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Big Data é o conjunto de soluções tecnológicas capaz de
lidar com dados digitais em volume, variedade e velocida-
de inéditos até hoje. Na prática, a tecnologia permite anali-
sar qualquer tipo de informação digital em tempo real, tor-
nando-se fundamental para a tomada de decisões. 

Já BI, ou Business Intelligence – Inteligência de Negó-
cios -, refere-se ao processo de coleta, organização, análi-
se, compartilhamento e monitoramento de informações
que oferecem suporte à gestão de
negócios. Parecidos, mas não a mes-
ma coisa. 

O Business Intelligence é capaz
de avaliar apenas informações es-
truturadas e que ocorrem dentro da
companhia. Enquanto Big Data é ca-
paz de lidar com dados não-estrutu-
rados, que até então necessitavam
de interação humana para serem
compreendidos, já que dependiam
de contexto, como tweets, posts no
Facebook, vídeos, geolocalização,
comportamento de clientes, entre
outros. 

As tecnologias são complementa-
res e o Big Data torna o Business In-
telligence mais valioso para o negó-
cio. Afinal, ele comporta um BI para
extrair as informações referentes ao
seu negócio, para então utilizá-las
para a  tomada de decisões.  Por
exemplo, no segmento da moda, a
união do BI e Big Data é essencial. 

Se uma marca produz um tipo de
casaco semelhante à utilizada por
um famoso cantor, que causa alvo-
roço nos fãs. A partir do Big Data vo-
cê identifica que os consumidores
adoram esse tipo de roupa. 

Com essa informação preciosa, o
Big Data abastece o BI de que há a
oportunidade de estocar alto volu-
me da peça durante a temporada de
show da celebridade em uma cida-
de, afinal, o casaco está prestes a
tornar-se um item muito quente,
embora por tempo limitado. 

O Big Data pode auxiliar a área de vestuário, assim como
em qualquer outro segmento. Estudos indicam que os da-
dos não-estruturados representam 85% das informações
com as quais as empresas lidam hoje em dia. E, com isso, a
tecnologia somada ao BI se faz ideal para toda e qualquer
companhia, independentemente do setor que atua. 

N
o Brasil, muitas discussões importantes,
como a permanência da restrição ao uso
do Gás Liquefeito de Petróleo (Gás LP),
se arrastam por anos a fio – ou não rece-
bem a atenção adequada ou caminham
para conclusões equivocadas. No caso
do Gás LP, a proibição por lei de seu uso
em motores de qualquer espécie, em

saunas, caldeiras, aquecimento de piscinas
e para fins automotivos revela-se um con-
trassenso por ser o produto um combustível
eficiente, limpo e distribuído em 100% do
território nacional. 

A medida pune a sociedade, impedindo-a
de optar por um produto que trará maior efi-
ciência energética, menor impacto ambien-
tal e baixo custo. Em 1991, com a Guerra do
Golfo, o Brasil sofria alto risco de desabaste-
cimento de derivados do petróleo, sendo ca-
bível a edição da lei 8.176, de 8/2/91, que de-
finiu como crime contra a ordem econômica
o uso do Gás LP em várias aplicações. 

Decorridos mais de 20 anos do fim da guerra, uma notá-
vel mudança no cenário econômico brasileiro ocorreu, mas
não houve qualquer progresso quanto à legislação vigente.
Hoje, o País está perto de alcançar a autossuficiência em
Gás LP, de acordo com pesquisa elaborada e divulgada no
Plano Decenal de Expansão Energética (PDE) 2021, realiza-
da pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e pelo Minis-
tério de Minas e Energia (MME). 

Tramita na Câmara Federal um Projeto de Lei que pro-
põe a “descriminalização” do uso do produto para os fins
ainda proibidos, mas que deixa a cargo da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a
análise do momento mais adequado para o fim das restri-
ções. A proposta legislativa recebeu apoio em todas as co-
missões, evidenciando que não há mais sustentação para
essa proibição. 

Por outro lado, a ANP tem feito alguma evolução nesse
cenário, como a recente liberação do produto para equipa-
mentos industriais de limpeza movidos a motores de com-
bustão interna. É um pequeno movimento, mas com ele a
ANP demonstra ter autonomia para rever as restrições ain-
da vigentes para o Gás LP. 

Lamentavelmente, argumentos infundados ainda são
construídos para evitar a liberação do produto, que se faz

cada vez mais necessária e urgente. A mais recente é a de
que o fim das restrições traria um aumento no consumo ca-
paz de causar o eventual impacto na balança comercial bra-
sileira, pois parte do gás consumido no país é importada. 

Alguns defendem que seria prudente esperar a autossufi-
ciência, projetada para daqui a quatro anos, mas isso repre-
senta um movimento para retardar ainda mais uma decisão
que alteraria uma situação insustentável nos dias de hoje. 

Essa argumentação é falha, pois o gás po-
derá, primordialmente, substituir a gasolina
ou o diesel, produtos que hoje são importa-
dos em quantidades infinitamente superio-
res. Vale ressaltar que, uma vez com seu uso
liberado, não haverá uma explosão no con-
sumo de Gás LP, pois primeiramente serão
desenhadas soluções energéticas para isso. 

E o gás terá ainda que competir com os
demais energéticos oferecidos, já que não
existe reserva de mercado. 

Outro argumento que invalida essa pro-
vável pressão sobre a balança comercial é o
fato de que nenhum dos equipamentos que

hoje são proibidos de usar Gás LP pode funcionar eficiente-
mente com cilindros de 13 kg ou menores. 

Esses aparelhos precisam de uma vazão de gás maior do
que os botijões oferecem. Isso deixa claro que somente o
Gás LP destinado ao uso industrial seria usado para os fins
em que as restrições persistem. Outro ponto é que o Gás
LP industrial não tem qualquer artificialização na forma-
ção de preço.

Restrições resistentes

O Big Data 
não é BI

Novos marcos regulatórios de
infraestrutura e retrocessos

Reflexo da atuação errática do estado no
domínio econômico, os gargalos de in-
fraestrutura e seus perversos efeitos para o
desenvolvimento nacional nunca estive-
ram em tanta evidência. Com o início do
processo de desestatização, na década de
1990, o estado brasileiro passou a reduzir
sua atuação direta na economia, fomen-
tando o surgimento de mercados e sua mo-
delagem pela concorrência. 

Em paralelo, buscou assumir uma pos-
tura primordialmente regulatória,  por
meio de agências téc-
nicas e independen-
tes. Este projeto, no
entanto, nunca che-
gou a se concretizar,
em sua plenitude.
Sem considerar  os
problemas de politi-
zação das agências,
desestrutura e contin-
genciamento,  cabe
analisar o que se pode
identificar como novo
modelo de interven-
ção do estado na eco-
nomia. 

Como fez com a
Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) no
setor elétr ico,  o go-
verno vem replican-
do, para outros seto-
res de infraestrutura,
a fórmula de reduzir
competências das agências reguladoras,
transferindo-as para empresas estatais,
novas ou já existentes. Estas ficam respon-
sáveis pela gestão estratégica do setor, ou
são inseridas forçosamente em meio à di-
nâmica do mercado para, artificialmente,
preencherem lacunas que gerariam inse-
gurança. 

Tudo isso acompanhado por uma profu-
são de reformulações de marcos regulató-
rios. São exemplos claros desse movimento
os experimentados nos setores de petróleo,
com a criação da Pré-Sal Petróleo S.A. (PP-
SA); de rodovias e ferrovias, com a institui-
ção da Empresa de Planejamento e Logísti-
ca S.A. e com as propostas ou de inserir a

Valec como garantidora de demanda nas
ferrovias, ou de criar uma nova estatal para
tanto – a Empresa Brasileira de Ferrovias; e
de mineração, com a proposta de conferir à
Companhia de Pesquisas de Recursos Mi-
nerais (CPRM) a responsabilidade de indi-
car as áreas propícias para as pretensas lici-
tações que se quer inserir no setor. 

Com isso, promove-se uma ruptura ins-
titucional de todo indesejável e ampla-
mente impactante para os setores de in-
fraestrutura que, talvez ainda mais do que

outros,  precisem de
manutenção das re-
gras do jogo, necessa-
riamente de longo pra-
zo. 

Já passou da hora de
se fazer um pacto pela
infraestrutura, com um
consenso mínimo e
além do qual não se re-
torne, de modo a com-
patibilizar a longa
amortização de investi-
mentos com a matura-
ção institucional do po-
der público e sua atua-
ção em tais setores. 

É pela mudança ex-
perimental das práti-
cas  inst i tucionais,
atenta às peculiarida-
des  nacionais,  mas
que não se descuida
dos parâmetros trans-

nacionalmente adotados, que se garante
estabilidade, aprimora as instituições e
atrai investimentos para os setores de in-
fraestrutura. 

Soluções milagrosas, que reformulam
abruptamente arranjos consagrados, se-
gundo a lógica maniqueísta de bem e mal,
certo e errado, tudo ou nada, ainda que
possam acenar com alguns passos adiante,
quase sempre pecam por desconsiderar a
experiência acumulada e a insegurança
que imediatamente causam. 

O resultado são muitos outros passos
pra trás. As instituições brasileiras não pre-
cisam de revoluções, mas de reformas e
continuidade.

Lamentavelmente, argumentos infundados ainda são
construídos para evitar a liberação do produto, que se faz
cada vez mais necessária e urgente
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