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om números crescentes
de produção e boas
perspectivas de investimentos por meio de leilões,
o setor tem protagonizado
diversas notícias sobre a influência do setor na economia
geral do país, mas não podemos
sucumbir ao erro de ignorar os
gargalos que impedem um panorama mais otimista. Ao mesmo tempo em que enfrentamos
um momento delicado no
setor, é fundamental também
olhar para as oportunidades
de melhoria e garantir uma
alta eficiência na indústria de
óleo e gás.
O cenário é ideal para que as
empresas do nosso país alcancem o seu melhor e invistam
em tecnologias que assegurem
um futuro sustentável.
Segundo a mais recente pesquisa Digital Energy Survey,
da Accenture, envolvendo
companhias de todo o mundo,
até 80% das empresas do segmento de óleo e gás planejam
manter ou aumentar seus
investimentos em tecnologias
digitais, como forma eficiente
de melhorar a produtividade e
aprimorar processos.
Uma aplicação de destaque é
a análise de dados, o que permite a visibilidade em tempo
real de todos os componentes
de uma plataforma de extração
de petróleo, possibilitando que
informações técnicas sejam gerenciadas, rastreadas e analisadas, qualquer que seja a fonte.
Atualmente, um dos desafios
mais iminentes do mercado é
encontrar um meio de maximizar o output dos poços (ou seja,
o processamento e a saída da
produção), considerando sua
durabilidade e as variações de
demanda na ponta.
Há um investimento muito
alto nesses poços, e diversas
variáveis influenciam o trabalho das distribuidoras, que
precisam analisar, a cada caso,
as melhores condições de
preço, impostos, e custos de
transporte, sem que isso signifique uma quebra de estoque
ou necessidade de armazenar
mais combustível do que a
capacidade dos tanques.
Esse complexo quebra-cabeças diminui a rentabilidade de

operações em todo o mundo,
mas no Brasil há agravantes
que aumentam ainda mais as
incertezas. Alguns exemplos
são o nosso complexo sistema
fiscal, os custos de transporte
entre diferentes regiões do
país e as restrições para a
circulação de caminhões em
certas áreas.
Além desses fatores, ainda
há outras partes do quebra-cabeça para o planejamento
eficiente: poucas empresas
locais para realizar a venda
de combustível e altas taxas
para compra e deslocamento, o
que leva muitas distribuidoras
a optarem por adquirir parte
de sua produção do mercado
exterior.
Na indústria de petróleo e
gás, desafios de logística são a
norma e não a exceção. Diante desse cenário, o mercado
tem recorrido à tecnologia de
ponta e ferramentas para que
suas operações forneçam uma
visão integrada capaz de lidar
com mudanças diárias, semanais e mensais, de forma mais
controlada e assertiva. Esses
avanços tecnológicos estão no
caminho para revolucionar o
setor, solucionando problemas
de planejamento e otimização
da cadeia de suprimentos por
meio de softwares flexíveis e
dinâmicos.
Alguns dos maiores grupos
multinacionais de óleo e gás já
têm utilizado plataformas que
automatizam processos, uma
maneira de facilitar a tomada
de decisões e independência
de recursos humanos para
tarefas, possibilitando, assim,
que os profissionais da área
direcionem sua inteligência
para funções mais estratégicas,
como identificar ineficiências
e desperdícios.
Em um mercado com características tão peculiares
(com cadeias de suprimentos
complexas, multicamadas e
interligadas) é fundamental
contar com o auxílio daquilo
que há de mais moderno em
termos tecnológicos. O momento para que as empresas
brasileiras embarquem nessa
tendência é agora, para assim
permitir que os bons ventos
que sopram na indústria nos
levem ainda mais longe.
(*) - Pós-graduado pela FGV, com
vivência em ambientes de vendas
de solução e serviços, atualmente,
é diretor da Unidade de Negócios da
Quintiq, na América Latina.

Brasil integra grupo de
trabalho para discutir
crise na Nicarágua

Jorge Torres/EFE

Protesto na cidade de Managuá, na Nicarágua.

Um grupo de trabalho, formado por representantes de
12 países, foi designado pela
OEA para buscar o diálogo
nacional e soluções para a crise
na Nicarágua. Há quase quatro
meses, o país vive em clima de
conflito. São protestos diários,
violência e repressão. A estimativa é de que mais de 300
pessoas, incluindo crianças e
mulheres, morreram.
Representantes do Brasil
integrarão o grupo de trabalho,
ao lado de Argentina, Canadá,
Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Estados Unidos, Guiana, México, Panamá e Peru.
O anúncio foi feito em Washington, pela embaixadora da
Costa Rica na organização, Rita
María Hernández. A criação do
grupo de trabalho foi aprovada
no último dia 2 por 20 dos 34
países que integram ativamente
a OEA. A resolução fixava 10 de
agosto como limite para a formação do grupo e estabelecia
que ele deveria ser composto
de no mínimo cinco membros.

Durante a sessão, o ministro
das Relações Exteriores da
Nicarágua, Denis Moncada,
reiterou sua oposição a um dos
principais pontos do grupo: designar uma missão para visitar
o país, que sempre precisará do
consentimento do Executivo
correspondente. “A Nicarágua
rejeita e condena essa ação
desrespeitosa de um grupo
de países deste conselho, ao
tentar constituir-se em uma
autoridade estrangeira, interferindo nos assuntos internos
que competem exclusivamente
aos nicaraguenses”, ressaltou
Moncada.
Outra missão será respaldar o
diálogo nacional na Nicarágua,
que começou em maio com a
mediação da Igreja Católica e
que está parado por causa da
recusa do governo de antecipar
as eleições marcadas para 2021,
principal exigência da oposição.
O cardeal nicaraguense, Leopoldo Brenes, informou que
a Igreja busca a retormada do
diálogo (ABr).

Pode ser votado na próxima semana pela Comissão de Direitos Humanos do Senado o projeto que cria
o Estatuto do Cigano
texto, do senador Paulo Paim (PT-RS), traz
definições sobre o povo
cigano e garante direitos aos
indivíduos dessa população,
que no Brasil é estimada em
500 mil pessoas. O relatório do
senador Hélio José (Pros-DF)
foi lido na última terça-feira (7).
“Precisamos estender aos
povos ciganos o manto da proteção e respeito que a doutrina
contemporânea dos direitos
humanos garante a todas as
minorias étnicas, de modo a
combater sua marginalização e
concretizar o direito democrático de grupos específicos de ter
a sua diferença legitimamente
incluída na pluralidade democrática reconhecida no nosso
ordenamento institucional”,
disse Hélio José.
Informações apontam a existência, no Brasil, de pelo menos
três etnias ciganas: Calon, Rom
e Sinti. Levantamento feito em
2011 mostrou que os acampa-

O

TRF4
mantém
condenação
de Sérgio
Cabral

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4),
no Rio Grande do Sul, negou
recurso de embargos declaratórios do ex-governador
do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral e de Wilson Carlos
Cordeiro da Silva Carvalho,
ex-secretário de gestão do
Rio, que também teve o mesmo tipo de recurso negado
na sessão. Os embargos haviam sido interpostos contra
a decisão do tribunal de manter a condenação do político
e de seu ex-secretário por
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro no âmbito da
Operação Lava Jato.
O ex-governador foi condenado, em primeira instância, pela 13ª Vara Federal
de Curitiba, especializada
em crimes financeiros e de
lavagem de dinheiro, a uma
pena de 14 anos e dois meses
de reclusão, em 13 de junho
do ano passado. Já Wilson
Carvalho foi sentenciado
a 10 anos e oito meses de
reclusão pela prática dos
mesmos crimes. De acordo
com a sentença, a empresa
Andrade Gutierrez pagava
propina ao ex-governador
por meio do ex-secretário
e do sócio de Cabral, Carlos
Miranda, para garantir o
contrato de terraplanagem
do Comperj, integrado pela
empreiteira e a Petrobras.
Os réus recorreram das
condenações ao TRF4. No
entanto, em 30 de maio
último, a 8ª Turma da corte
negou, por unanimidade,
provimento aos recursos de
apelação criminal e manteve
as penas para os dois condenados em primeira instância.
Ao negar o recurso para Sérgio Cabral e Wilson Carvalho,
a juíza relatora, Geórgia Cruz
Arenhart, lembrou que os
embargos de declaração
servem exclusivamente para
esclarecer ambiguidades,
omissões, contradições ou
obscuridades de decisão
recorrida, “não se prestando
para fazer prevalecer tese
diferente daquela adotada
pelo órgão julgador ou para
reavaliação das conclusões
surgidas da livre apreciação
da prova” (ABr).
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O texto, do senador Paulo Paim (PT-RS), traz definições sobre o
povo cigano que no Brasil é estimada em 500 mil pessoas.

mentos ciganos encontravam-se em 291 municípios situados
em 21 unidades da Federação.
Estima-se que, naquele ano,
a população cigana brasileira
chegava a meio milhão de
pessoas. Por conta dessa defasagem nos dados, um dos

pontos reivindicados pelos
ciganos e incluídos no projeto
é justamente a obrigação de
recolhimento periódico de
dados demográficos sobre sua
população para subsidiar a elaboração de políticas públicas.
O projeto busca garantir aos

povos ciganos a inclusão social,
política e econômica, além da
defesa dos direitos individuais e
coletivos; e o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica. De acordo
com o texto, é dever do Estado e
da sociedade promover a inclusão
dos ciganos, defendendo sua dignidade, sua liberdade de crença
e de consciência e sua cultura.
A proposição garante oportunidades nos diversos setores da
vida social, no acesso a saúde,
terra e trabalho, e nas políticas
de promoção da igualdade
social. Incentiva a educação
básica dos ciganos, sem distinção de gênero. Também prevê
a criação de espaços para a
disseminação da cultura desta
população. Outra inovação é
a caracterização das línguas
ciganas como bem cultural de
natureza imaterial e o reconhecimento de contribuição dos
ciganos como povo formador da
história do Brasil (Ag.Senado).

Reajuste no STF é inoportuno
neste momento de crise

Deputados do PSDB criticaram a decisão da maioria dos
ministros do STF de enviar
ao Congresso proposta de
aumento de 16,3% dos seus
salários para 2019. O valor
passaria dos atuais R$ 33,7
mil para R$ 39,3 mil, com
efeito cascata nos salários
do funcionalismo caso seja
aprovado pelo Legislativo e
sancionado pelo presidente
da República. Na avaliação
dos tucanos, o momento de
crise econômica no país torna
inoportuna a concessão desse
reajuste.
O 1º vice-líder do PSDB na
Câmara, Betinho Gomes (PE),
afirmou que votará contra.
Além da situação de crise
fiscal, o tucano alerta para
esse efeito cascata. Betinho
espera que o Supremo reveja
essa decisão, considerada por
ele ‘absolutamente extemporânea’ e ‘pouco patriótica’.
“Nesse instante, todos nós
temos que fazer um apelo ao
bom senso que o Supremo reveja tal decisão e, sobretudo,
que o Congresso não aprove.

Alexssandro Loyola

A indústria brasileira de
petróleo e gás é uma das
chaves para a retomada
econômica do país

Decisão foi tomada em reunião administrativa do STF na
última quarta-feira (8).

Segundo ele, o momento de
crise exige esforço e sacrifício
coletivo.
Na avaliação do deputado
Miguel Haddad (PSDB-SP),
a decisão causa indignação.
“Votarei contra. Precisamos
cortar os gastos, e não aumentar os custos”, apontou.
O tucano ressaltou a proposta
encabeçada pela PSDB que
reduz o número de parlamentares. O tucano é autor de
uma proposta que incentiva a
fusão/incorporação de municípios, diminuindo gastos com

manutenção da estrutura
administrativa.
O partido também protocolou em julho, sob a liderança
de Nilson Leitão (PSDB-MT),
emenda que determinava um
corte de 20% nas despesas
de custeio dos três poderes
e uma proposta que vincula
as verbas de gabinetes das
Assembleias Legislativas às da
Câmara Federal. O objetivo é
fazer com que as verbas dos
deputados estaduais sejam limitadas a 50% das destinadas
aos federais (psdbnacamara).

Eunício faz balanço positivo do
primeiro esforço concentrado

Os senadores votaram em
dois dias o que talvez não conseguiram votar em um mês.
Foram mais de 20 matérias importantes, avaliou o presidente
do Senado, Eunício Oliveira. Ele
destacou a aprovação do projeto que assegura o atendimento,
no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), a famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social sem
a necessidade de comprovação
de residência.
Ele citou ainda a aprovação
do projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrarem
valor adicional para marcação
de assentos em voos operados
no Brasil. “Aprovamos matérias
importantes do ponto de vista
de segurança pública, turismo,
acordos bilaterais, aprovamos
três matérias de interesse do
Ministério Público, no combate
à criminalidade externa, foram
20 e tantas matérias em dois
dias”, declarou.
Em relação à segunda semana de trabalhos concentrados
no Congresso, marcada para

Marcos Brandão/Ag.Senado

Rodrigo Baptista (*)

Comissão de Direitos
Humanos do Senado pode
votar Estatuto do Cigano
Elza Fiúza/ABr

Tecnologia: o caminho para
solucionar os desafios do
setor de óleo e gás

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

a última semana de agosto,
Eunício afirmou que não tem
dúvida de que os parlamentares votarão muitas matérias
para compensar os dias em que
estarão nas ruas conversando
com os eleitores. Ele disse que
a lista de propostas a serem
analisadas será elaborada
com as lideranças e demais
senadores.
“Vamos fazer pauta densa e
intensa para o próximo esforço

concentrado. Não sei quais
projetos iremos pautar. No
meu estilo de buscar harmonia,
dividir o poder e não ser o dono
do poder, vou conversar com
os líderes. Acho inclusive que
esses esforços concentrados
democratizam mais ainda, porque partem dos líderes e dos
senadores que não são líderes
os pedidos para que matérias
entrem na pauta”, explicou
(Ag.Senado).
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