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BOLHA CRITICADA
“As agências de rating
tomaram a decisão errada.
Todo o povo americano caiu na
crença de que os preços dos
imóveis não poderiam baixar
drasticamente.”
Warren Buffet
EM AUDIÊNCIA QUE INVESTIGA A CRISE FINANCEIRA, PROMOVIDA PELO CONGRESSO DOS EUA

MERCADO LIVRE

La Niña eleva
custo de energia
Menina dos olhos. A avenida Paulista, onde está localizado o antigo prédio do Real, continua cobiçada

O charme da Paulista
resiste ao tempo
ntra ano, sai ano, alguns corredores e regiões viram moda em
São Paulo, apontados
invariavelmente como
a “nova Paulista”. No
entanto, modismos à parte, a “velha”
avenida Paulista, embora tenha deixado de ocupar o primeiro lugar do
ranking dos endereços mais cobiçados para a instalação dos escritórios
de grandes empresas, continua com
seu charme praticamente inalterado, uma espécie de menina dos olhos
do setor imobiliário. Prova disso, foi
a locação em tempo recorde do antigo prédio do Banco Real (hoje parte
dogrupoSantander), vendido porR$
270 milhões em fevereiro deste ano
para a empresa de gestão de investimentosimobiliáriosBrazilian Finance Real Estate (BFRE), que tem entre
seus principais acionistas o bilioná-

E

rio americano Sam Zell, dono de 20,7%
do capital.
Cautelosa, a nova proprietária previa
locar os 16 andares do edifício no prazo
de um ano. Ledo engano: com 14 andares comercializados até agora, deverá
fechar em junho com uma companhia
do ramo de seguro a venda dos dois andares restantes. O térreo continua sendo ocupado por uma agência do antigo
dono do edifício, o Banco Real. Nove
andares foram locados pela BV Financeira, dois para a Goldfarb, construtora
controlada pela da PDG Realty, e outros
dois para a própria BFRE.
“Quandohouveamigração de empresas para a Faria Lima e Marginal Pinheiros, dizia-se que a Paulista se deterioraria tanto quanto o Centro. E isso não
está acontecendo”, disse Fábio Nogueira, diretor da BFRE, à repórter Naiana
Oscar. Como fatores de atratividade da
avenida símbolo de São Paulo, Noguei-

racitaalocalização,aofertadetransporte público e infraestrutura tecnológica.
Os espaços no antigo prédio do Banco Real – que passará a se chamar Brazilian Financial Center – foram locados
por R$ 95 o metro quadrado, na média
praticada na região. Na Faria Lima, a
avenida mais valorizada da cidade, esse
valor chega a R$ 140 o metro quadrado.
Segundo a gerente de pesquisas da consultoria imobiliária Colliers, Mariana
Ferreira, a Avenida Paulista nunca deixou de ser cobiçada. “A demanda é alta
nessa região, mas as empresas acabam
optando por outros locais porque as
áreas ofertadas na avenida geralmente
são fragmentadas”, diz Mariana. O prédio do Banco Real foi, portanto, um
achado para Zell e seus parceiros.
Atualmente, de acordo com a consultoria CB Richard Ellis, existem 121 prédios comerciais na região da Paulista e
128 nos Jardins, incluída a Faria Lima.

A previsão da passagem do La Niña pelo Brasil já está pressionando os preços
de energia no mercado livre. O fenômeno climático, que prolonga o período
de seca no Sul e Sudeste, regiões que
concentram os mais importantes reservatórios de energia do País, deve afetar
a produção e, consequentemente, os
custos das grandes indústrias consumidoras. Segundo anunciou na última
sexta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o preço do PLD – unidade de valor da energia vendida no mercado de curto prazo
– subiu para R$ 56,85, ou seja, 62% superior ao praticado na semana anterior. Desde janeiro, a alta está acumulada em 344%. Nas recentes passagens
do La Niña pelo Brasil, nos anos 2000,
2001, 2007 e 2008, a média anual do
PLD ficou em R$ 192,63.
Já o El Niño castigou menos o setor
energético: o valor médio do índice
ficou em R$ 34,82, de 2002 a 2006 e no
ano passado. “Os empresários estão
preocupados”, diz Marcelo Parodi, sócio da Compass, empresa que atua na
comercialização de energia. “A alta do
preço pode ser repassada ao varejo.”
INTERNET

Serviço de desconto
mira capitais do País
O Peixe Urbano, um site de promo-

ções relâmpago de serviços, bares e
atrações artísticas para internautas
cadastrados, tem planos de ingressar em todas as capitais brasileiras
até 2011. Fundado em março deste
ano, no Rio de Janeiro, o Peixe Urbano está em funcionamento atualmente em São Paulo, Rio de Janeiro
e Curitiba e abriu seu cadastro eletrônico para usuários de Recife e
Salvador. O site oferece descontos
de 50% a 90%. Segundo Júlio Vasconcellos, um dos controladores da
empresa, o Peixe Urbano tem recebido propostas de capitalização de
grupos estrangeiros. Esse tipo de
comércio eletrônico movimentou
cerca de US$ 250 milhões nos Estados Unidos no ano passado.
IMÓVEIS

BR Properties compra
prédio no Rio de Janeiro
A BR Properties, empresa paulista
do setor imobiliário, anunciou ontem sua terceira aquisição depois da
Oferta Inicial de Ações (IPO), feita
em março deste ano. Comprou por
R$ 94,1 milhões um prédio no centro do Rio de Janeiro, que está passando por um processo de “retrofit”. “Já identificamos uma demanda de locação, principalmente para
o setor de petróleo e gás”, diz Pedro
Daltro, diretor de relações com investidores da BR Properties. “Na
região, o espaço vago em edifícios
comerciais é praticamente zero.” O
restante do edifício pertence ao grupo espanhol Santander e abriga uma
agência do banco comercial. Com a
aquisição, a carteira da BR, que tem
sócios de peso como a GP Investments e a família Safra, bateu na casa dos R$ 2,6 bilhões.

PREVISÃO

1 bilhão
de usuários formarão a comunidade
global de vídeo online até o fim de
2010, segundo o Visual Networking
Index, divulgado pela Cisco

Carreiras

Mudança de atitude para melhorar resultados
Sérgio Reckevicius, da
Cordeiro Fios e Cabos
Elétricos, adaptou
estilo de liderança e
deixou ‘linha de tiro’
Fernando Scheller

Há dois anos, bem no período da
crise financeira internacional,
quando a construção civil puxou
o freio de mão dos lançamentos
de empreendimentos no País, o
diretorindustrialSérgioReckevicius,da Cordeiro,empresa fabricante de fios e cabos elétricos
que fatura R$ 500 milhões por
ano, viu-se em uma encruzilhada profissional.
As vendas estavam em baixa, a
equipeindustrial–queincluiunidades em São Paulo, em Vitória
(ES) e em Joinville (SC) – não
apresentava os resultados esperados e a diretoria-geral estava
insatisfeita com sua performance.Oconsensodentrodacompanhia era de que uma mudança
era necessária – e ela poderia resultar na demissão do executivo.
“Eu estava balançando”, lembra
Reckevicius.
Em vez de usar a saída teoricamente mais fácil – mandar o fun-

cionárioembora –,aempresaoptouporumaoutrasolução:oferecerumtreinamentoparaqueReckevicius tivesse a chance de
abandonar suas tendências centralizadoras pelo real trabalho
de gestão da equipe. “Sempre fui
de ir fazendo as coisas do meu
jeito. Mas, durante a crise (econômica), o resultado obtido era
diferente”, admite o diretor industrial, hoje com 60 anos.
O diagnóstico da empresa foi
duro e direto: mesmo do alto de
suas três décadas de experiência,o profissionalprecisaria adotar uma diferente atitude. “Em
vez de levar a equipe a fazer, eu ia
lá e fazia. No médio prazo, isso
faz as pessoas ficarem com medodeassumirtarefasousimplesmente a deixar de fazê-las. Isso
atrapalhava a produtividade do
grupo como um todo”, diz o executivo. “Às vezes, ficava difícil
até convencer o funcionário de
que dois mais dois são quatro.”
‘Programação’. O trabalho de

“reorientação” do diretor industrial da Cordeiro foi feito em
uma série de encontros com Jaqueline Weigel, profissional da
área de coaching, a pedido do
conselho de administração da
empresa. O objetivo do traba-

FILIPE ARAUJO/AE

Nova fase. Treinamento ajudou Reckevicius a delegar mais
lho, explica a especialista, era
mostrar que a equipe estava se
sentindo“sabotada”nosprocessos de trabalho e que havia problemasdeimagemederelacionamento com os demais funcionários.“Apesar deserumafasedifícil, em que ele não sabia como
fazer diferente, Sérgio foi receptivoaotreinamento.Eosresultados apareceram rápido, o feed-

back positivo da equipe apareceu quase que de imediato”, afirma Jaqueline.
Segundo ela, muitas empresas
atualmente se encontram em
uma encruzilhada de estilo de
gestão – cobram demais em alguns momentos e são muito paternalistas em outros. “Cobrar e
punir não é o melhor caminho,
pois as pessoas muitas vezes não

entendem o que está acontecendo com elas. Ao mesmo tempo, é
preciso tomar cuidado para não
acolher demais”, ressalta Jaqueline.Na visão da especialista, outro erro é acreditar que o desenvolvimento de pessoal é tarefa
do RH. “Isso é uma cilada. Quem
desenvolve a equipe é o líder.
Por isso, é necessário oferecer
noções básicas de gestão de pessoas aos gerentes.”
Adaptação. O executivo da
Cordeiro Fios e Cabos Elétricos
contaqueaadaptação nãofoi automática – e que sabia que a saída, forçada ou voluntária, ainda
eraumapossibilidade emseuhorizonte. “Nunca fui de recusar
treinamentos ao longo da minha
carreira. Quando me propuseram a ideia de fazer um coaching, pensei: se eu não aproveitar aqui dentro, vou aproveitar
na próxima oportunidade. Na
minha época, os funcionários
eram contratados com base no
currículo. Hoje, conta também a
atitude do profissional.”
Para não se desviar do caminho, Reckevicius adotou algumas técnicas para lembrar-se da
necessidade de agir diferente ao
longo do dia – escrevia lembretes sobre como falar com as pes-

‘Teatrinho’ é boa
forma de mudar,
diz especialista
● Segundo a especialista da

área de coaching Jaqueline Weigel, ninguém muda de uma hora
para outra: por isso, se é preciso
adotar uma nova atitude, no início vale a técnica do “teatrinho”.
De certa forma, o funcionário ou
executivo pode desenvolver um
personagem. “Obviamente que
no início não é natural. Mas é isso que um ator faz: estuda e se
prepara para agir diferente. Recomendamos que a pessoa repita
um roteiro até que a mudança
seja totalmente absorvida.”

soas e os lia de tempos em tempos para não retomar velhos hábitos. Ao escrever e-mails, também respirava fundo para tomar
ocuidadodenãodesmotivar ninguém. “A gente não está do lado
de lá, para entender como a pessoa que está lendo vai receber a
mensagem. Passei a escrever
mais coisas como ‘você acredita?’ e ‘o que você acha?’” diz.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 03 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B14.

Google quer sistema operacional até o fim do ano
REUTERS

O Google planeja lançar seu sistema operacional Chrome no final do ano, disse ontem um importante executivo da empresa,
para reforçar a competição contraarivalMicrosofteseuWindows.OsistemaChromeseráprojetado inicialmente para funcio-

nar em laptops, disse Sundar Pichai, diretor do projeto Chrome,
a jornalistas, durante a feira de
computação Computex, em Taiwan.
“Seremos seletivos quanto à
maneira pela qual chegaremos
ao mercado porque desejamos
propiciar uma ótima experiência ao usuário”, disse. “Estamos

pensando tanto em termos de
hardware quanto de software.”
O Google busca desafiar o domínio do sistema operacional
Windows, que é utilizado em
mais de 90% dos computadores
pessoais no mundo.
Desdém. Na semana passada, a

Microsoft se mostrou indiferen-

te aos esforços do Google para
desenvolver um sistema operacional de fonte aberta, afirmando que os criadores de software
teriam de criar outras versões
dos mesmos aplicativos para diferentes marcas.
Pichai contestou a alegação,
afirmando que a semelhança no
núcleo básico significaria que as

empresas de software não precisariam desenvolver uma nova
versão para o Chrome.
“O Chrome OS é um dos poucos futuros sistemas operacionais para os quais já existem milhões de aplicativos funcionais”,
disse. “Não é preciso mudar o
projeto do Gmail para que ele
funcionecomoChrome.OFace-

booknãoprecisacriarum aplicativo novo para o Chrome.”
Osoftwaredefonteabertapermite que empresas de tecnologia como a Acer desenvolvam
versõesprópriasdosistemautilizando um esqueleto fornecido
pelo Google, atendendo suas necessidades próprias. O sistema
operacional Chrome terá como
peça central um navegador para
internet, e todo o software será
armazenado em servidores externos, a chamada computação
em nuvem.

