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Resultado fraco
A

tribuirapenasàfracarecuperação econômica mundial o desempenhoinsatisfatóriodabalança comercial (exportações menos
importações) do primeiro semestre
do ano é ignorar ou esconder os fatoresigualmenteverdadeirosepossivelmente mais relevantes. Foi o que fez
ontemoministrodoDesenvolvimento,MauroBorges,aocomentarasestatísticas de junho.
Nãodáparanegarqueacriseglobal
continua contendo as encomendas
de produtos brasileiros.E tem a prostraçãodaArgentina quederrubounadamenosque19,8%dassuasimportações do Brasil (veja o Confira), em
comparação ao mesmo período do
anopassado.EaArgentinacontaporque em 2013 foi o destino de 8,0% das
exportaçõesbrasileiras.Nesteprimeiro semestre foi de apenas 6,7%.

Mas o emperramento global é um fator que não pode ser exagerado. A crise
mundialcomeçouem2007 eaasfixia do
comércio exterior produzida por ela já
foi maior. Agora, a recuperação só é menordo que a esperada.Mas, ainda assim,
as exportações brasileiras para os EstadosUnidoscresceram noperíodo11,4%.
Há outros fatores prejudicando os resultadosdabalançacomercialbrasileira.
O primeiro tem a ver com a crescente
perda de competitividade da indústria.
As exportações de produtos industrializados caíram 9,8% nestes primeiros seis
meses do ano. A participação dos manufaturadosnapautabrasileiradeexportações do primeiro semestre caiu para
34,4%, a mais baixa em 24 anos.
Éverdadequeoencolhimentodomercadoargentinopesoumuitonesseresultado. Mas isso não é tudo. As mercadoriasindustrializadasnãovêmconseguin-
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do mercado externo porque seguem caras demais em moeda estrangeira e, por
isso, são alijadas pela concorrência. O
câmbioforadelugar(dólarbarato)éapenas parte da verdade. Outras razões aju-

CONFIRA
● Mercados de exportação do Brasil
VARIAÇÃO* (%)

Ásia
China
América Latina e Caribe
Mercosul
Argentina
Demais da América
Latina
União Europeia
EUA
Oriente Médio
África
Europa Oriental
Demais
TOTAL

PARTICIPAÇÃO (%)

2,9
4,9
-9,7
-8,9
-19,8

35,0
21,6
19,9
11,2
6,7

-10,6

8,7

-3,6
11,4
-6,6
-13,8
8,2
-21,4
-2,6

18,9
11,6
4,2
4,0
1,9
4,5
100

*EM JAN-JUN/2014 ANTE JAN-JUN/2013 (MÉDIA DIÁRIA)
FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

A tabela mostra como se comportam
os principais mercados para o produto brasileiro de exportação.
●

Sem munição

O novo pacote de bondades do governo saiu fraco, porque não há munição. A situação das contas públicas
mostra que não há como garantir políticas anticíclicas. Pior ainda, ficou
muito difícil de garantir o superávit
primário (sobra de arrecadação para
pagamento da dívida) de 1,9%. E isso
indica que a dívida vai ficando sem
sustentabilidade. Só deve aumentar,
o que pode levar ao rebaixamento
das agências de análise de risco.

Opinião

Clima de baixa confiança
no comércio e na indústria
A confiança entre
os empresários
da indústria e do
comércio continua sua marcha
descendente.
O Índice de
Confiança da Indústria(ICI),apurado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), divulgado anteontem, recuou 3,9%, para 87,2 pontos, o mais
baixo nível desde maio de 2009.
O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional
do Comércio (CNC), por sua vez,
recuou 2,3% em junho em relação a
maio e, em relação a junho do ano
passado, o recuo foi de 12%, o mais
intenso já registrado na pesquisa
comparada.
Aloisio Campelo,da FGV,estimava que as greves de diferentes categorias de trabalhadores, aliadas às
paradas programadas das empresas por causa do menor número de
dias úteis no mês, em razão dos jogos da Copa do Mundo, tiveram impacto expressivo nas atividades industriais. Esses fatores se somaram
a outros, estruturais, que já vinham
tendopapel negativo, como demanda desaquecida, juros elevados e
crédito mais caro. Entre as categorias de uso, as de bens duráveis e de
bensde capital sãoas mais pessimistas: “Saímos de um cenário de con-
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damaexplicarabaixacapacidadedevendas de produtos industrializados: o alto
custoBrasil(especialmenteacargatributária),aprecariedadedainfraestruturae
o excesso de burocracia.
Masnãodáparaexcluirafaltadeacordos comerciais do Brasil com outros
mercados. O governo engavetou grande
número de propostas de acordo que dariampreferênciaparaoprodutobrasileiro. Em vez disso, optou para dar curso a
aproximações mais políticas do que comerciais com seus vizinhos e, por isso,
transformou o Mercosul, que deveria
serumauniãoaduaneiraemoladenegócios, em clube bolivariano.
Osaldocomercialde2013foiumsuperávit de US$ 2,4 bilhões. O de 2014 deve
ser da mesma magnitude. O Banco Central (BC), sempre tão otimista, projeta
US$ 5 bilhões. O mercado financeiro,
que deixa suas estimativas na Pesquisa
Focus (feita pelo BC) aponta para US$
2,1bilhões.Asexportaçõesdecommodities(minériosegrãos)continuamsubindo em volume, mas enfrentam preços
mais baixos no mercado internacional.
Uma observação final. As importações perdem ímpeto. No primeiro trimestre ainda cresciam a um ritmo de
3,1%em12meses.Agoracrescemapenas
0,8%.Isso indicaque aredução depoder
aquisitivo do consumidor brasileiro em
consequência da inflação também está
contendo as importações.

fiança fraca para confiança muito
mais fraca, baixa, um nível de pessimismo de difícil reversão”, disse
ele ao jornal Valor. Acrescentou que
em julho é possível que diminua “a
intensidade da queda de confiança”, mas não o sinal negativo desse
indicador.
Na área do comércio, e em nível
nacional, dos nove itens pesquisados pelo Icec, seis chegaram ao menor nível desde o início da apuração
em 2011. Na avaliação das condições
correntes, a queda foi de -3,3% e a
percepçãocomrelação àscondições
econômicasatuaiscaiu-6,8%.Ouseja, a situação do momento inspira
pouca confiança e o futuro próximo
também. Mais de 70% dos empresáriosdocomércioavaliamqueascondições econômicas pioraram nos últimos 12 meses. Em razão disso, expectativas e intenções de investimentos também estão em queda.
O quadro é de percepções negativas que se autoalimentam entre os
dois setores: o comércio não vê
boas perspectivas à frente e reduz
suas encomendas à indústria, que,
por sua vez, não se sente animada a
aumentar a produção e o nível de
emprego.
Só é difícil de entender por que o
Índice de Confiança do Consumidor, também apurado pela FGV, tenha subido 1% em junho, depois de
cair 3,3% em maio e 0,8% em abril.
Euforia da Copa, talvez?

Consumed in Brasil
✽
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uma iniciativa louvável, serão
realizados 200 voos comerciais abastecidos com biocombustíveis partindo do Rio em direção
às demais cidades-sede da Copa do
Mundo. Pasmem: nenhuma gota desse biocombustível é brasileira.
AiniciativapretendeusareventosinternacionaiscomoaCopaparapromoçãoetestedebiocombustívelemescalacomercial.Éumaimportantecontribuiçãoaodesafiodosetoraeronáutico
de atingir crescimento neutro em carbono até 2020 e reduzir em 50% suas
emissõesem2050,comparado a2005.
Umdesafiodessamagnitudeabreuma
enorme oportunidade para o Brasil.
Durante anos temos acompanhandoaevoluçãodainiciativadesubstituição do querosene fóssil de aviação por
bioquerosene (bioQAV). Nossas estimativas indicam que a substituição do
fóssil pelo bioQAV pode reduzir as
emissões de carbono em mais de 80%
e, ainda, atender aos padrões internacionaisdesustentabilidadesocialeambiental. A combinação de aeronáutica
e biotecnologia industrial tem despertado interesse emdiferentes partes do
globo. A disponibilidade de matériaprimaagrícola(particularmentecanade-açúcar) nos coloca ainda em certa
vantagemquandocomparadaaoutras
alternativas renováveis.
Oquenosespantaéarazãopelaqual

nenhum dos 200 voos realizados no
espaço aéreo brasileiro trouxe produto do Brasil em seus tanques. Não é
umaquestão decompetitividade,uma
vezqueacana-de-açúcar,apesardesofrida,aindaémuitoeficientenaprodução de energia. Tampouco se trata da
faltadedisponibilidade doprodutono
Brasil. O que impede o uso do produto
brasileiro é o excesso de burocracia,
disseminado em vários setores e, em
particular, no nosso governo.
Por ser um combustível usado em
condições extremas, o querosene de
aviação deve passar por rigorosos testesdequalidadeeconformidade.Internacionalmente, a especificação ASTM
para Jet A/A1 é exigida e aceita para
voos comerciais. No Brasil é necessáriaregulamentaçãocomplementar,devendo ser aprovado no padrão QAV-1,
o que requer resolução específica da
Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Com a aprovação do bioquerosene
produzido do açúcar da cana pela
ASTMemmeadosdejunho,quenaprática é de origem brasileira, estamos
diante de uma situação esdrúxula. Ele
podeserusadoemvooscomerciaisem
escala global, incluindo voos da Europa e dos EUA rumo ao Brasil, mas não
podedecolardoRiodeJaneiro.Ainiciativa de promoção de descarbonização
da aviação comercial via biocombustíveisnoBrasil,duranteaCopa,sóépossível com biocombustível importado.
Não temos, é claro, nada contra bioquerosene produzido no exterior.
Tambémnãopretendemosminimizar
oméritodapromoçãodosbiocombustíveis de aviação. O momento da Copa

parece perfeito. É uma frustração e
quaseumdesabafo.EmtemposdeCopa,seriacomoverumdosnossosjogadores ser barrado na imigração no início de junho por uma pane no sistema
da Polícia Federal. Sim, ele poderá entrar, mas só daqui a um mês.
Discriminação contra um produto
importadonãoé permitidaemcomércio internacional. Mas contra um produto local é a primeira vez que ouvimos falar, ainda mais no país do conteúdo nacional.
Vale ressaltar que a resolução da
ANP não traz nenhuma modificação
técnica nos parâmetros da ASTM. Assim, por mais louvável que sejam os
motivos para a ANP ter resolução própria, nenhum teria sido mais nobre do
que permitir que os voos viessem a
ocorrer com bioquerosene nacional.
E,pior ainda, nãohá definição tributária para o novo produto renovável, o
quelevaobiocombustívelacairna“regra geral”, que pode significar que ele
terácargatributáriamaiordoqueofóssil.Lembrandoqueatributaçãodofóssil segue um regime especial, que não
se aplica automaticamente por definição ao biocombustível.
Seogovernoquerinovar,quetaldeixardeladoacolaeincentivarastecnologias limpas com menos impostos? É
maisuma triste evidência deque combustíveis renováveis não estão na pauta de prioridades de quem gerencia as
políticas do setor energético no Brasil.
✽
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“O valor (da exposição das distribuidoras)
ainda é relevante, com impacto importante no fluxo de caixa das empresas.”

“A cada avanço da Petrobrás, volta
o alarido das vozes que querem que ela
tenha um papel menor.”

"As quantidades exportadas de
produtos básicos mais que compensam
queda dos preços.”

CHINA

ÁFRICA DO SUL

UNIÃO EUROPEIA

Xangai reduz limitações
em zona de livre-comércio

Trabalhadores de minas “Hoje, podemos
comprovar o acerto da
de platina fazem greve
decisão tomada naquela

Eurocéticos protestam
em sessão do Parlamento

Xangai reduziu as limitações
sobre o investimento estrangeiro na zona de livre-comércio
da cidade, diminuindo os setores restritos para 139, de 190. A
redução da “lista negativa”
abre setores como o transporte ferroviário de mercadorias
para o investimento estrangeiro. A zona de livre-comércio
foi inaugurada em setembro.

Cerca de 220 mil trabalhadores de minas de metais entraram em greve ontem na África
do Sul, para exigir salários
maiores. Os funcionários exigem aumento de 12%, enquanto as empresas oferecem entre
7% e 8%. O país ainda se recupera da greve de trabalhadores
de minas de platina, que durou
cinco meses.

época. A produção (no
pré-sal) já ultrapassa o
patamar de 500 mil barris
por dia e isso é apenas o
começo dessa grande
província petrolífera que
pertence ao povo
brasileiro.”
Edison Lobão
MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

Vários deputados eurocéticos
ficaram de costas ontem na
execução do hino símbolo da
União Europeia, executado pela Orquestra Filarmônica de
Estrasburgo. O protesto foi
feito na primeira sessão do novo Parlamento Europeu. Entre
os deputados que participaram
do protesto, estavam a francesa Marine Le Pen (Frente Na-

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
INTERESSADO: EDUANA PARTICIPAÇÕES LTDA.
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO - PROTOCOLO 621655
IMÓVEIS: Rua Soares de Avelar, nºs 360/368/372 - Matrículas nºs 40.876, 52.309, 99.878 e 143.633.
O OITAVO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO, no procedimento de retificação de registro acima identificado, vem notificar:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE, na pessoa do seu síndico; MASAYE MIYASHITA e
KÁTIA CRISTINA KAFER, na qualidade de confrontantes dos imóveis retificando, para se
manifestar, querendo, dentro do prazo de 15 dias, contados da primeira publicação deste Edital,
a respeito da retificação pretendida. Maiores informações ou manifestação deverá ser apresentada
nesta Serventia, no horário de expediente das 9 às 16 horas, na Rua Genebra, 244, Bela Vista.
Alerta: se não houver manifestação expressa, no prazo legal, importará anuência para todos os fins
de direito. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, aos treze dias do mês de junho
do ano de dois mil e quatorze. Silas de Camargo - autorizado
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alta

Inflação anual na OCDE avançou
em maio na comparação anual

2,1%
cional) e o britânico Nigel Farage (Ukip). Nas eleições europeias, em maio, os partidos eurocéticos saíram como a grande surpresa, após conquistarem votações expressivas.

foi o avanço, pelo terceiro mês
seguido, dos preços ao consumidor entre as maiores economias
do mundo, deixando a Europa
isolada na luta contra o problema da inflação baixa

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 2ª REGIÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM ETICE
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20140001
A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, por intermédio do Pregoeiro e de
membros da equipe de apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos
interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registro de Preços para
futuros e eventuais serviços de fornecimento de “links” de conectividade IP (Internet Protocol),
Versões 4 e 6, entre a rede da contratada e a rede Internet Mundial. MOTIVO: Alterações no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº
30/2014, até o dia 17/07/2014, às 8:30h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No
endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em
Fortaleza, 30 de Junho de 2014. ROBINSON DE BORBA E VELOSO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Pregão Eletrônico nº 077/2014 - Registro de Preços para a aquisição de
açúcar refinado de composição vegetal, tipo sacarose de cana-de-açúcar.
Abertura da Sessão de Lances: 17/07/2014 às 11h30min.
Edital: encontra-se afixado na Coordenadoria de Compras e Licitações, à Av.
Marquês de São Vicente, nº 121, Bloco A, 7º andar, Barra Funda, São Paulo/SP,
sendo fornecidas cópias, nos dias úteis, no horário das 11h30min às 18h, ou poderá
ser obtido no endereço http://www.trtsp.jus.br/html/noticias/licitacoes/.

