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Desde criança, tinha uma ideia mítica e heroica dos arquitetos brasileiros.
Era a consequência da ressonância do projeto de Brasília, especialmente na
Espanha dos anos 60. Isso influenciou decididamente minha vocação e foi
marcante entre os estudantes da Escola de Arquitetura de Madrid, que passa-
vam todo dia em frente da fascinante abstração da “Casa do Brasil”, na Cida-
de Universitária, magnífico projeto de Alfonso d’Escragnolle Filho. É fácil
imaginar, portanto, o quanto tem sido apaixonante trabalhar no Brasil.

A conjuntura brasileira contrasta com a estagnação da Europa. Contudo,
este Brasil em pleno avanço pode extrair muitas lições dos acertos e, acima
de tudo, dos erros cometidos nos anos de crescimento econômico no Velho
Continente. Analogia importante refere-se à Copa do Mundo de 2014 e à
Olimpíada de 2016: o aproveitamento de grandes eventos esportivos como
oportunidade para empreender transformações urbanas tem sido um dos ca-
talisadores icônicos de desenvolvimento das cidades e núcleo de histórias
de sucesso na Espanha desde os Jogos Olímpicos de 1992.

Bons exemplos são os de Bilbao, com um projeto para o novo museu Gu-
ggenheim, e de Oviedo, com seu centro cultural, assinado por Oscar Nie-
meyer. Porém, nem sempre observa-se êxito. Na Espanha produziu-se, nes-
ses anos, uma arquitetura brilhante, que chegou a merecer exposição no MO-
MA de Nova York, mas também se construíram edifícios caríssimos, “fogos
de artifício” arquitetônicos, cujos únicos beneficiados foram políticos e em-
presários motivados apenas por projeção pessoal ou lucro.

O caso positivo mais instrutivo é o de Barcelona e da sua aposta na plani-
ficada transformação estratégica. A palavra urbanismo nasceu com o tra-
balho de Cerdá para a primeira expansão (Eixample) da cidade, onde a in-
sistência na qualidade tem sido promovida nas últimas décadas pela admi-
nistração pública e a sociedade.

As escalas dos desafios das cidades brasileiras e de Barcelona são diferen-
tes e não se deve subestimar a dificuldade de resolver o premente proble-
ma da habitação e de serviços urbanos. Não obstante, acredito que seja um
bom momento para defender a qualidade material e conceitual da arquite-
tura e do urbanismo no Brasil.

Em algumas conversas com Jaime Lerner — com quem tive o privilégio
de trabalhar nos últimos anos, colaborando no projeto para a revitalização
do Cais Mauá de Porto Alegre —, ouvi sua opinião de que a pressa é amiga
da perfeição, no sentido de que quanto antes se puder terminar algo, mais
rapidamente se poderá corrigir, se necessário.

No caso do Brasil, é importante evitar que a pressão relativa à Copa do
Mundo seja pretexto para projetos medíocres e obras malconstruídas. Não
há muito tempo, mas se combinarmos o entusiasmo, a extraordinária capa-
cidade profissional existente no país e a melhor arquitetura, as cidades se-
rão uma grande vitrine para o mundo. Ademais, ficará estabelecido um re-
ferencial físico de qualidade urbana. ■
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Fermín Vázquez
Diretor da b720 Arquitectos

Chegou a temporada de planejamento estratégico. É o período, nas organiza-
ções, em que longas reuniões, no decorrer de meses, levam a cabo a difícil
missão de estabelecer um planejamento para o próximo ano.

As empresas que têm esse processo enraizado em sua cultura já iniciaram
o seu. Por mais que possa parecer cedo, faz-se necessário, haja vista que o
desenvolvimento, se bem-feito, costuma levar, em média, 8 semanas.

E quanto maior a organização, maior a complexidade e mais indispensá-
vel o planejamento. Na medida em que a empresa cresce, crescem também
seus desafios de toda natureza e sorte: caixa, investimento, governança, su-
cessão, logística, produção, dentre tantos outros. Como endereçar essas
questões agregando valor ao seu negócio? O planejamento é a resposta.

Todo esse trabalho passa, necessariamente, pela análise do histórico da
empresa com um olhar estratégico, pela definição de objetivos e pela esco-
lha de caminhos que criem uma posição única e de valor para o negócio. É
preciso provocar uma escolha deliberada de investimentos e de atividades
que entreguem esse posicionamento criado.

Falando assim, pode parecer uma tarefa fácil, mas não é. O primeiro certa-
me acontece no levantamento do histórico — em profundidade e formato
que propiciem uma análise estratégica. Contudo, de forma geral, os sistemas
de informações tendem a fornecer dados generalistas, que não permitem en-
tender o que motivou determinados números e que não dão pistas que le-
vem às conclusões que deles possam advir. Planejar é olhar para frente, com
um rumo definido, mas com eventuais olhos no retrovisor.

A partir daí, faz-se necessário concordar acerca desse diagnóstico e, de-
safio maior, alinhar a visão de futuro e as opções estratégicas que endere-
cem as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas identificadas entre to-
dos os executivos-chave da organização. Tende a ser um campo de lutas e
nem sempre quem ganha defende o melhor para a organização. Por isso, es-
se processo deve ser muito bem gerenciado, para evitar que uma pessoa
mais forte ou carismática possa levar a empresa para o caminho errado.

Uma vez tudo alinhado, é preciso transformar um punhado de boas in-
tenções em um plano concreto que viabilize sua implantação. Para isso, é
necessário definir quem, quando, como e, principalmente, quanto custará
cada ideia presente no plano.

Tudo pronto, o sucesso do planejamento ainda não está garantido. É neces-
sário, ainda, disseminá-lo e desdobrá-lo nas mais diferentes áreas e subáreas
da organização, fazendo com que cada colaborador não só conheça o norte da
empresa, como também saiba sua parcela de contribuição no processo.

Há de se reconhecer que é um trabalho hercúleo, que precisa de um respon-
sável, às vezes de uma área inteira e, eventualmente, de terceiros, para con-
cluir todo o processo com êxito. Nesse sentido, o planejamento não é dado, é
conquistado. E essa conquista leva tempo. Um tempo que começa agora. ■

Pressa pode ser amiga da perfeição

MECabreprocessodesupervisãocontra70escolas

Cecília Andreucci
Administradora e sócia da Condere Consultoria,
especializada em estratégia

É importante evitar que a pressão relativa
à Copa do Mundo seja pretexto para
projetos medíocres e obras malconstruídas

A importância do planejamento

É preciso alinhar a visão de futuro e
as opções estratégicas que enderecem as
oportunidades, ameaças, forças e fraquezas
identificadas entre os executivos-chave

PONTO FINAL

Setenta instituições de ensino superior que tiveram desempenho
insatisfatório na última avaliação do Ministério da Educação (MEC) irão
passar por um processo de supervisão que inclui congelamento de vagas
e perda da autonomia para criar novos cursos. Elas tiraram notas 1 e 2 no
Índice Geral de Cursos (IGC) de 2010. O indicador, divulgado na semana passada,
mede a qualidade do ensino oferecido por uma instituição em uma escala
que vai de 1 a 5. As medidas foram publicadas ontem no Diario Oficial.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 38.
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