
A temporada verão 2012/2013 terminou recentemente, registrando um resul-
tado muito negativo para a esperada recomposição dos reservatórios das
principais hidrelétricas do país. O mais baixo índice pluviométrico dos últi-
mos dez anos — pelo menos nas regiões onde deveria chover com mais inten-
sidade — comprova que nossa matriz energética é extremamente dependen-
te do regime de chuvas. E, mais uma vez, somos obrigados a colocar em ope-
ração todo o parque termoelétrico para garantir a oferta de energia. A siste-
mática solução de recorrer às fontes termoelétricas para suprir o déficit das
hidrelétricas, além de mais onerosa, amplia o volume de emissões de gases
estufa, comprometendo a imagem e a vantagem competitiva do nosso país,
que é reconhecido internacionalmente por sua matriz energética limpa.

No contexto da sustentabilidade, que deve ser analisado por uma perspectiva
de médio e longo prazo, a adoção de fontes intensivas em CO2 potencializa um
cenário de riscos climáticos, variável que já faz parte da agenda dos investidores
com visão de futuro. Encontrar saídas viáveis para superar esse paradoxo exigirá
melhor compreensão de nossas potencialidades e fragilidades. Será preciso en-
contrar mecanismos de mercado baseados em políticas públicas consistentes pa-
ra produzir energia adicional às geradas por usinas hidrelétricas, sem comprome-
ter as metas de redução de emissões. Hoje voluntárias, as metas de redução se-
rão, após 2020, regidas por instrumentos legais nacionais e internacionais. Esti-
mulado por significativa parcela de suas empresas associadas, o Conselho Empre-
sarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) acaba de dar um
passo importante nessa nova direção, ao lançar o documento Estudo sobre Adap-
tação e Vulnerabilidade à Mudança do Clima: o Caso do Setor Elétrico Brasileiro.

Fruto de um esforço conjunto do CEBDS, dos especialistas de suas empre-
sas associadas, e com apoio da WayCarbon, o estudo representa uma contri-
buição relevante a um tema cujas consequências ainda são rodeadas de incer-
tezas. Não há dúvidas de que essa iniciativa trará repercussões na economia
brasileira, dada à sensibilidade da energia hidrelétrica à variação climática e
a sua elevada participação na matriz elétrica nacional, em torno de 70%. O
estudo parte da análise de estudos de caso em três usinas. O primeiro sobre a
geração de energia em uma usina de até 30 MW de potência instalada a fio
d’água. O segundo e o terceiro analisaram, respectivamente, o desempenho
de uma usina de potência instalada de até 100 MW e de mais de 1.000 MW,
ambas com reservatórios. Foram utilizados dados dos últimos 80 anos de va-
zão dos rios da região onde as usinas estão instaladas, nas bacias do Paraná e
do Atlântico Leste/Sudeste, que representam mais de 60% da capacidade
instalada brasileira. Entre as muitas recomendações, o estudo chama aten-
ção para os riscos da ampliação do modelo de fio d’água, pois ficam mais ex-
postas ao regime de chuvas do que as usinas dotadas de reservatórios e a per-
da de vazão na maior parte do ano é compensada por energia de fontes térmi-
cas. Diante desse risco, o estudo aponta ainda para a necessidade de uma
maior diversificação de fontes alternativas, renováveis e limpas, para que ga-
nhem escala e, consequentemente, tenham preços competitivos, como já
vem acontecendo com as eólicas. ■

A indústria farmacêutica tem sofrido profundas alterações nos últimos anos,
principalmente no que diz respeito à atração e retenção dos altos executi-
vos. Pode-se dizer que a grande responsável por esta mudança é a quebra de
patentes de medicamentos de massa, movimento fortalecido no início de
2010 e que colocou o segmento farmacêutico em um patamar jamais imagi-
nado, promovendo um cenário de grande concorrência com a entrada dos
grandes laboratórios de genéricos.

Segundo a percepção dos próprios executivos deste mercado, o segmento
sofre para se adaptar a esta nova realidade, já que a falta de profissionais ex-
perientes no setor é dramática, e os custos com mão de obra foram duas ve-
zes maiores que a inflação nos últimos cinco anos, devendo seguir essa ten-
dência no futuro. Além deste fator, existe também uma grande dificuldade
por parte das empresas em ter um pipeline (planejamento) de sucessores, já
que o mercado mudou muito e o fluxo de oportunidades no exterior não
atraiu muitos brasileiros para expatriação. Com isso, o país busca executivos
de todas as partes do globo, informação esta validada pela imigração brasilei-
ra, que emitiu mais de 73 mil vistos de trabalho em 2012, o que significa um
aumento de 46% quando comparado ao ano de 2011.

Esse contexto obriga a indústria farmacêutica a buscar novos caminhos
para manter os lucros e se diferenciar diante dos seus players. As mudanças
mais evidentes são transformações em inovação, pesquisa e desenvolvimen-
to de novos produtos, e a atração e retenção executiva diferenciada. Tudo
isso para levar o setor a outro patamar, e recuperar a desempenho de antes.
Segundo levantamento feito pela AESC (Association of Executive Search
Consultants), mais de 50% dos recrutadores tem dificuldade para concluir
as posições no Brasil, contra 40% na China e 15% na Índia, colocando o Bra-
sil entre um dos principais países a enfrentar escassez de profissionais. Devi-
do ao crescimento esperado para 2013, o setor de Life Scienses deve ser um
dos mais atingidos, sendo as posições técnicas, especificamente que exi-
gem conhecimento nas áreas médicas, assuntos regulatórios, pesquisa clíni-
ca, qualidade e pesquisa e desenvolvimento, além de gerentes gerais e presi-
dência, serão as mais difíceis de serem trabalhadas. Dentro do setor farma-
cêutico, a demanda de executivos para vendas, finanças, marketing e
CEO’s é maior para empresas com forte atuação em Primary Care, Especiali-
dades e Medical Devices.

Como uma resposta à nova realidade, nos últimos dois anos a Fesa identi-
ficou que 47% dos profissionais contratados para as empresas de Life Scien-
ses, originaram-se do segmento de bens de consumo, mercado conhecido
por profissionais com perfil arrojado e competitivo, declarando a nova pos-
tura de um setor que começa a responder as mudanças com novas formas
de atuação.

O conservadorismo e formato inflexível de outrora sai de cena e abre es-
paço para a diversidade de profissionais e investimento maior na estraté-
gia de pessoas, transformando para sempre um mercado que nunca deixou
de ser promissor. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 abr. 2013, Mundo, p. 31.




