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A importância da IoT 
para a competitividade 

das indústrias
O Brasil está passando 

por um processo 

lento e gradual de 

desindustrialização 

causado por uma série 

de incompetências dos 

governos que ocorreram 

nos últimos 20 anos

A situação atual é grave 
e vai piorar porque 
em junho passado foi 

assinado um acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e 
a Comunidade Europeia e que 
deve começar a vigorar daqui 
a dois anos. Mas ao contrário 
do que se possa imaginar, isso 
não signifi ca que haverá boas 
oportunidades de negócios 
para o país porque teremos 
que enfrentar uma competição 
acirrada com indústrias da Ale-
manha, Itália, França dentre os 
tradicionais países europeus.

Em linhas gerais, só existe 
uma alternativa para a in-
dústria nacional: investir em 
tecnologia. Se não houver 
um investimento maciço em 
automação do chão de fábrica, 
em Internet das Coisas (IoT), 
Inteligência Artifi cial, dentre 
outras tecnologias, o Brasil vai 
perder a guerra e a indústria 
de manufatura morrerá. É um 
desafi o muito grande para as 
nossas indústrias que há cinco 
anos estão vivenciando a re-
cessão que se instalou no país. 

É fundamental que os em-
presários entendam a impor-
tância da IoT porque essa 
tecnologia permite criar uma 
base essencial para a inteli-
gência artifi cial (IA) e para 
o uso de aprendizagem de 
máquina (Machine Learning) 
que contribuem para melhorar 
a efi ciência (produtividade + 
qualidade). Se considerarmos 
que a efi ciência média das em-
presas globais de manufatura 
está na faixa de 60%, e as de 
classe mundial, na de 85%, 
percebemos que há um longo 
caminho a ser percorrido. 

Atualmente, os produtos são 
criados com base em algumas 
necessidades do cliente. São 
realizadas pesquisas para 
identifi car o que o usuário quer 
para que esses requisitos se 
transformem em funcionali-
dades do produto. A questão é 
que o produto é vendido para 
o cliente, mas o fabricante não 
sabe como ele o está usando. 
E como as empresas analisam 

a próxima versão de qualquer 
produto? 

Verifi cando as falhas e pro-
blemas de qualidade, e ainda as 
solicitações de melhoria feitas 
pelos clientes e dos problemas 
recorrentes no suporte ou 
assistência técnica. Só que 
esse feedback chega meses 
ou anos depois que o produto 
foi lançado. Uma máquina com 
tecnologia IoT embarcada vai 
informar ao fabricante o que o 
cliente faz com o produto em 
tempo real, como ele o usa, 
quando falhou, e dessa forma 
vai ser possível enviar uma 
equipe de manutenção antes 
que a máquina quebre e ainda 
tomar decisões.

A empresa tradicional que 
desenvolve produtos baseada 
só em informação histórica 
está ficando míope e sua 
sobrevivência dependerá da 
capacidade de fazer produtos 
melhores, que tenham a acei-
tação do mercado e o menor 
índice de quebra. Para tudo 
isso ela precisa de informação 
que vem por meio dos sensores 
e da IoT. É muito comum o uso 
dos sistemas MES (Manufac-
turing Execution System) que 
permitem identifi car o que foi 
produzido e os erros ocorridos 
no processo de fabricação. 

Mas, de novo, são dados 
históricos que mostram o 
passado.  Uma solução de IoT 
permite analisar os dados em 
tempo real que, somados às 
informações históricas, possi-
bilitam a criação de algoritmos 
que farão uma análise de fato 
relevante para a tomada de 
decisão mais rápida.

Como o acordo com a Co-
munidade Europeia irá vigorar 
dentro de dois anos, se eu fosse 
dono de uma indústria não 
iria esperar todo esse tempo 
para investir em tecnologia, 
mas o faria nos próximos 18 
meses porque a concorrência 
vai chegar de forma muito 
agressiva. Temos que reduzir 
o custo Brasil, investir em 
formação de mão de obra e em 
tecnologia para concorrer com 
esses países. 

As indústrias de todos os seg-
mentos têm que pensar nisso e 
começar a agir imediatamente.

(*) - É fundador e CEO da Industrial-
IoT Solutions, distribuidora de 

soluções de IoT e de tecnologias 
inovadoras, com sede em Tucson, 

Arizona e escritórios
no Brasil e México

(hsamora@i-iotsolutions.com).

Hélio Samora (*)

Até 27 de dezembro, todos os 
entes da Federação vão receber 
recursos arrecadados com o 
megaleilão de campos do pré-
-sal, realizado no último dia 6. 
Foram arrecadados quase R$ 
70 bilhões. A União fi cará com 
R$ 24,3 bilhões e a Petrobras 
com R$ 34 bilhões. O restante 
será distribuído para para os 
estados e municípios. 

Para o senador Humberto 
Costa (PT-PE), todos os entes 
da Federação estão frustrados, 
já que receberão menos recur-
sos que o anunciado. A previsão 
inicial era que o leilão arrecada-
ria mais de R$ 100 bilhões, mas 
apenas dois dos quatro campos 
em disputa foram arrematados. 
O senador classifi cou o megalei-
lão de “fracasso para o governo”.

O senador Elmano Férrer 
(Podemos-PI) não vê “grande 
decepção ou frustração”, pois 
estados e municípios receberão 
recursos signifi cativos, o que, 
em sua avaliação, “já é um 
avanço”. Também o senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) 

Parte dos recursos será endereçada a estados e municípios.

A decisão do STF de derru-
bar a prisão após a condenação 
em segunda instância, reper-
cutiu entre os senadores. Com 
isso, poderão ser soltos presos 
como o ex-presidente Lula, 
entre outros com condena-
ções na operação Lava-Jato. 
O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) avaliou que 
a medida trouxe decepção e 
tristeza para os brasileiros. 
Para o parlamentar, a decisão 
foi tomada pelos ministros 
como uma forma de agrade-
cimento por suas indicações 
políticas para o cargo.

“A maioria [dos ministros] 
vem de indicações do Collor, 
do Lula, da Dilma, do Temer, 
com quem eles têm compro-
missos. Então, não refl etem 
a opinião e não têm a juris-
prudência que os brasileiros 
querem para acabar com a 
corrupção”, afi rmou. Ele e

outros 42 senadores entre-
garam uma carta ao presi-
dente do Supremo, pedindo 

O voto decisivo foi dado pelo 

presidente do STF, Dias Toffol.

A CCJ da Câmara pode votar 
nesta segunda-feira (11) a pro-
posta que deixa clara, no texto 
constitucional, a possibilidade 
da prisão após condenação em 
segunda instância. Pelo texto, 
após a confi rmação de sentença 
penal condenatória em grau de 
recurso (tribunal de 2º grau), 
o réu já poderá ser preso. A 
relatora da proposta, deputada 
Caroline de Toni (PSL-SC), já 
apresentou parecer favorável à 
admissibilidade. 

Quem é a favor da proposta 
afi rma que a prisão após con-
denação em segunda instância 
dará celeridade ao sistema 
processual criminal e evitará 
a impunidade. Quem é contra 
argumenta que a proposta 
é inconstitucional, por ferir 
cláusula pétrea, ao modifi car 
o artigo que trata dos direitos 
e garantias individuais.

O assunto estava em discussão 
também no STF, que acabou  
derrubando a possibilidade de 
prisão de condenados em segun-
da instância, modifi cando um 

A Comissão de Infra-Estrutura do Senado pode 
votar na terça-feira (12) o projeto da senadora 
Daniella Ribeiro (PP-PB), que concede a mulhe-
res, idosos e pessoas com defi ciência, o direito 
de desembarcarem fora dos pontos de ônibus no 
período da noite. A motivação é oferecer mais 
segurança a passageiros vulneráveis a ações de 
assediadores, assaltantes e criminosos.

Daniella lembra que as cidades de São Paulo, 
João Pessoa e Campina Grande já dão às mulheres 
o direito de desceram dos ônibus nos lugares que 
acharem mais conveniente, à noite. O objetivo 
da senadora é conceder este direito a todas as 
mulheres do país, e também a idosos e pessoas 
com defi ciência. O relator, senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), apresentou parecer pela aprovação. 

A Comissão também pode votar o projeto 

do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
que busca aumentar o poder de fi scalização 
do Congresso e da sociedade civil organizada 
ao Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas 
(PNMC) e aos Planos de Ação para a Prevenção 
e Controle do Desmatamento nos Biomas. Pelo 
texto, o governo deverá, todos os anos, avaliar 
ofi cialmente o PNMC e os planos de ação contra 
desmatamentos.

Os relatórios anuais deverão ser publicados na 
internet, e enviados ao Congresso até o dia 15 
de maio, contendo as avaliações referentes ao 
ano anterior. O relatório da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) é pela aprovação. Ela 
lembra que o atual PNMC é de 2008, e “não há 
documentos de atualização, nem de avaliação 
dos resultados até o momento” (Ag.Senado).

As microempresas e empresas de pequeno porte não 
estão tendo “a atenção, o carinho e a proteção” que 
merecem nas três propostas que tratam da reforma 
tributária, em tramitação no Congresso. O alerta foi 
feito por procuradores e dirigentes sindicais em au-
diência pública interativa sobre o tema na Comissão 
de Direitos Humanos do Senado.

Presidente do Sescon/SP, Reynaldo Lima Junior, 
destacou que as proposições apresentam falhas, como 
alíquotas uniformes e transição longa entre o sistema 
tributário atual e as novas regras. Disse ainda que o 
Simples foi “abandonado” nas três propostas. 

“Essas empresas representam quase um quarto do 
PIB ou 60% da mão de obra efetiva do pais. O modelo 
de reforma em que acreditamos incluiria faixas de 
alíquota, direito ao crédito do Simples, carga tribu-
tária equilibrada em todos os setores e desoneração 
da folha de pagamentos”, afi rmou.

Na avaliação do diretor jurídico do Sinprofaz, 
Giuliano Menezes Campos, as propostas de reforma 
tributária ‘estão preocupadas com tudo, menos com 
a justiça social’. “O Brasil é o único país em crise em 
que bancos aumentam sua lucratividade, e a reforma 
tributária não vai mexer nisso”, afi rmou (Ag.Senado).
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“Esse novo entendimento vai liberar 5 mil presidiários”, criticou 

o deputado Alex Manente.
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Em debate os desafi os 
da distribuição de 
energia elétrica 

A Comissão Especial para 
propor o Código Brasileiro de 
Energia Elétrica debate nesta 
terça-feira (12) os desafi os da 
distribuição de energia elétri-
ca no Brasil. O debate atende 
a requerimentos de diversos 
parlamentares. De acordo com 
o deputado Arnaldo Jardim (Ci-
dadania-SP), um dos deputados 
a pedir a audiência pública, o 
setor de energia elétrica vem 
passando por uma intensa fase 
de debates sobre os rumos a 
serem tomados.

“Precisamos fazer leis melho-
res, mais claras, duradouras, 
capazes de prever as diversas 
circunstâncias da realidade, 
dando maior segurança jurídica 
a todos. Precisamos, da mesma 
forma, reduzir o número de 
leis existentes, diminuindo a 
pulverização do ordenamento 
jurídico-normativo”, afi rma.

Foram convidados: o pre-
sidente da Companhia Ener-
gética de Brasília, Edison 
Garcia; o diretor presidente 
da Companhia Energética 
de Minas Gerais, Cledorvino 
Belini; o diretor presidente da 
Companhia Estadual de Distri-
buição de Energia Elétrica do 
Rio Grande do Sul, Marco da 
Camino Ancona Lopez Soligo; 
o diretor Presidente da CPFL 
Energia, Gustavo Estrella; e 
representante da Companhia 
Energética Roraima (Ag.Câ-
mara).

A derrubada de prisão em 
segunda instância pelo STF

prisão em segunda instância 
faz ‘do Brasil o país da impu-
nidade’. “Os ministros, mais 
uma vez, foram pró-bandidos, 
e o povo paga a conta. Derro-
ta para o Brasil”, escreveu o 
parlamentar em sua conta no 
Twitter.

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) observou que 
a determinação do STF não 
signifi ca a liberdade imediata, 
por exemplo, de Lula. E que, 
mesmo saindo da prisão, o 
ex-presidente não pode ser 
candidato por estar enqua-
drado na Lei da Ficha Limpa. 
“Lula pode ser candidato? 
Não. Enquanto estiver conde-
nado e considerado fi cha suja. 
Retrato igual para outros”, es-
creveu Kajuru, em suas redes 
sociais. Segundo o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
com a medida do Supremo, 
cerca de 4.900 réus podem 
deixar a cadeia. A decisão, 
no entanto, caberá ao juiz de 
cada caso (Ag.Senado).

a manutenção da prisão em 
segunda instância. E anuncia-
ram a Dias Toffoli que, caso o 
Supremo derrubasse a medida, 
entrariam com uma PEC para 
mudar a regra. 

O líder do PSL no Senado, 
senador Major Olimpio (SP), 
também protestou contra a me-
dida, afi rmando que a decisão 
do Supremo afeta toda a popu-
lação. Para ele, a derrubada da 

Câmara vota prisão em segunda 
instância na segunda-feira

entendimento que vinha sendo 
adotado pelo tribunal desde 
2016. “Essa medida do STF 
frusta todos os brasileiros que 
querem combater a corrupção 
e a impunidade. Esse novo en-
tendimento vai liberar 5 mil pre-
sidiários”, criticou o deputado 
Alex Manente (Cidadania-SP).

Relator do pacote anticrime, 
o deputado Capitão Augusto 
(PL-SP) também lamentou a 

decisão do STF e avaliou que 
ela vai levar a um aumento da 
impunidade e, consequente-
mente, da criminalidade. “É de 
se envergonhar!”, lamentou. A 
decisão do STF é contrária à 
opinião dos brasileiros e “con-
trária também à maioria dos 
juristas brasileiros, que é favo-
rável e considera legal a prisão 
após a condenação em segunda 
instância” (Ag.Câmara).

Leilão do pré-sal divididos entre 
Petrobras e entes da Federação

disse que o dinheiro é bem-
-vindo para os municípios e 
estados que, em sua maioria, 
estão precisando de recursos. 

O senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) disse que o leilão foi 
um sucesso. “Dos quase R$ 
70 bilhões arrecadados com a 
operação, o Rio de Janeiro vai 
fi car com R$ 1,1 bilhão. Essa é 
uma quantia importante, que 
não tira o Rio da situação pre-

cária em que se encontra, mas 
já representa um alívio. Esses 
recursos serão investidos em 
saúde, educação, segurança e 
no que realmente importa para 
os brasileiros”. Para o líder do 
governo no Senado, senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), o leilão é um dos 
pontos positivos que marcam 
os 300 primeiros dias da gestão   
Bolsonaroa (Ag.Senado).

Projeto busca dar mais segurança 
a passageiros de ônibus

Reforma tributária ‘desconsidera’ pequenas empresas

Os senadores Fabiano 
Contarato (Rede-ES), 
Humberto Costa (PT-

-PE), Jean Paul Prates (PT-RN) 
e Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) estiveram na sexta (8) 
em Cabo de Santo Agostinho, 
na praia de Itapuama, no litoral 
sul de Pernambuco. 

Antes, se reuniram, na Ca-
pitania dos Portos, em Recife, 
com representantes de órgãos 
federais e estaduais que partici-
pam das ações de identifi cação 
e coleta do material. Presidente 
do colegiado, o senador Con-
tarato explicou que a viagem 
serve para que o grupo conheça 
de perto “a real situação das 
áreas atingidas” e reúna “provas 
necessárias à responsabilização 
civil, penal e administrativa de 

Desde de setembro óleo de origem desconhecida atinge

o litoral do Nordeste.

Senadores visitam áreas atingidas 
por óleo em Pernambuco

Senadores que integram a CPI criada para acompanhar as ações de enfrentamento à poluição causada 
pelo óleo que já atingiu nove estados do Nordeste estão percorrendo algumas das localidades afetadas 
em Pernambuco e no Rio Grande do Norte
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quem, de qualquer forma, tenha 
sido responsável por esse crime 
ambiental”.

Na Praia de Itapuama, a comi-
tiva conversou com moradores 
da região. Eles aproveitaram a 
presença dos parlamentares e 

de jornalistas para protestar 
contra a contaminação do 
litoral nordestino. Após fi n-
car cruzes e faixas na areia, 
moradores, comerciantes, 
voluntários e frequentadores 
da praia cobraram do Poder 

Público soluções efetivas para 
evitar mais prejuízos ao meio 
ambiente e à economia local.

“Conversamos com voluntá-
rios que tiraram o óleo da praia 
no braço, quase sem nenhuma 
estrutura. Estamos seguindo o 
rastro do maior desastre ambien-
tal do litoral do país”, disse Hum-
berto Costa nas redes sociais. 
“Viemos debater e mensurar o 
impacto e as responsabilidades 
pelo maior desastre ambiental 
do litoral brasileiro”, acrescentou 
o petista. Também nas redes 
sociais, o senador Randolfe 
Rodrigues disse que a comissão 
parlamentar pretende contribuir 
com propostas de “soluções 
para minimizar os impactos das 
manchas de óleo no litoral nor-
destino” (Ag. Senado).


