
A Chevron ignorou ao menos
seis avisos de funcionários para
inspecionar um tubo que se rom-
peu no ano passado em suas ins-
talações de Richmond, na Cali-
fórnia, iniciando o pior incên-
dio da refinaria na década.

Desde 2002, empregados da
Chevron alertavam que certos
tubos que operavam a tempera-
turas elevadas eram vulneráveis
à corrosão e recomendaram a
substituição deles, segundo rela-
tório divulgado ontem pelo Con-
selho de Segurança Química
dos Estados Unidos. Em 6 de
agosto de 2012, um tubo corroí-

do se rompeu, levando mais de
15 mil pessoas a hospitais.

O relatório do conselho, pre-
visto para ser apresentado em
Richmond no próximo dia 19
de abril, mostra que em 2002
um empregado da refinaria
identificou tubos vulneráveis à
corrosão e recomendou a inspe-
ção deles. Depois, este mesmo
funcionário recomendou que o
tubo fosse substituído por um
material mais resistente. Mas a
substituição do tubo nunca foi
realizada.

Em 2009, os metalúrgicos da
empresa recomendaram que to-
das as tubulações de aço carbo-
no expostas a altas temperatu-
ras fossem inspecionadas. Técni-
cos da empresa fizeram a reco-
mendação novamente em um

boletim em 2010. A Chevron di-
vulgou os resultados de sua pró-
pria investigação sobre o incên-
dio em Richmond no último dia
12 de abril. A empresa desco-
briu que os dados da inspeção
de 2002 não foram documenta-
dos de forma adequada e nunca
foram incorporados em futuras
inspeções. O relatório da empre-
sa também reconhece falhas
por parte dos trabalhadores da

refinaria por não terem percebi-
do o risco de ruptura e fogo
após terem descoberto o vaza-
mento em 6 de agosto.

O Conselho de Segurança Quí-
mica recomenda em seu relató-
rio que a Chevron reveja os da-
nos que suas fábricas possam so-
frer, suas conseqüências e a me-
lhor forma de evitá-los. Autori-
dades de Richmond devem re-
forçar a regulamentação para
garantir que as refinarias anali-
sem os riscos de acidentes e to-
mem as medidas adequadas pa-
ra evitar problemas.

O Conselho de Segurança
também recomendou que a Cali-
fórnia estabeleça um programa
para melhorar a prestação de
contas e transparência na segu-
rança e prevenção de desastres

em refinarias de petróleo. A
Agência de Proteção Ambien-
tal, por exemplo, deve realizar
inspeções conjuntas com ór-
gãos reguladores estaduais.

A Divisão de Segurança e Saú-
de Ocupacional da Califórnia,
multou a Chevron em US$
963,2 mil em 30 de janeiro por
causa do incêndio.

A multa superou os US$ 810,7
mil que a Tosco foi condenada a
pagar após um incêndio em
1999, o qual matou quatro pes-
soas e feriu gravemente uma.

A Chevron terminou os repa-
ros na unidade de Richmond e
espera retomar as operações
por lá este mês. A companhia
começou a preparar a unidade
na semana passada para seu rei-
nício. ■ Bloomberg

INDÚSTRIAFARMACÊUTICA

Royalty melhora oferta por irlandesa Elan

Chevron ignorou seis avisos sobre incêndio de 2012

A área de educação vem passan-
do por uma série de mudanças
recentemente no mundo, prin-
cipalmente no que diz respeito
ao uso de tecnologia nas salas
de aula. O movimento cria no-
vas oportunidades de negócios
e, para aproveitá-las, a HP
anuncia hoje uma série de parce-
rias no Brasil.

O objetivo é con-
seguir integrar todo
tipo de solução tec-
nológica para este
segmento e crescer
a participação de
mercado nesta área
no país.

As parcerias se-
rão anunciadas ho-
je durante a feira SINTED (Sema-
na Internacional de Tecnologia
Educacional, que acontece em
São Paulo.

Entre os parceiros está a Sarai-
va, que atuará com desenvolvi-
mento de conteúdo digital.
“Não adianta a escola comprar
um tablet se não tiver o conteú-
do certo”, afira Fabio Ranieri,
executivo responsável por lide-
rar a área de educação da HP no
Brasil. Segundo o executivo, no
caso dos tablets, ainda não está
definido se a empresa trabalha-

rá com o produto importado ou
fabricado localmente.

Por enquanto, a companhia
só disponibiliza no Brasil o mo-
delo ElitePad, que é voltado pa-
ra o mercado corporativo e utili-
za o sistema operacional Windo-
ws 8, mas mundialmente a fa-
bricante já lançou seu modelo
com Android, o Slate 7, ainda
não disponível no Brasil.

De acordo com Ranieri, co-
mo as vendas da área de educa-
ção devem ocorrer principal-
mente ao final do ano, para o
ano letivo de 2014, até lá a HP
irá definir que estratégia ado-

tar.
Outra nova par-

ceira da HP nesta
área é a Totvs, que
desenvolveu um sis-
tema voltado para
educação que, por
exemplo, é capaz
de certificar que
um conteúdo digi-

tal foi lido. Com as novas parce-
rias, o foco da divisão de Ranie-
ri inclui tanto o segmento priva-
do quanto público.

“Atualmente é mandatório
ter um portfólio completo. An-
tes, estávamos muito voltados
apenas para os equipamentos”,
diz Ranieri.

Mudança global
“Somos mais que uma empresa
de PC. Em educação, queremos
oferecer uma solução de ponta
a ponta”, diz Suresh Subrama-

nian, vice-presidente global da
área de educação da HP. O exe-
cutivo está em São Paulo para
participar do evento HP Ca-
talyst Summit, que vai reunir es-
ta semana em São Paulo mais de
120 educadores e gestores de po-
líticas públicas de 16 países para
compartilhar práticas e discutir
como a tecnologia pode habili-
tar inovações no ensino e apren-
dizado de Ciências, Tecnologia,

Engenharia e Matemática.
Paralelamente a intensifica-

ção da atuação em educação, a
HP anunciou também a vinda
ao Brasil do programa HP insti-
tute, voltado para a formação
de profissionais na área de tec-
nologia. A meta é fazer parce-
rias com 50 instituições brasilei-
ras de ensino, entre universida-
des e escolas técnicas, até o fi-
nal de 2014.

Novos produtos
Como parte de seu plano para re-
tomar a lucratividade, a HP tam-
bém aposta em lançamentos no
Brasil. Na tentativa de conquis-
tar melhores margens, direcio-
namento dado pela presidente
global Meg Whitman, a empresa
aposta em diferenciais como o
monitor que acessa a internet, a
impressora portátil sem fio e até
mesmo em um novo tablet. ■

Conselho de Segurança
Química deve apresentar
seu relatório sobre
acidente esta semana

HP anuncia parcerias para crescer
no mercado de educação no Brasil

A empresa de investimento norte-americana Royalty Pharma fez

nesta uma oferta firme em dinheiro pela Elan de até US$ 12 por ação,

melhorando proposta para ter o controle da farmacêutica irlandesa.

Anteriormente, a Royalty havia feito uma aproximação indicativa

de US$ 11, que a Elan rejeitou como “altamente condicional”.

A Elan revidou assegurando forte aprovação dos acionistas na semana

passada para uma recompra de ações de US$ 1 bilhão. Reuters

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

John Cogill/Bloomberg

Objetivo é acompanhar a
evolução no uso de tecnologia
dentro das salas de aula

Divulgação

Em 2002 um
funcionário

identificou tubos
vulneráveis à corrosão

e recomendou
uma inspeção

Saraiva está
entre os nomes
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para conteúdo
digital

SureshSubramanian,VPglobaldeEducaçãodaHP:“Somosmaisqueuma empresadePCs”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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