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A perspectiva de aumento da demanda de energia na Região Norte, especial-
mente no Amazonas, é bastante promissora para o futuro. Com taxa de cresci-
mento estimada em 6% ao ano durante os próximos 10 anos, a Eletrobras Ama-
zonas Energia está diante de um grande desafio para atender ao consumo do
estado. Considerando a realização da Copa do Mundo de 2014 e a consequente
demanda por obras de infraestrutura — como reforma de aeroporto e do trans-
porte fluvial — e até mesmo obras civis de construções residenciais e outros
empreendimentos, torna-se evidente a necessidade de um planejamento ener-
gético para a região. Atualmente o parque energético da companhia conta com
cinco termoelétricas, a hidrelétrica de Balbina e a usina flutuante Electron,
sem considerar os produtores independentes. A rede de distribuição no Ama-
zonas é de aproximadamente 21 mil quilômetros para atender cerca de 760 mil
consumidores. Até o final de 2013, possivelmente, Manaus estará ligada ao Sis-
tema Interligado Nacional, o que deverá proporcionar maior segurança no for-
necimento e desenvolvimento para a capital.

Outro fator positivo é que o Amazonas detém grande potencial energético
em comparação ao resto do Brasil. Do total da produção nacional de gás natu-
ral onshore, de aproximadamente 17 milhões de m³/d, 65% são produzidos
no próprio estado. Essa produção é proveniente em sua maioria da Bacia do
Solimões, que conta com gasoduto de aproximadamente 630 km até Manaus
para escoamento do gás natural, com capacidade de transporte de expansão
de até 10 milhões de m³/d.

O potencial gaseífero torna a região promissora para o desenvolvimento
da indústria petroquímica, fertilizantes, cerâmica, vidros e provedora de
gás natural para outros estados da Região Norte. Dois dos cinco maiores cam-
pos de gás natural do Brasil estão nessa Bacia. Adicionalmente, recentemen-
te foi anunciada a descoberta do que deverá ser o maior poço produtor de
gás natural onshore do país, confirmando o enorme potencial da região.

As tecnologias de transporte do gás natural na forma líquida ou comprimi-
da têm avançado significativamente. Os investimentos necessários estão ca-
da vez menores e as áreas remotas, tanto para o fornecimento do gás como
para o escoamento da produção, estão sendo comercializadas. O gás natural
vem se transformando em commodity, e a dificuldade para monetização
não estará mais focada nas alternativas de escoamento e sim nos altos custos
de produção, como já ocorre em áreas offshore ultraprofundas. O desenvol-
vimento do estado do Amazonas e de seus vizinhos deve contar com o gás
natural da própria Amazônia. A alternativa de levar o gás boliviano até a Re-
gião Norte não parece social e economicamente mais eficiente do que a alter-
nativa de aproveitar o gás natural local.

O gás natural existe, as alternativas são economicamente viáveis e a indústria
está com apetite para o desenvolvimento. O tempo é curto e o imediato planeja-
mento integrado de longo prazo entre as empresas produtoras, indústrias, agên-
cias de fomento, estados e municípios vai acelerar esse desenvolvimento. ■
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“Devo fazer mestrado ou cursos de MBA”, costumam me perguntar trai-
nees e jovens candidatos à carreira de executivo. A princípio, recomendo
bons cursos relacionados com um MBA, pois são mais voltados para o mer-
cado profissional que o mestrado completo. Além disso, um mestrado é ca-
ro e demora mais, incluindo o período de preparação da tese. Sem contar
que esses cursos têm mais limitação de vagas e processo de seleção mais
rígido nas melhores instituições.

O mestrado é recomendado, principalmente, para quem quer seguir uma
carreira universitária, trabalhar com pesquisa científica ou alguém com mui-
ta aptidão para estudar. Assim como o doutorado, o mestrado é indispensá-
vel para a carreira acadêmica. Os títulos de pós-graduação contam pontos
para os profissionais que buscam fazer carreiras nas empresas, principalmen-
te aquelas que valorizam as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, o MBA no Brasil não
confere o título de mestre e só fornece o atestado de conclusão. Mas é mui-
to valorizado pelas organizações. Por estarem mais sintonizados com o
mercado, os MBAs são mais flexíveis que os cursos de mestrado. Por isso,
são incentivados pelas empresas. Em alguns casos, as organizações ofere-
cem a seus executivos cursos customizados que são desenvolvidos por ins-
tituições de ensino e ministrados às vezes dentro de suas próprias instala-
ções. Em outros casos, as organizações concedem bolsas para que seus exe-
cutivos cursem o MBA nas instituições de ensino.

No entanto, optando pelo MBA ou pelo mestrado, o executivo deve fo-
car objetivos claros para que a formação acadêmica contribua de fato para
sua carreira e não se torne um mero ornamento curricular. Outra preocu-
pação é com a qualidade do curso. No caso de mestrados, não há muita
margem de erro, pois esses cursos são avaliados pelo Ministério da Educa-
ção, por meio da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. Em relação aos cursos de MBA, os candidatos devem pro-
curar as instituições de prestígio e renome, consultar especialistas ou pu-
blicações especializadas.

Um cuidado adicional é analisar a grade curricular do curso que pretende
fazer. Em algumas instituições, por exemplo, os cursos de mestrado são mui-
to centrados em teoria e pesquisa, já que se voltam mais aos estudantes que
buscam a carreira acadêmica. Existem, ainda, outros cursos de pós-gradua-
ção latu sensu, de menor duração, focados em áreas de conhecimento especí-
ficas, que podem ajudar o executivo no aprimoramento profissional e no de-
senvolvimento de suas carreiras. Mas é preciso tomar cuidado: o número de
cursos não é o ponto mais valorizado pelas empresas. Pelo contrário, elas que-
rem saber se o profissional tem condições de colocar em prática aquilo que
aprendeu em determinado curso e trazer resultados para a organização. As-
sim, um mestrado em uma determinada área pode não fazer sentido no currí-
culo de um candidato a um cargo de gerência ou direção de uma empresa. ■
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As tecnologias de transporte do gás natural
na forma líquida ou comprimida têm avançado.
Os investimentos estão cada vez menores
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O número de cursos não é o ponto mais valorizado
pelas empresas. Elas querem saber se o profissional
tem condições de colocar em prática o que aprendeu

O radiotelescópio considerado o maior e mais potente do mundo,
denominado SKAPathfinder, foi inaugurado na Austrália. O equipamento
registrará imagens detalhadas do universo e revelará com agilidade
e precisão áreas ainda desconhecidas pelos astrônomos. O equipamento
estará em pleno funcionamento a partir de 2020. O ministro da Educação
e Ciência da Austrália, Chris Evans, disse que o equipamento, instalado
em uma região de deserto, é considerado o melhor do mundo. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




