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PIB Mercado financeiro reage a ritmo menor que o esperado na tramitação da proposta de reforma da Previdência

Previsão de crescimento é cada vez menor

KELLY OLIVEIRA
Agência Brasil, Brasília

Com a tramitação da reforma da Previdência em ritmo
menor do que o esperado, o
mercado financeiro tem reduzido cada vez mais a previsão para o crescimento da
economia este ano. O fraco
desempenho da economia
foi apontado na última semana pelo Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), que apresentou queda de 0,68% no
1º trimestre deste ano.
No início do ano, a previsão de instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país) era de 2,5%. Agora,
após 11 reduções consecutivas na pesquisa semanal,
chega a 1,45%.
Economistas e o governo
argumentam que, sem a reforma da Previdência, o endividamento do governo aumenta e diminui a confiança
dos investidores sobre a capacidade de o país de honrar
os pagamentos da dívida pública. Com isso, os investimentos são reduzidos e há
comprometimento da capacidade de criar emprego e gerar crescimento econômico.

Reforma

O professor de macroeconomia do Ibmec-RJ e economista da Órama Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários

Alexandre Espírito Santo disse que, no final do ano passado e início de 2019, os analistas acreditavam que a reforma da Previdência, por
ser considerada o principal
problema fiscal do país, tramitaria de forma célere no
Congresso Nacional.
“Por ser mais ou menos
um consenso na sociedade
que é necessário fazer a reforma, acreditávamos que ia
tramitar de maneira célere,
que a gente teria no final do
primeiro semestre a reforma
encaminhada no Congresso
Nacional com grandes chances de estar aprovada. Entretanto, depois que o governo
começou, as coisas não fluíram dessa forma”.
Na visão do economista, o
governo precisa focar na
aprovação da reforma.
“Aarticulaçãopolíticaéum
problema até, de alguma forma, natural porque é um governonovo.Apesardeterpessoas com experiência, governosquandosãocolocadospela primeira vez encontram
dificuldades. Só que o país
infelizmente está precisando
de velocidade. A gente tem
muito desemprego e crescimento pífio”, argumentou.
Para ele, há grande chance
de a reforma ser “desidratada”. “Dependendo de quanto
for desidratada é um problema,porqueopaísprecisadessa poupança. Os empresários
que estavam querendo começar a investir adiaram os investimentos para quando
efetivamente a reforma sair e

Antonio Augusto (Câmara dos Deputados) / Divulgação / 14.5.2019

Previsão

A aposta era que reforma da Previdência tramitaria de forma célere no Congresso

1,45%

é a quanto chega a
previsão de instituições
financeiras consultadas
pelo Banco Central (BC)
para o crescimento do
Produto Interno Bruto
(PIB) agora, após 11
reduções consecutivas
na pesquisa semanal

a gente tiver efetivamente os
números na mãos. E aí rapidamente as revisões [para o
crescimento do PIB] acontecerão”, afirmou.

Copom

No último dia 14, na ata da
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC
adiantou que a economia pode apresentar recuo no primeiro trimestre deste ano.

Segundo o documento, o
processo de recuperação gradual da atividade econômica
sofreu interrupção no períodorecente,masaexpectativa
é de retomada adiante. Na
quinta-feira (16), o presidentedoBC,RobertoCamposNeto, afirmou que o desempenho recente da economia foi
decepcionante. Ele destacou
que é preciso resolver a situação fiscal para o país vol-

BRASIL NA OCDE

Governo vê pouca chance de entrar
CÉLIA FROUFE
Estadão Conteúdo, Oxford

São "baixas" as expectativas
do governo brasileiro de encontrar na semana que vem
uma solução para o impasse
sobre a adesão do País - e de
outros cinco candidatos que permita o início do processo de inclusão à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O assunto será discutido no dia 23 em Paris
pelos membros da entidade
- reunião da qual o Brasil não
participa - e é preciso que
haja opinião sobre o tema
formada por consenso.
Há a perspectiva, porém,
de que os debates sobre o
assunto na próxima semana
possam se transformar em
um "engajamento" que permita aos japoneses levarem
o tema para o âmbito da cúpula do grupo das 20 maiores economias do mundo
(G-20), que será realizado no
final de junho, em Osaka.
"No mínimo, espera-se que
se chegue a um ponto em
que o governo possa continuar tratando do assunto
sem dizer que ele morreu",
disse fonte do governo
Em meados do mês passado, os Estados Unidos, que
são o principal obstáculo de
entrada de novos membros
à OCDE, minimizaram a barreira, mas por meio de um
avanço tão sutil que não se

configurou como um passo
prático do processo. Em encontro realizado com Donald Trump em Washington, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu um apoio
americano para a questão da
Organização, mas em contraparte cedeu em relação
ao Tratamento Especial e Diferenciado (TED) em acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC).
No encontro da OCDE de
maio, os representantes dos
EUA informaram que não
"tinham instrução" sobre a
chegada de novos membros
- além do Brasil, solicitaram
entrada Argentina, Peru,
Croácia, Romênia eBulgária.
"Não ter instrução significa
dizer não têm um pacote
que poderíamos aceitar",
explicou a fonte. O Brasil
continua dependente, portanto, dos Estados Unidos.
A posição inicial americana era ter aceitado apenas
um novo membro, a Argentina. Os americanos não desejam que a entidade se amplie, mas, ao mesmo tempo,
a palavra de Trump foi dada
a Bolsonaro. O que está em
questão, porém, é o equilíbrio entre os participantes
da Organização. "Para os
EUA, quanto menos novos
membros possível e quanto
mais devagar, melhor."
Os Estados Unidos já se
comprometeram anteriormente com a Argentina, mas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

tar a ter investimentos. “Ficamos decepcionados com o
resultado”, disse.
Campos Neto acrescentou
que existia a expectativa no
mercado financeiro de que,
após eleição, a questão fiscal
fosse rapidamente resolvida. Entretanto, como isso
não ocorreu, o mercado está
em processo de espera pelas
reformas. "Incertezas continuam no ar. Isso explica um
pouco esse adiamento da decisão de investir".

Jim Watson / AFP / 19.3.2019

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse no dia 14
que a equipe econômica já
está trabalhando com uma
previsão de crescimento de
1,5% neste ano. Segundo ele,
a reformulação de expectativas diante da demora na
aprovação da reforma da
Previdência justificou a revisão das estimativas.
O governo deve divulgar
no próximo dia 22 a nova
previsão para o crescimento
da economia neste ano. Em
março, o governo previa expansão de 2,2%. Com a desaceleração do crescimento
econômico, as receitas do
governo diminuem, o que
provavelmente tornará necessário novo contingenciamento (bloqueio) de verbas
do Orçamento deste ano.
O resultado do PIB do primeiro trimestre deste ano
será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no próximo dia 30.

EM 2018

Países
emergentes
investiram o
dobro do Brasil
DA REDAÇÃO

Estados Unidos minimizaram barreira para o Brasil, mas não houve passo prático
a Europa - que apoia abertamente o Brasil - apenas
aceita a chegada de um novo
membro quando há também a adesão de um representante do continente.
Os americanos teriam, assim, que votar a favor de
abertura de pelo menos quatro novos postos para incluir
o País, considerando o Brasil
como o próximo da lista.

Argentinos

A expectativa era de que os
argentinos tivessem o processo de adesão iniciado no

mês passado; o da Romênia,
em setembro; e o do Brasil
no início de 2020.
Mas sem um acordo entre
as partes visto até agora, o
processo não se configura.
Num caso extremo de
Washington liberar a entrada
do Brasil, já se espera o pedido da contraparte europeia
de inclusão da Bulgária. No
fim do ano passado, o grupo
chegou bem próximo de incluir Argentina e, na sequência, a Romênia, mas os EUA
não queriam se manifestar
sobre os demais candidatos a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL

TOMADA DE PREÇOS 03/19. Dia 06/06/19 às 9h. Objeto: construção de melhorias sanitárias domiciliares.
//// TOMADA DE PREÇOS 04/19. Dia 07/06/19 às 8h. Objeto: pavimentação com drenagem superficial da
Praça do Distrito de Campo Alegre. ///////////////////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 25/19. Dia 30/05/19
às 9h. Objeto: locação de estrutura física, equipamentos e atrações musicais para eventos. Edital: de
8 às 12h, na CPL ou http://www.americadourada.ba.gov.br/licitacoes. América Dourada/Ba, 16/05/19.
Ivanilson Carvalho Rocha Júnior. Pregoeiro.

ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO: Torna público a alteração da data de aber tura da Chamada
Pública de Compra da Agricultura Familiar 02/19, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos
por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural, em atendimento ao PNAE do dia 29/05/19
às 10h para o dia 30/05/19 às 10h. Edital: na CPL, Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail
pmc.licitacoes1@gmail.com. Candeal/BA, 16 de maio de 2019. Lucilene Alves. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo
como objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção dos
veículos da frota oficial do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de
Educação e Prefeitura deste Município, que será realizada no dia 31 de maio de 2019, às 08:30 h, na sala
de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às
12:00 h, pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 SRP
Aviso. Tipo PP nº. 017/2019SRP. Abertura: dia 29/05/2019, às 09:0h00min, Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO
AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGEDO DE TABOCAL, PARA O ANO LETIVO DE
2019 E PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA, do tipo menor PREÇO POR LOTE. As demais
fases serão publicadas no Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal - BA,
17/05/2019. Jeane Moreno Santos Moraes - Pregoeira.

disputar uma vaga, o que foi
negado pelos europeus, de
acordo com relatos, porque
teriam de dar uma satisfação
aos demais concorrentes. "Os
europeus queriam pelo menos uma frase dizendo que
iriam estudar sobre os outros, e não teve acordo".
A Argentina está na frente
do Brasil na lista da OCDE,
apesar de estar passando por
uma nova crise econômica e
de não ter nem "de longe" o
volume de instrumentos domésticos em linha com os da
Organização.

Em 2018, os países emergentes investiram o dobro do
Brasil, que ficou na lanterna
mundial – no ano passado,
mais de 90% dos países investiram mais que o Brasil.
Os dados são do World
Economic Outlook (FMI). Foram considerados 172 países
– e apenas 16 apresentaram
um desempenho inferior ao
brasileiro, entre eles Venezuela, Nigéria, Guatemala e
Grécia. A taxa de investimentos no País desabou
com a crise econômica.
De 2010 a 2014, a taxa média de investimento foi de
21,5% do PIB; já no ano passado, foi de 15,8% do PIB. Isso
significa que empresas diminuíram as compras de
máquinas, equipamentos e
os aportes em pesquisa.
Brasil investe menos que
países
latinoamericanos
próximos, como Chile, Peru
e Colômbia, e os emergentes,
os Brics também.
Analistas ressaltam o fato
de a recessão ter sido muito
forte e a recuperação estar
sendo lenta e gradual". A retomada dos investimentos,
apontam especialistas, esbarra na incerteza de que o
Brasil conseguirá resolver os
problemas estruturais e encaminhar as reformas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PREGÃO ELETRONICO SRP 01/19. Objeto: Locação de veículos de passeio, utilitários leves e de transporte
de passageiros. Dia 31/05/19 às 10h. Edital: www.licitacoes-e.com.br. Informações: na CPL, de 8 às 17h, tel.
7532372137. Teodoro Sampaio/Ba, 15 de maio de 2019. Joseval Silva de Argolo Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

1° aditivo de contrato 278/18. TP 06/18. Contratante: PMI. Contratada: GFC Construtora e
Empreendimentos LTDA-ME, CNPJ 20.889.357/0001-80. Objeto: positivar e negativar alguns
itens descritos na planilha inicial, efetuando a reprogramação do Contrato Administrativo 27818, perfazendo o montante do acréscimo à quantia de R$ 34.142,55 perfazendo o valor total do
contrato de R$ 718.893,78. Assinatura: 16/05/19. Iraquara/Ba, 20 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

PREGÃO PRESENCIAL 17/19. Objeto: aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.
Dia 30/05/19 às 9h. //////// PREGÃO PRESENCIAL 16/19. REPUBLICAÇÃO. Objeto: serviços
mecânicos (preventivos e corretivos) e aquisição de peças destinadas aos veículos. Dia
30/05/19 às 8h. Edital: na CPL, Praça Plínio Dantas de Lima, 01. Informações: na CPL, de
8 às 12h, tel. 7332992114. Lajedão/Ba, 20/05/19.

