
O processo de retrofit não é li-
mitado aos edifícios. Grandes
áreas urbanas podem ser revita-
lizadas com a atualização das
construções sem perder as ca-
racterísticas arquitetônicas ori-
ginais. Segundo Marcos Casa-
do, gerente técnico do Green
Building Council (GBC) Brasil,
responsável pela certificação
Leed, projetos como a Nova
Luz em São Paulo e o Porto Ma-
ravilha, no Rio, com a proposta
de revitalizar prédios antigos,
acabam proporcionando tam-
bém um retrofit do centro.

A escolha do Brasil como sede
da Copa de 2014 também trouxe
a proposta do retrofit para den-
tro dos estádios. Locais escolhi-
dos para os jogos, como o Mara-
canã e o Mineirão, devem ser re-
formados de forma a ter um de-
sempenho superior ao de hoje.
Mas não apenas isso. Segundo
Casado, o retrofit também deve
buscar o aumento do desempe-
nho. “O foco na sustentabilida-
de traz uma maior eficiência
energética, reaproveitamento
hídrico e a utilização de mate-
riais de baixo impacto ambien-
tal”, diz. Além disso, deve privi-
legiar a qualidade ambiental in-
terna, com o aproveitamento da
luminosidade natural e o contro-

le da qualidade do ar.
A tendência está levando mui-

tos empreendedores a desenvol-
ver a reforma de velhos edifícos
com a certificação Leed de ope-
ração e manutenção. O GBS esti-
ma que existem 390 prédios em
processo de registro e três já cer-
tificados — o condomínio onde
está localizada a Petrobras na
Avenida Paulista em São Paulo,
o primeiro a receber a certifica-
ção; e as duas torres da Alame-
da Rio Negro, em Barueri. A ini-
ciativa trouxe mudanças tam-
bém na forma de atuação dos es-
critórios ali existentes. Entre ou-
tras coisas, incentivam a coleta
seletiva e o uso de transporte al-
ternativo dos funcionários. ■

Centros são revitalizados e
impacto ambiental diminui

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Empresas brasileiras enfrentam pelo menos três impor-
tantes desafios que afetam profundamente o seu desem-
penho: visão de curto prazo, negligenciamento de talen-
tos e estruturas piramidais. Nosso índice de inovação e
produtividade é um dos mais baixos do mundo.

Segundo o escritor e jornalista americano David H.
Pink, que publicou “Drive” em fins de 2009, saímos do
ambiente empresarial tradicional e típico da era indus-
trial, de obediência, para o ambiente de engajamento
das empresas modernas. Nesse novo ambiente os requi-
sitos são: autonomia, reconhecimento pela qualidade
de “ser o melhor” na profissão e, por último, propósito,
entendido como visão de longo prazo.

Os três desafios das organizações brasileiras anterior-
mente mencionadas são diametralmente opostos aos re-
quisitos especificados por Daniel Pink para a organiza-
ção moderna: hierarquia se contrapõe à autonomia; fal-
ta de foco em talentos inibe a expectativa de “ser o me-
lhor” e visão de curto prazo é incompatível com a aspi-
ração por propósito. Instilar uma nova postura empresa-
rial pautada em princípios e meritocracia pode signifi-

car o ponto de inflexão
para as empresas muda-
rem esse jogo.

Todos têm um bom
caso para contar de em-
presas que dispensam
talentos com maior ex-
periência e conheci-
mento, que se torna-
ram caros com o tem-
po, para substituí-los
por profissionais entran-
tes no mercado de traba-
lho. Gosto de citar co-
mo uma das mais arroja-
das organizações em
gestão de pessoas, a Am-
bev. A mobilidade verti-
cal é garantida por um

bem organizado sistema de contratar regularmente jo-
vens talentos, instilar o comportamento ético, desafiá-
los e promovê-los de tempo em tempo. Isso é possível
porque a empresa imprime um ritmo de crescimento
forte aos negócios, abrindo espaços para promoções.

A cultura empresarial e a gestão são diferenciais que
geram inovação. O modelo Ambev é um exemplo disso.
Como aplicá-lo à micro e pequenas empresas, que re-
presentam 60% da força de trabalho no país? Vamos
nos concentrar nas pequenas empresas: gerar receitas
anuais de R$ 3 milhões significa que muita coisa certa
foi feita. São 300 mil empresas que empregam 10 mi-
lhões de trabalhadores. O desafio dessas organizações é
conseguir atrair e preparar talentos de qualidade para
seguir o rumo das grandes empresas. O propalado apa-
gão de talentos atinge essas empresas em particular.

Temos aqui um bom desafio intelectual para inovar
na área de formação dos dirigentes de pequenas empre-
sas. Alguns conceitos se alinham para obter resultados
nessa direção: ética e paixão; simplicidade e foco, criar
na empresa um ambiente motivador, expandir o con-
teúdo e dar significado ao trabalho, desenvolver o con-
ceito de ir além e sistematizar o processo criativo que
gera inovação. Tenho visto ótimos resultados em em-
presas que investem na formação de talentos, proven-
do recursos e estimulando a educação. Sugiro que as
propostas do cientista Miguel Nicolelis de promover a
cooperação entre educação e ciência e de aumentar a
produção e a democratização do conhecimento sejam a
inspiração para um novo modelo que revolucione a ges-
tão das micro e pequenas empresas brasileiras. ■
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O desafio de atrair
e preparar talentos
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Proposta produz benefícios
no entorno e promove
a qualidade ambiental;
iniciativa traz mudanças de
comportamento dos locatários

O Empire State Building,
construído nos anos 30,
passou por uma reforma
destinado a torná-lo
mais eficiente. O prédio
de 103 andares deve
reduzir em até 40% o seu
consumo de energia
e e a emissão de carbono
na atmosfera.Para isso,
entre outras coisas,
foram instalados paineis
térmicos nas janelas,
otimizado o sistema de
iluminação e o controle de
climatização. A reforma,
que deve prosseguir
ainda até 2013, no valor
de US$ 500 milhões, foi
financiada por um grupo
liderado pela Clinton
Climate Initiative e tem
o objetivo de motivar
outros edifícios de
Manhattan a adotar
medidas semelhantes.

Foco na
sustentabilidade traz
maior eficiência
energética e de
uso de água e
redução de gastos

UM ÍCONE DAS MUDANÇAS

Alguns conceitos
se alinham nessa
direção: ética
e paixão; foco
e simplicidade,
criar um ambiente
motivador,
expandir o
conteúdo e dar
significado
ao trabalho
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Text Box
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