
Rússia insiste em investigar armas químicas
O governo russo vai insistir que representantes russos e chineses
juntem-se à investigação da ONU sobre acusações de que armas
químicas foram usadas na Síria na semana passada, afirmou um
importante diplomata russo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon,
anunciou o inquérito na quinta-feira, e deixou claro que iria se concentrar
em um ataque que matou 26 pessoas perto de Aleppo. O governo sírio
e opositores acusaram um ao outro de dispararem os mísseis. Reuters
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PONTO DE VISTA

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do
Meio Ambiente, realizou no mês de fevereiro a sua 100ª reunião, o que represen-
ta um importante marco. O CGEN foi criado por meio da MP 2.186-16/2001, pa-
ra implementar políticas de gestão do patrimônio genético brasileiro. Cabe ao
CGEN, dentre outras atribuições, estabelecer normas e critérios para autoriza-
ções de acesso e remessa de amostra de componente do patrimônio genético e
de conhecimento tradicional associado.

Para tanto, o CGEN deve promover debates e consultas públicas, estando
neste momento em andamento Consulta Pública sobre proposta de Orienta-
ção para enquadramento de pesquisas realizadas com parasitas, pragas e ve-
tores de doenças tendo em conta as regras da MP 2.186.

A norma em consulta prevê que a utilização desses organismos como alvo
de teste das propriedades de componentes químicos, sintéticos ou naturais,
não configura acesso ao patrimônio genético, desde que tais atividades não
envolvam isolamento, caracterização ou identificação de moléculas ou subs-
tâncias provenientes destes organismos.

Embora essa orientação já possa ser inferida das regras vigentes, a nova
norma visa dar maior segurança jurídica e técnica, evitando-se interpreta-
ções divergentes ou equivocadas com relação à aplicação da MP 2.186-16 e
demais regulamentos sobre a matéria.

As regras sobre recursos genéticos há muito suscitam inúmeras dúvidas, o que
dificulta a sua observância não só por parte dos interessados na utilização desse
patrimônio, como também ao próprio órgão fiscalizador. Exemplo é a questão da
classificação das espécies. A legislação define como patrimônio genético nacio-
nal as espécies nativas e exóticas cultivadas ou domesticadas, porém a abran-
gência desses conceitos não está claramente definida nos textos, e a solução pa-
ra essa e outras dúvidas vem sendo a regulação caso a caso por parte do CGEN.

É imperioso, pois, o aperfeiçoamento das normas acerca do tema, cuja re-
percussão vai muito além das fronteiras do Brasil. A proteção da biodiversida-
de é uma preocupação global e que se reflete em diversos outros segmentos,
tais como agricultura, saúde e propriedade intelectual. Não por outra razão,
o assunto está na pauta do dia das principais nações.

No Brasil, estão em tramitação alguns projetos de lei e também estão sob
exame do Ministério da Casa Civil dois anteprojetos apresentados pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que deverão
formar um projeto de lei final para ser apresentado ao Congresso Nacional
visando substituir a ultrapassada MP 2.186.

A busca de uma estrutura eficaz de tutela dos recursos genéticos brasilei-
ros é realmente primordial para que se possibilite não só a devida partilha
dos benefícios, mas também para que se forneça a necessária segurança jurí-
dica ao mercado. E enquanto não for possível alcançar esse objetivo pela
completa revisão do texto legal, que seja ao menos a partir de normas pon-
tuais, amplamente discutidas, tal como proposto pelo CGEN. !

ANDREA DE MENEZES CARRASCO
Advogada do escritório Dannemann Siemsen

O mercado de trabalho vive uma nova fase que vai além do problema do apa-
gão de talentos. Não que esta situação esteja resolvida, pelo contrário, a ten-
dência é de continuidade de escassez de profissionais qualificados. As empre-
sas, no entanto, já vivenciam outro fenômeno, desta vez o apagão de lideran-
ça. Durante os últimos anos, o mercado aquecido na média e alta gerência
fez com que muitas empresas se vissem obrigadas a promover profissionais
sem o preparo ou mesmo sem as qualidades necessárias para assumir um car-
go de gestão e liderança. Não tardou para que elas percebessem que a medi-
da, uma tentativa desesperada de retenção e de ocupar espaços vazios rapida-
mente, gerasse resultados negativos. Afinal, é senso comum de que a lideran-
ça, em última análise, é uma das principais ferramentas para reter os profis-
sionais e preparar sucessores para a sua posição.

A análise acima não representa que os profissionais alçados aos cargos de
liderança não eram bons tecnicamente. Por exemplo, na área comercial,
muitos, na verdade, eram ótimos vendedores, mas não eram profissionais
com habilidades e tampouco experiência para formar novos vendedores. Es-
te “virar de chave” entre a execução e a gestão é algo que depende do talen-
to do profissional e não somente de treinamento e capacitação. Não à toa,
muitos profissionais da área de recursos humanos já buscam nas novas con-
tratações talentos para a gestão. A tarefa exige uma quebra de paradigma,
pois quase sempre será necessário abrir mão da perfeição técnica em favor
das habilidades de liderança, já que a primeira se treina e há oportunidades
de aperfeiçoamento, e a segunda depende muito mais do perfil comporta-
mental do profissional, algo difícil de transformar.

O novo momento do mercado lança aos líderes de RH o desafio de pensar
em contratações de longo prazo e não apenas na “peça” para executar a tare-
fa de hoje, mas aquele profissional que possa ser a engrenagem para liderar a
equipe de amanhã e manter o crescimento sustentável da organização. O ta-
lento para gestão é muito maior do que algumas características que encontra-
mos em candidatos como ambição, boa comunicação e ser bom no que faz.
Liderança é sinônimo de confiança. Confiança é a base das relações, logo
não existe relacionamento sem confiança, e não existe liderança sem relacio-
namento genuíno com a equipe.

O líder, além de ter que pensar todos os dias em como fazer para desen-
volver sua equipe, deve fazer isso de forma individual, pois cada integran-
te da equipe é único, funciona de uma maneira diferente e se motiva por
algo diferente. Para fazer bem este papel, tudo começa com o autoconheci-
mento, pois a partir dele se conhecer muito bem, se torna capaz de conhe-
cer e entender cada pessoa não simplesmente como um número, mas co-
mo ser humano.

A grande sacada dos líderes de sucesso é aproveitar os pontos fortes de ca-
da funcionário e somar todos eles em uma equipe produtiva. Quando se co-
nhecem as fortalezas e fraquezas, fica muito mais fácil administrar a equipe,
focando nas fortalezas para aproveitar o máximo de cada um. !

Regulação sobre
recursos genéticos

DANIELA RIBEIRO
Gerente sênior das divisões de engenharia
e marketing & vendas da Robert Half
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A busca de uma estrutura eficaz de tutela dos
recursos genéticos é primordial para que se
forneça a necessária segurança jurídica ao mercado

Mercado de trabalho enfrenta
apagão de liderança

Quando se conhecem as fortalezas e fraquezas,
fica muito mais fácil administrar a equipe, focando
nas fortalezas para aproveitar o máximo de cada um
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Mundo, p. 55.




