMPO DE LULA (BLOCO BM-S-11)

UNIDADE DE OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 
E PRODUÇÃO DA BACIA DE SANTOS – UO-BS

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 026/2013. ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SMS. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À 
DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA II, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) comunica aos interessados que 
do dia 06 de maio de 2013 a 17 de maio de 2013, até às 10h (horário local), estará 
recebendo as propostas de preços referentes a este Pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A Abertura das propostas acontecerá no dia 17 de maio de 2013, às 
10h (horário local), e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
10h30 do dia 20 de maio de 2013. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico 
acima mencionado e na Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja 
e Terraço – Fortaleza - CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Mais 
informações: (85) 3452.3474 | Pregão Eletrônico|.

                                                     
 Fortaleza-CE, 03 de maio de 2013.

 
Eduardo Macário Melo da Costa

PREGOEIRO(A)

Em sua última semana
no banco, O’Neill diz que
o País só crescerá
dentro de sua previsão
se investir em tecnologia

CHAMADA PÚBLICA
Leilões Aneel de Energia Eólica em 2013

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, torna pública a intenção 
de formar parcerias na modalidade de consórcio, em empreendimentos eólicos, 
para participação nos Leilões ANEEL em 2013 e, em caso de êxito no certame, 
constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE.
Informações adicionais encontram-se disponibilizadas no site da 
Chesf www.chesf.gov.br, onde os interessados deverão preencher o Formulário de
Cadastramento até as 18:00 (dezoito) horas, horário de Brasília, do dia 03.06.2013.

A Diretoria

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 027/2013. ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - SMS. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER À DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
O(A) Pregoeiro(a) comunica aos interessados que do dia 06 de maio de 2013 a 17 de 
maio de 2013, até às 08h30 (horário local), estará recebendo as propostas de preços 
referentes a este Pregão, no endereço eletrônico www.bb.com.br. A Abertura das 
propostas acontecerá no dia 17 de maio de 2013, às 08h30 (horário local), e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09h30 do dia 20 de maio de 2013. O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado e na Rua do Rosário, 
77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, assim como no 
Portal de Licitações do TCM-CE. Mais informações: (85) 3452.3474 | Pregão Eletrônico|.

                                                     
Fortaleza-CE, 03 de maio de 2013.

 
Alays Andrade Madeira Barros

PREGOEIRO(A)

AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013. ORIGEM: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - 
IJF. OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 
CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO 
(CLT), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 
EPIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. TIPO 
DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A Pregoeira comunica aos interessados que devido a 
razões de ordem administrativa a SESSÃO DE CONVOCAÇÃO anteriormente marcada 
para o dia 08 de maio de 2013, às 08h30, ocorrerá somente no dia 17 de maio de 2013, 
às 08h30, na Rua do Rosário, 77 – Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja – Fortaleza 
– CE. O Edital poderá ser obtido no endereço acima mencionado, no site 
www.fortaleza.ce.gov.br, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Mais 
informações ligar para os telefones: (85) 3452.3482 | (85) 3452-3474.

                                                     
 Fortaleza-CE, 03 de maio de 2013.

 
 Geovânia Sabino Machado

PREGOEIRA

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/SVMA/2013 - PA. 2012-0.297.016-4 - OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manejo e 
conservação dos Parques Municipais que integram o chamado Grupo Benemérito
PREGÃO PRESENCIAL 004/SVMA/2013 - PA. 2012-0.356.374-0 - OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manejo e 
conservação dos Parques Municipais que integram o chamado Grupo Jacques 
Cousteau.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.4 comunica aos interessados 
que a sessão de abertura dos certames em epígrafe, agendadas para às 10:00h 
do dia 10/05/2013 e 14:00h do dia 13/05/2013, fica suspensa “sine die”. A nova 
data da sessão será divulgada oportunamente no D.O.C. e no endereço eletrônico 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Economia & Negócios, p. B4.




