
Confronto afeta produção de petróleo na Líbia

Uma joint venture entre a estatal de petróleo da Líbia e a italiana ENI foi

forçada a parar completamente a produção e exportação de gás e a reduzir

a produção de petróleo em grandes campos após confrontos entre milícias

locais no final de semana, segundo o presidente da companhia. Abdulfattah

Shagan disse que, além de uma completa suspensão da produção de

gás no complexo de Mellitah, a venture havia sido forçada a reduzir a

produção de petróleo nos campos de Elephant e Wafa em 25%. Reuters
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Pouco mais de dez anos atrás, o Brasil dava os primeiros passos no desen-
volvimento de soluções de comunicação móvel para empresas. Tudo era
novidade. Não existiam smartphones ou redes 3G, e somávamos somente
cerca de 20 milhões de telefones celulares. Mesmo assim, nessa época, se
desenvolveram os primeiros projetos de mobilidade corporativa do Brasil.

Combinando um iPaq (PDA da HP sem conexão) a um Nokia 6160 TD-
MA, através de um pequeno cabo de dados, podia-se estabelecer uma co-
nexão CSD (circuit switched data) e trafegar pequenos arquivos a uma ve-
locidade de 9,6 kbps. Essa engenhoca permitiu, naquela época, que milha-
res de vendedores descarregassem diariamente seus pedidos de vendas ao
longo do dia, ganhando produtividade e antecipando o faturamento.

Hoje são mais de 250 milhões de acessos móveis, e os smartphones se
espalham a uma velocidade alucinante. Apesar dos recentes questiona-
mentos sobre a qualidade, as redes 3G estão em toda a parte, e os investi-
mentos para as redes de quarta geração já estão acontecendo. Muitas em-
presas já incorporaram a mobilidade aos seus processos de negócio, mas a
perspectiva é que ainda há muita e diferentes coisas para fazer.

O mercado de mobilidade corporativa no Brasil ainda tem muito a de-
senvolver e inovar — o serviços oferecidos pelo setor são baseados em
mensagens SMS corporativo ou tecnologias OTT (over the top) para comu-
nicação entre equipes, clientes ou público relacionado.

Os serviços de mobilidade não têm mais limites, o grande índice de as-
sertividade faz com que cada vez mais empresas recorram ao SMS como
canal de comunicação. As aplicações personalizadas para cada modelo de
negócio e a rápida aceitação fez com que o mercado tenha esse atual cresci-
mento exponencial.

Atualmente é possível contratar serviços, entretenimento, informação,
educação, saúde, monitoramento de compras, entre outros. Além de tor-
nar possível também os pagamentos móveis.

A exploração de todo o potencial da mobilidade no ambiente corporati-
vo passa pelo desenvolvimento de plataformas simples, flexíveis e comple-
tas, que explorem a multiplicidade da tecnologia móvel e a diversidade
das necessidades de negócio.

A tecnologia móvel deve ser tão acessível para um pequeno consultório
médico como é para uma multinacional, respeitando suas diferentes necessi-
dades e possibilidades. Por enquanto, o SMS cumpre muito bem a tarefa de
acessibilidade, pois é uma tecnologia aceita em qualquer aparelho celular.

A mobilidade está deixando de ser somente uma extensão dos sistemas
corporativos tradicionais para adotar um papel mais relevante e pervasivo
no ambiente corporativo, ultrapassando, inclusive, os limites da empresa.
A mobilidade deve permitir muito mais do que a tradicional automação da
força de venda; deve se transformar em uma plataforma de comunicação
entre empresa, clientes e sociedade. Essa transformação está acontecendo
neste momento. ■

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançou uma campanha muito
oportuna para as empresas, a economia, o setor educacional e acadêmico e
toda a sociedade. Trata-se do projeto 2013: Ano da Contabilidade no Brasil.
Objetivo é informar sobre os serviços prestados pelos profissionais do setor
e conscientizar sobre a sua importância para o desenvolvimento socioeconô-
mico do país.

A grande missão da contabilidade, desde o seu grande difusor, o frei Luca
Bartolomeo de Pacioli, que registrou o sistema das partidas dobradas pela pri-
meira vez em livro, é estabelecer a figura da responsabilidade no trato da coi-
sa pública e privada. Este elementar princípio, que ele descreveu em 1494,
basicamente instituiu uma nova ordem econômica, que indicava ser impos-
sível que uma pessoa pudesse aplicar um recurso sem ter a sua origem defini-
da e calculada. Quando não se respeitam tais pressupostos, tende-se a mon-
tar orçamentos que não fecham, contas que não batem e empresas e países
que quebram.

No Brasil, a contabilidade floresce e se posiciona como atividade cada vez
mais relevante. Trata-se de fator decisivo para atribuir credibilidade aos se-
tores público e privado, criando base importante de sustentação para nosso
crescimento econômico. Por isso, é fundamental a formação de novos conta-
dores altamente capacitados no plano técnico e conscientes de seu papel no
processo de desenvolvimento nacional.

A carreira, que havia perdido relevância durante a ditadura militar e nos
anos de hiperinflação no Brasil, começou a reconquistar espaço com a rede-
mocratização, a Lei das SA e a convergência do país às normas internacio-
nais. Por isso, é muito significativo o projeto do Ano da Contabilidade, que
se soma à recente criação, também pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), de uma comissão para estudar formas de ampliar e melhorar a forma-
ção dos profissionais do setor.

Não se pode dizer que temos um apagão profissional no segmento, mas
precisamos trabalhar para evitar que isso ocorra, estimulando os jovens a
conhecer a carreira, sua relevância, responsabilidade, atratividade e possi-
bilidades de bons ganhos. A oferta de recursos humanos ainda não atingiu
um ponto crítico porque as empresas conseguem atrair profissionais das fir-
mas de auditoria e dos escritórios de contabilidade e consultoria para su-
prir as necessidades de seus departamentos de auditoria interna, controla-
doria e financeiro. Ademais, temos notado, com base nos movimentos de
nossa escola, que triplicou o número de profissionais de advocacia, admi-
nistração e engenharia que buscam em ciências contábeis uma segunda for-
mação acadêmica.

Com certeza, o Ano da Contabilidade no Brasil contribuirá para que
mais jovens sintam-se atraídos por uma carreira na qual poderão ser pro-
tagonistas do crescimento sustentado e de uma economia pautada pelo
equilíbrio e transparência. Esses são atributos fundamentais para o defini-
tivo ingresso do país nos princípios mais contemporâneos do capitalismo
democrático. ■

Uma nova plataforma
de comunicação
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Não se pode dizer que temos um apagão
profissional no segmento, mas precisamos
trabalhar para evitar que isso ocorra

pontodevista@brasileconomico.com.br

 Terça-feira, 5 de março, 2013 Brasil Econômico 63

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Mundo,  p. 63.




