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EDITORIAL

É preciso continuar confiando
O grau de otimismo dos empresários brasileiros para os próximos 12 meses segue negativo. É o que revela o IBR (International Business Report), um estudo global desenvolvido
pela Grant Thornton que avalia a percepção de mais de 2500 líderes de diferentes setores
e nações em relação ao futuro da economia nacionais e dos negócios. A avaliação se refere
ao terceiro trimestre de 2015.
No levantamento, o Brasil apresenta um índice de otimismo negativo de 5%. O resultado representa melhora em relação ao trimestre anterior de 19 pontos percentuais. Apesar
do salto, o número, porém, ainda posiciona o País entre as 10 nações mais pessimistas e
cautelosas no ranking das 36 economias analisadas pelo IBR.
Na variação anual, o índice de otimismo do empresariado brasileiro caiu 35 pontos. Segundo o estudo, a média global de otimismo é de 38%.
Além desses dados, a incerteza política e econômica que nossa sociedade enfrenta reflete-se diretamente no humor dos investidores que, receosos, freiam os aportes de recursos
no país. Esse cenário piora quando vemos a falibilidade da infraestrutura nacional e, diante
de tudo isso, é difícil permanecer otimista.
No entanto, o otimismo sempre foi marca registrada do empreendedor brasileiro e
nessa hora de dificuldade é testado ao limite. Precisamos ter esperança de melhoria, para
seguirmos investindo, nos reinventando e procurando novas formas de empreender, gerando trabalho e renda a milhões de trabalhadores.
A recuperação econômica do país passa, necessariamente, pela existência e permanência de postos de trabalho e esses só são mantidos pela perseverança dos empreendedores
que se recusam a desistir ante as dificuldades.
Um novo ano se aproxima, vamos fazer com que esse período seja positivo, seja recompensador por tanta bravura demonstrada pela classe empresarial do país.
Um ótimo 2016!

Paulo Lofreta
Presidente
|
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ENTREVISTA

PMDB APRESENTA SEU
“PLANO PARA O FUTURO”
Michel Miguel Elias Temer
Lulia nasceu em Tietê (SP),
no dia 23 de setembro de
1940. Caçula de oito irmãos,
Temer é católico. A família,
sempre fiel aos preceitos cristãos, imigrou de Betabura,
região de El Koura, no norte
do Líbano, em 1925.
Formado em Direito pela
Universidade de São Paulo
(1963), possui o título de Doutor em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC)
de São Paulo. Michel Temer é
considerado um dos maiores
constitucionalistas do país,
6| Serviços Brasil | Dezembro / 2015

autor dos livros Constituição
e Política, Territórios Federais nas Constituições Brasileiras e Seus Direitos na
Constituinte e Elementos
do Direito Constitucional,
esse último na 20ª edição,
com 200 mil exemplares vendidos. Em 2012, recebeu o
título DoutorHonoris Causa
do Instituto de Direito Público (IDP) e da Universidade
Fundação Instituto de Ensino para Osasco (UNIFIEO),
por sua atuação no campo
jurídico e político brasileiro.
Iniciou a carreira políti-

ca como oficial de gabinete
de Ataliba Nogueira, secretário de Educação no Governo
do Estado de São Paulo. Em
1983, Michel Temer foi nomeado procurador-geral do
Estado de São Paulo. No ano
seguinte, assumiu a Secretária de Segurança Pública de
São Paulo, cargo que voltou a
ocupar no início dos anos 90.
Elegeu-se deputado constituinte pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) e participou ativamente da Assembléia Nacional Constituinte, quando se

destacou pela posição moderada, sóbria e pelo grande conhecimento de direito
constitucional.
Após a Constituinte, foi
reeleito deputado federal e
exerceu seis mandatos – todos pelo PMDB. Licenciou-se
do cargo somente para reassumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e,
depois, a de Governo.
Michel Temer foi eleito
três vezes para Presidência
da Câmara dos Deputados
(1997, 1999 e 2009). Na primeira gestão, inovou ao abrir

ENTREVISTA

a Casa para a sociedade ao
criar importante sistema de
comunicação, responsável
por noticiar o trabalho dos
parlamentares e os grandes
debates travados no plenário
e nas comissões.
De 2001 ao final de 2010,
presidiu o Diretório Nacional do
PMDB. Em 2011, licenciou-se
do posto ao assumir a Vice-Presidência da República.
Revista CEBRASSE - O
PMDB lançou um plano de
governabilidade entitulado
“Um Plano para o Futuro”.
Como esse documento irá
favorecer o país na retomada do crescimento? Quais os
benefícios esperados?
Michel Temer - Essas são

as nossas propostas para o
país fazer o ajuste fiscal e
voltar a crescer. É o início de
um grande debate no partido.
Vamos distribuí-las para os
militantes e discuti-lo até 17
de dezembro. O que o PMDB
quer é ter um projeto para o
Brasil. Não estamos olhando
o passado, estamos olhando
para o futuro. A presente crise fiscal e, principalmente,
econômica, com retração do
PIB, alta inflação, juros muito
elevados, desemprego crescente, paralisação dos investimentos produtivos e a completa ausência de horizontes
estão obrigando a sociedade
a encarar o seu destino. Não
temos outro caminho a não
ser procurar o entendimento

e a cooperação.
Revista CEBRASSE - Há
algum compromisso do Governo em adotar as ideias
apresentadas pelo PMDB?
Michel Temer - Este é um
documento do partido para
a nação. Se o governo quiser usar as teses do PMDB
nos sentiremos gratificados.
Este não é um programa a
favor ou contra o governo.
O programa foi destinado a
tratar problemas estruturais
do Brasil e elevar o debate
político para discutir o interesse nacional, inclusive dentro
de seu próprio partido, que
acabou se perdendo. Mesmo
os que querem a saída do
governo querem colaborar

com o país. E este programa que estamos fazendo é
para o país.
Revista CEBRASSE - O senhor se vê como o próximo
Presidente do país?
Michel Temer - Por enquanto não. Em 2018, vamos
escolher um grande nome. Eu
estou encerrando minha vida
pública. Para não encolhermos
diante de demagogias fáceis,
não podemos colocar os interesses pessoais na frente
dos interesses do País.
Revista CEBRASSE - O
PMDB vai romper com o
Governo Dilma?
Michel Temer - O PMDB
não vai sair.

|
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ARTIGO

Pregão Presencial: transparência e
economia nas compras públicas
Eduardo Teodoro

Advogado, Eduardo Teodoro é consultor Jurídico do Sindicato das Empresas
de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo - SEAC/SP

Matéria veiculada pela
Rede Globo no Fantástico no
domingo de 15 de novembro expôs falhas nos pregões
eletrônicos que permitem a
fraudadores a usurpação dos
cofres públicos.
Dos métodos denunciados,
o mais comum é a participação
de empresas conhecidas por
“coelhos”, que apresentam
propostas com o intuito único
de reduzir valores na disputa. Sem sua presença física,
portanto não identificáveis,
a “coelho” desiste de uma licitação exatamente na etapa
de oferta de preços, alegando
falhas documentais - abrindo espaço para que vença a
segunda colocada, que apresentou preço superior.
A prática dessas falhas
nos documentos visa apenas
abrir espaço à contratação
da segunda empresa, diante

da inabilitação da primeira.
O programa Fantástico
evidenciou aquilo que é fato
recorrente: não há qualquer
fiscalização das licitações eletrônicas, modalidade tão difundida de compras públicas,
utilizada não apenas pelo governo Federal, mas também
por estados e municípios em
todo país.
A inovação tecnológica que
garantiu a ampliação de acesso
também abriu caminho para a
exploração comercial. Os fatos
divulgados no programa da
Rede Globo demonstraram
com casos reais a gravidade
da situação. Um exemplo foi
um equipamento adquirido
por meio do processo de pregão eletrônico, cujo manual
de instruções estava escrito
apenas em Mandarim, idioma utilizado pelos chineses.
O caso específico é prova

O pregão presencial é a forma
mais econômica e transparente
de compras públicas,
especialmente em momentos
de escassez nos cofres
governamentais.
8| Serviços Brasil | Dezembro / 2015

do total descontrole público sobre o acesso ao pregão
eletrônico, pois determinada
empresa observou a oferta
de compra pretendida pelo
governo e participou do processo eletrônico sem sequer
ter estado no local do fornecimento para apresentar
detalhadamente o objeto licitado, com vistas à sua efetiva participação no certame
público.
A empresa simplesmente
enviou uma proposta de menor lance, aceita sem qualquer cuidado de avaliação da
exequibilidade do preço e da
real qualificação da fornecedora. Resultado: uma aquisição pública de produto absolutamente impossível de ser
utilizado, pois nem mesmo
tinha um manual de instruções traduzido para a língua
Portuguesa. Uma óbvia demonstração de mau uso do
dinheiro público.
Cremos, sim, que pregão
é uma ferramenta de grande
valia para os governos nos
processos de compras públicas. No entanto, sua forma
eletrônica é muito prejudicial
à sociedade.

Mas, sem sombra de dúvidas, é o pregão presencial
efetivamente a modalidade
que oferta maior segurança
jurídica e econômica aos cofres públicos, porque impede a participação in loco de
fraudadores e de empresas
distantes da boa qualificação
do objeto licitado. Obriga a
presença da ofertante junto
ao órgão público comprador
que, no momento do processo
licitatório, coloca suas equipes
técnica, econômica e jurídica
para a análise completa de
propostas e documentos de
cada empresa participante. E
força os interessados na licitação a visitar as instalações
do eventual comprador, tanto
para conhecer sua real necessidade quanto para apresentar
todos dos detalhes técnicos
e especificidades práticos do
produto que pretende oferecer.
O pregão presencial é
a forma mais econômica e
transparente de compras
públicas, para que se possa
sempre garantir o melhor
uso dos recursos, especialmente em momentos de
escassez nos cofres governamentais.

ARTIGO

Vestir a camisa de mais de 1.000 clientes é o que a
Gocil faz todos os dias. Sob os uniformes de milhares
de vigilantes bate um coração verde e amarelo de
uma empresa comprometida com a segurança e o
bem-estar de brasileiros em todo país.
gocil.com.br

z in n e

MAIS DO QUE UMA EMPRESA
DE SEGURANÇA E SERVIÇOS:
UMA EMPRESA BRASILEIRA.

|
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AO PREMIAR PERSONALIDADES E INSTITUIÇÕES QUE BRILHARAM EM SEUS SERVIÇOS,
HOMENAGEAMOS A TODOS QUE BEM SERVEM ÀS PESSOAS, AO MERCADO E AO PAÍS.
A CEBRASSE LHES DESEJA UM 2016 GENEROSO EM AFAZERES E CONCRETUDES
TÃO NECESSÁRIOS AO BRASIL QUE QUEREMOS FORTE E CONFIANTE!

PERSONALIDADE DO ANO
O vice-presidente da República Michel Temer é advogado formado pela
USP e doutorado em Direito pela PUC de São Paulo. Iniciou a carreira política
como secretário paulista de Segurança Pública, em 1985. Depois se elegeu
deputado constituinte e foi reeleito para a Câmara, que presidiu por três
vezes. É presidente Nacional do PMDB, o maior partido do Brasil.

Michel Temer

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - SENADO
A senadora Marta Suplicy (PMDB/SP) é formada em Psicologia pela PUC-SP,
com pós-graduação na Stanford e mestrado na Michigan University. Foi
deputada federal, prefeita paulistana e ministra das pastas do Turismo e da
Cultura. É relatora do Simples Nacional, PL 125/2015, que tem o propósito de
melhorar o ambiente de negócios para a livre iniciativa do Brasil e prevê a
vigência das novas regras a partir de janeiro de 2016.

Marta Suplicy

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - SENADO
Com dois mandatos como senador pelo PSDB/SP, José Serra foi ministro do
Planejamento e da Saúde nos governos de Fernando Henrique, governador
de São Paulo, prefeito paulistano e deputado federal. Para reduzir o custo
burocrático dos processos de licitação nos três níveis da administração
pública, o senador apresentou Projeto de Lei que prevê a atualização dos
valores de referência da Lei de Licitações, defasados desde 1998.

José Serra

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - CÂMARA
Major Olímpio presidiu a Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar e
diretor da Associação dos Oficiais da corporação. Bacharel em ciências
jurídicas e sociais, prima na defesa da iniciativa privada como um dos pontos
de organização e melhoria no sistema prisional. Para ele, os Estados estão
10| Serviços Brasil | Dezembro / 2015
saturados
e necessitam de novas políticas de carceragem para atender aos
interesses da sociedade, governo e Judiciário.

Major Olímpio

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - CÂMARA
Administrador Público pela FGV e especializado em Comércio Internacional
pela Universidade da Califórnia, elegeu-se deputado federal em 2007 e em
2011. Combateu o excesso de tributos, batalhou pela inserção do
microempreendedor Individual no Simples e pela Frente Parlamentar para a
Desoneração dos Medicamentos. Atualmente é o primeiro suplente do
partido na Câmara Federal.

Walter Ihoshi

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - CÂMARA
Mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e
membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado
Arthur Maia foi relator do PL 4.330, que regulamenta a Terceirização, em
tramitação no Senado. E também das Leis Antiterrorismo e de
Responsabilidade das Estatais. É autor da emenda aprovada pelo Congresso,
que estende o reajuste do Salário Mínimo a aposentados e pensionistas.

Arthur Maia

ATUAÇÃO PARLAMENTAR - CÂMARA
Augusto Coutinho é vice-presidente Regional Nordeste e presidente do
Solidariedade em Pernambuco. Na Câmara tem atuado em prol dos
trabalhadores e da geração de renda, sem esquecer os criadores de
empregos, atuando em políticas públicas que beneficiem a todas as
demandas da sociedade. Está entre os 19 parlamentares considerados os
mais assíduos da casa, e a revista Veja o apontou como o nono mais
atuante no Congresso.

Augusto Coutinho

ADMINISTRADOR PÚBLICO DO ANO
Conhecido por sua habilidade para implantar e administrar importantes
empreendimentos, Wagner Victer é presidente da Fundação de Apoio à
Escola Técnica - Faetec, da secretaria estadual de Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro. Entre 2007 e 2014, presidiu a Cedae, empresa que opera e
mantém a captação, tratamento e distribuição das redes de águas, além
da coleta, transporte, tratamento e destino final dos esgotos gerados por
municípios fluminenses.

Wagner Victer

JORNALISTA DO ANO
Professor Doutor em Comunicação pela USP, Gaudêncio Torquato é especialista
em Comunicação Organizacional e em Marketing Político e Eleitoral. Criou
Planos de Comunicação Institucional para organizações públicas e privadas, e
presta consultoria em Comunicação Estratégica a diversas instituições.
Tem artigos semanais em vários jornais do país, além da coluna Porandubas
Políticas no site Migalhas; e doze livros, entre ele o 'Novo Manual de Marketing Dezembro / 2015 | Serviços Brasil |11
Gaudêncio Torquato
Político' e 'Comunicação nas Organizações' os mais recentes.

DESTAQUE EMPRESARIAL
CEO da 99Taxis, que é uma startup brasileira de inovação e tecnologia
lançada em 2012 e hoje presente em mais de 300 cidades.
O aplicativo é uma plataforma que conecta passageiros e motoristas de
forma simples, rápida e segura. A empresa também atende a necessidade
de clientes corporativos, oferecendo a mesma comodidade e eficiência aos
funcionários que precisam se deslocar de um destino a outro.
Paulo Veras - 99 Táxi

EMPRESA DO ANO
Maior empresa de seguros da América Latina, o Grupo Segurador BBMAPFRE lidera o mercado de prêmios (sem produtos de acumulação) com o
valor de R$ 8,6 bilhões (dado de 2012), além de ocupar o primeiro lugar em
Vida e Pessoas. É a segunda no mercado de seguros de automóvel, com
milhões de clientes. No total, o conglomerado oferece oportunidade de
trabalho a mais de cinco mil colaboradores e possui mais de 25 mil pontos de
vendas.

MAPFRE

MÍDIA IMPRESSA
Publicação da Editora Abril, VEJA é a segunda maior revista semanal de
informação do mundo e a primeira no gênero no Brasil. Aos 47 anos de
circulação semanal, tem hoje tiragem em torno de 1, 2 milhão exemplares: 1
milhão para assinantes e o restante vendido em bancas. Sua linha editorial
trabalha a favor da verdade e da informação qualificada ao leitor, com total
independência, liberdade, credibilidade e exatidão no que publica.

VEJA

MÍDIA TV
O Grupo Bandeirantes é presidido pelo empresário e jornalista João Carlos
Saad, filho de João Saad, que pôs a Rádio Bandeirantes no ar no ano de
1937. De lá para cá, o Grupo consolidou seu poder de comunicação por
meio da presença marcante na vida de pessoas de todos os cantos do Brasil
e de algumas partes do mundo. Hoje, mais de 70 anos depois, é um dos
maiores e mais importantes Grupos de Comunicação multimídia do Brasil e
da América Latina.

Grupo Bandeirantes

AÇÃO SOCIAL
A Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná - FACOP resulta
da união dos Sindicatos empresarial e laboral do setor (SEAC-PR e o
SIEMACO), para qualificar e valorizar os trabalhadores. Tem títulos de
Utilidade Pública e sede na Região Metropolitana de Curitiba. Adonai de
Brasil | Dezembro / 2015
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Arruda,
do SEAC afirma que a fundação educacional é
totalmente voltada à base da pirâmide econômica e cultural.

FACOP

HONRA AO MÉRITO
Eliana Calmon é reconhecidamente uma das personalidades de maior
mérito no Judiciário brasileiro. Primeira mulher a compor Superior Tribunal de
Justiça, abriu caminhos para outras delas ascenderem aos mais altos cargos
da Justiça. Além de compor Conselho Nacional de Justiça, a jurista lecionou
em renomados Institutos do Direito, e dirigiu a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo.

Eliana Calmon

HONRA AO MÉRITO
Dirigente empresarial graduado em administração de empresas e pósgraduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na
liderança nacional do setor de Serviços e é vice presidente da CNC Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Sistema
CNC/SESC/SENAC e presidente da Fecomercio. Foi eleito deputado federal
por Sergipe em 2010 com mais de 79.500 votos e reeleito em 2014 com
84.200 votos.

Laércio Oliveira

HONRA AO MÉRITO
Antonio Goulart apresentou projetos de lei voltados para a educação,
terceira idade, saúde, transporte e crise hídrica, entre outros. Com a
finalidade de modernizar a legislação referente a estâncias turísticas e
permitir que municípios responsáveis por esses serviços recebam aporte
financeiro específico, o deputado Goulart apresentou o Projeto de Lei
1.058/15 aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU).

Antonio Goulart

HONRA AO MÉRITO
Doutor em Neurocirurgia pela Unifesp e diretor da Clínica Prof. Jorge Roberto
Pagura, o neurocirurgião atua principalmente em microcirurgia vascular e
tumores, coluna vertebral, neurocirurgia funcional e dor.
Jorge Pagura foi secretário municipal de Saúde na capital paulista e
secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude do governo do Estado de
São Paulo. Preside a Comissão Nacional de Médicos do Futebol e chefia o
Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina do ABC.

Jorge Pagura

HONRA AO MÉRITO
Com mais de 35 anos de experiência como empresário do setor de serviços
e líder empresarial, é um dos maiores especialistas do Brasil em Terceirização.
Vivenciou in loco toda a discussão e aprovação da Súmula 331 do TST e os
Dezembro / 2015 | Serviços Brasil |13
debates mais importantes sobre Terceirização que aconteceram no
Congresso Nacional nos últimos 20 anos.
Ermínio Lima
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Agência Cass

REDUZA SEUS CUSTOS
E APROVEITE AS MENORES
TAXAS DO MERCADO.

Mais informações ligue para:
SP: /(11)
2015 3576-7500 | Outras regiões: 4007-1356
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