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Petrobras atingiu recorde de
produção no pré-sal em 2021

E

sse volume corresponde a 70% da produção total da companhia, que foi de 2,77 milhões
de boed no ano passado.
O recorde anterior foi em
2020, quando atingiu a marca de 1,86 milhão de barris
de óleo equivalente por
dia, representando 66% da
produção total da empresa.
A produção no pré-sal vem
crescendo rapidamente,
e o recorde registrado em
2021 “representa mais do
que o dobro do volume que
produzimos nesta camada
há 5 anos.
Com a manutenção do foco
de atuação nas suas atividades em ativos em águas
profundas e ultraprofundas,
a Petrobras continuará investindo na aceleração do
desenvolvimento dos campos do pré-sal, que possuem
alta produtividade, maior
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A Petrobras atingiu recorde anual de produção no pré-sal em 2021, ao alcançar 1,95 milhão de barris
de óleo equivalente por dia (boed)

A estatal alcançou 1,95 milhão de barris de óleo por dia.

resiliência a baixos preços
de petróleo e mais eficiência em carbono gerando
um petróleo competitivo na
transição para a economia
de baixo carbono”.
A Petrobras vai investir no
Plano Estratégico 2022-26,
US$ 57 bilhões no segmento Exploração e Produção,
sendo 67% desse total no

pré-sal, que receberá 12
das 15 novas plataformas
previstas para entrar em
operação neste período. A
produção do pré-sal deverá
ser responsável por 79% da
produção total da companhia em 2026.
Por outro lado, a Petrobras
investe continuamente em
programas ambientais e,

atendendo condicionantes
para licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama ,
mantém o maior Projeto de
Monitoramento de Praias
do mundo, cobrindo mais
de três mil km do litoral
brasileiro. Para execução
deste Projeto, no último ano,
foram investidos cerca de R$
120 milhões.
Ao todo, foram resgatados
mais de 23 mil animais debilitados ou mortos nas praias
do litoral brasileiro pelo
Projeto de Monitoramento
de Praias. Santa Catarina,
Rio de Janeiro e São Paulo
foram os estados com maior
incidência de animais registrados pelo projeto. Santa
Catarina, por exemplo,
teve quase nove mil animais
encontrados debilitados ou
mortos; seguido de Rio de
Janeiro e São Paulo, com
quase quatro mil cada (ABr).

O nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos. É o que aponta
a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC). O último ano apresentou recorde do
total de endividados, registrando uma média de 70,9%
das famílias brasileiras, enquanto dezembro alcançou o
patamar máximo histórico para os meses consecutivos,
76,3% do total de famílias.
A taxa de incremento de famílias com dívidas também
foi a maior já observada, revelando que as famílias recorreram mais ao crédito para sustentar o consumo.
Na comparação com 2020, das cinco regiões do país,
apenas o Centro-Oeste apresentou queda do índice, 0,3
ponto percentual. O Norte registrou estabilidade e o
Sudeste se destacou com aumento de 5,9 p.p., seguido
pelo Sul (+5,5 p.p.) e o Nordeste (+4,5 p.p.). Contudo,
considerando o total de endividados, o Sul contou com
o maior percentual, aproximando-se de 82%.
Já na avaliação por faixa de renda, o endividamento
médio das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 p.p., chegando a históricos 72,1% do
total. Na faixa de renda superior, acima de 10 salários
mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8 p.p., e
fechou em 66,0%. O presidente da CNC, José Roberto
Tadros, avalia que, entre as famílias com rendimentos
acima de 10 salários mínimos, a demanda represada, em
especial pelo consumo de serviços, fez o endividamento
aumentar ainda mais expressivamente, em especial no
cartão de crédito.
“O processo de imunização da população possibilitou a

A - Festa da Vindima

Começa neste sábado (22), e vai até 13 de fevereiro, (aos sábados,
domingos e feriados) na Vinícola Góes, em São Roque, a Festa da
Vindima, que celebra a colheita das uvas e envolve os turistas que
revivem as antigas tradições de colher os frutos no parreiral e de pisar
as uvas, ao som de músicas típicas portuguesas e italianas. Em um
cenário bucólico dos parreirais que celebram a nova safra, e em área
especialmente preparada para a refeição e degustação, os visitantes se
empolgam e muitos resgatam suas próprias biografias. O evento conta
com ilhas interativas, wine bar, trilha ecológica e espaço kids, entre
outras atividades. Saiba mais: (https://www.wine-locals.com/passeios/
vindima-2022-na-vinicola-goes).

B - Pré-incubação de Startups

As inscrições para o Samsung Ocean Launch, programa de pré-incubação
de startups da Samsung, se encerram amanhã (20). Para participar, é importante que os interessados já tenham validado o Mínimo Produto Viável
(MVP) de suas empresas, além de terem definido o modelo de negócio,
equipe e público-alvo. No decorrer do programa, que pode durar até seis
meses e acontece presencialmente nas instalações do Samsung Ocean,
em Manaus, os participantes terão apoio e orientação dos professores do
Ocean para o desenvolvimento e crescimento de suas startups. Inscrições
e outras informações: (https://oceanbrasil.com/ocean-launch/).

C - Mix de Produtos

Entre os dias 12 e 14 de abril, no São Paulo Expo, acontece a feira Anufood
Brazil. apresentando tendências, novidades e oportunidades de conhecer
lançamentos, novos produtos, produtos disruptivos e produtos importados.
Em um mercado onde a concorrência é acirrada, o varejista pode buscar
estratégias de ampliação do mix de produtos para conquistar a fidelidade
do cliente e aumentar a rentabilidade da loja. Em paralelo, a feira recebe
o 1º Congresso Nacional para Supermercados de Bairro e Vizinhança,
realizado em parceria com a Expo Supermercados, que vai abordar os
temas e tendências mais atuais desse setor e apresentar casos de sucesso,
painéis e melhores práticas dos líderes e formadores de opinião de todo
o Brasil. Mais informações: (www.anufoodbrazil.com.br).

D - Tecnologia e Performance

O Jeep® Compass chegou ao mercado em outubro de 2016 e logo
mostrou ser uma fórmula para o sucesso. E não é para menos: o
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Brasil encerrou 2021
com recorde de endividados

O endividamento das famílias com até
10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 p.p.,
chegando a históricos 72,1% do total.

flexibilização da pandemia, refletindo no aumento da circulação de pessoas nas áreas comerciais ao longo do ano,
o que respondeu à retomada do consumo, principalmente
de serviços”, observa. A economista da CNC responsável
pela pesquisa, Izis Ferreira, avalia que “os consumidores
seguirão enfrentando os mesmos desafios financeiros da
segunda metade de 2021, principalmente inflação, juros
elevados e mercado de trabalho formal ainda frágil. Somase a isso o vencimento de despesas típicas do primeiro
trimestre, que deverá apertar ainda mais os orçamentos
domésticos neste período” (Gecom/CNC).

desempenho do SUV se destaca tanto nas pistas dentro e fora da
estrada quanto nas vendas. O Compass acaba de alcançar mais uma
marca: ultrapassou 300 mil unidades vendidas no Brasil. Pelo quinto
ano seguido, o Compass, único com motor Turbo Diesel em seu segmento, conquistou o título de SUV médio mais vendido do Brasil. Com
70.918 unidades comercializadas, ainda bateu o seu próprio recorde
de vendas em um único ano e garantiu 48,5% da fatia do mercado no
segmento. Em 2017 ele foi líder em SUVs no Brasil com 49.194 carros
vendidos. No ano seguinte, novamente o modelo garantiu a liderança
na categoria com 60.285 unidades comercializadas. Em 2019 foram
60.368 veículos e em 2020, 52.973.

E - CNN no Metaverso

A CNN Brasil prepara o lançamento de um projeto no metaverso, que
permite que usuários vivam e realizem atividades em um ambiente totalmente virtual. A ideia surgiu quando Rita Wu, especialista em tecnologia
e apresentadora do canal, anunciou que irá se casar no metaverso.
Será o primeiro casamento da América Latina na realidade virtual e
ocorrerá no Decentraland, um dos mais reconhecidos metaversos da
atualidade no planeta. A cerimônia marcará a união com André Mertens,
que também trabalha com tecnologias digitais. O evento, com número
quase ilimitado de convidados, será realizado na segunda quinzena de
fevereiro. A produção será mais um lançamento da CNN Soft, o braço
de conteúdo da CNN para informação e entretenimento

F - Perspectivas Políticas

A corrida eleitoral e o cenário econômico são os temas centrais do webinar especial Perspectivas Políticas para 2022, especial online com as
presenças de analistas políticos renomados, como Alexandre Bandeira,
Ricardo Caldas, Ismael Almeida, Marcio Coimbra e Paulo Kramer. Os
especialistas conversarão sobre as perspectivas para o país em um ano
decisivo e os embates que dominarão os bastidores da política até a posse
dos novos representantes, em janeiro de 2023. A retomada do crescimento
e o reaquecimento de mercados importantes para a República também
serão foco da conversa. O programa estará disponível no canal youtube
oficial da Fundação da Liberdade Econômica (FLE) em: (https://www.
youtube.com/watch?v=vXd1n7KgpG8), amanhã (20), a partir das 14h.

G - Cadeia Logística

A Minerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América
do Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização

Este será o ano das
reformas econômicas?
Murillo Torelli Pinto (*)

São três importantes
reformas que
já deveriam ter
acontecido: reforma
administrativa,
reforma política e
reforma tributária

A

nalisando uma entrevista feita na última
semana para uma
rádio, o presidente Jair
Bolsonaro considerou que
é “improvável” que as reformas econômicas sejam
aprovadas em 2022 pelo
Congresso Nacional. Todas
as reformas são benéficas,
necessárias e urgentes para
o Brasil e sua população,
mas não tão benéficas e necessárias para os parlamentares, por isso o senso de
urgência fica prejudicado.
O presidente comentou na
entrevista que tem experiência com sete mandatos
como deputado federal e,
nos anos de eleição, não
tem “negociação” entre os
parlamentares, que estão
apenas avaliando o custo
político nos votos com a
aprovação das reformas. A
reforma administrativa deve
melhorar a administração
pública do país, tornando-a
eficiente e sustentável.
Para isso, são necessárias várias alterações nos
salários, nos cargos e nos
benefícios dos funcionários
públicos. Essas alterações
são totalmente impopulares
entre os empregados públicos e os “dependentes” da
máquina pública. A reforma
política é necessária para
corrigir falhas, desigualdades ou distorções no sistema

eleitoral. Discussão que está
em pauta do Congresso
desde os anos 80.
Imagine a alegria da população brasileira se, em 2022,
a reforma política reduzisse
os infinitos benefícios dos
políticos e cortasse a verba
eleitoral dos partidos políticos, mas não é isso que vai
acontecer, já que no ano
temos eleição de senadores,
deputado, governadores e
presidente. Na visão dos
parlamentares, é melhor
“um político com bolso
cheio e a população com
prato vazio”.
Por fim, a reforma tributária em 2022 seria a
“tríplice coroa”, com a redução dos gastos públicos
nas reformas administrativa
e política. A arrecadação
tributária poderia ser muito menor. Menos tributos
resultam em mais dinheiro
circulando, uma economia
mais aquecida, empresas
mais competitivas, mais
geração de empregos, menor desigualdade e outros
inúmeros benefícios para a
população brasileira.
Esses benefícios com a
“tríplice coroa” das reformas parecem até o discurso
eleitoreiro dos candidatos,
mas são “só” para a população, não para a “casta
política”, então, em 2022,
acredito que não vão acontecer reformas. O sonho
perfeito seriam as três reformas em 2022, para em
2023 acontecer a reforma
judicial.
(*) - É professor de Contabilidade
Financeira e Tributária da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

IBGE: oportunidades de emprego

Cerca de 78 milhões de residências brasileiras devem receber,
a partir do dia 1º de agosto, a visita de um agente recenseador do
IBGE, informou o presidente do órgão, Eduardo Luiz Gonçalves
Rios Neto, acrescentando que o levantamento censitário brasileiro, que é realizado a cada 10 anos, seguirá rígidos protocolos de
distanciamento e de segurança sanitária, tanto para os agentes
quanto para os entrevistados. Para tanto, o instituto contratará,
até esta sexta-feira (21), 266 mil profissionais em diversos cargos
para realizar o Censo 2022. Destes, 183 mil serão recenseadores.
A escolaridade necessária é o ensino fundamental completo, e
a remuneração começa em R$ 1,7 mil, podendo alcançar R$ 2,1
mil. Os contratos serão temporários, com jornada prevista de três
meses - podendo haver renovação por um mês adicional. Todos
os contratados receberão férias e 13º salário proporcionais. Saiba
mais: (https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10) (ABr).

de carne in natura e seus derivados na região, anuncia a 1ª edição
do Pitch Deck Logística. O evento apresenta uma nova oportunidade
para desenvolvimento de projetos com foco em todos os modais de
entrega, a fim de promover melhorias em eficiência operacional,
disseminação de melhores práticas sustentáveis na cadeia logística
e fomento do tema no segmento. Serão aceitas propostas de fornecedores, estudantes e pesquisadores vinculados a instituições de
ensino superior, além de colaboradores que atuam no setor logístico.
Os projetos apresentados precisam ser devidamente aplicáveis e
considerar perspectivas de viabilidade, além de promover impacto
sustentável na cadeia. Saiba mais em: (www. minervafoods.com/
pitchdecklog/).

H - Comércio Exterior

A Logcomex, startup que oferece automação e Big Data para o segmento, realiza no próximo dia 28, Dia do Comércio Exterior, o “Logcomex
Talks - Futuro & Tecnologia”. O evento objetiva ser o primeiro evento
de 2022 do setor para discutir quais são as tendências do ano. Começa
às 13h30 e será transmitido de forma online e gratuita, sendo necessária apenas a inscrição no site: (https://www.logcomex.com/eventos/
logcomex-talks). O evento ainda terá três grandes temas: Relações
internacionais: o mundo e o comércio exterior; Tendências, tecnologia
e comex: o que esperar em 2022?; e Como desenvolver uma inteligência
comercial no comércio exterior?.

I - Saúde Emocional

A Vittude, empresa referência em psicologia online, realiza a terceira
edição do Corporate Mental Health Week. Online e gratuito, reunirá
líderes empresariais, executivos, psicólogos e especialistas em RH para
debater sobre educação emocional corporativa, melhores práticas de
gestão e cuidados com a saúde mental dos colaboradores como alavancas na geração de resultados consistentes e promissores dentro das
organizações. Acontece nos próximos dias 26 e 27, das 10h às 17h. Os
painelistas vão discutir sobre a sustentabilidade emocional dentro das
corporações, diversidade, benefícios e democratização ao acesso à saúde
mental, tendo como foco central a produtividade sustentável. Inscriçõs
e mais informações no site (https://landing.vittude.com/).

J - Tecnologia VoNR 5G

Dentro de um histórico de inovação e investimentos para o desenvolvimento da tecnologia 5G, a TIM sai na frente e anuncia os primeiros
testes com VoNR 5G (Voice over New Radio) na América Latina. A
solução promete melhorar a qualidade das chamadas e a integração
com aplicações e serviços que usam dados e voz simultaneamente. O
serviço deverá estar disponível neste ano, na sequência da implementação da rede 5G. Também conhecida como Voz sobre 5G, o VoNR é a
evolução dos serviços de voz e será a modalidade mandatória na rede
5G SA (Stand Alone, Rel. 16). Hoje, a TIM já oferece o serviço VoLTE
na rede 4G para mais de 4.600 localidades pelo Brasil e atendendo mais
de 30 milhões de clientes.
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