
O banco PanAmericano deu iní-
cio a um projeto que pode gerar
economia de até 40% em seu
consumo de energia. “Não é só a
questão financeira que está en-
volvida. A reboque vem uma sé-
rie de fatores, como sustentabili-
dade, e é importante no momen-
to de mudança de governança
que estamos vivendo no banco”,
diz José de Arimatéia, diretor de
tecnologia da informação (TI) da
instituição financeira vendida
em janeiro do ano passado por
Silvio Santos ao banco BTG Pac-
tual após um escândalo financei-
ro envolvendo alguns diretores.

Gestão de energia
No coração do projeto, está a im-
plantação de um software em 2
mil computadores usados por
funcionários, cujo foco são as
classes B, C, D e E. A solução per-
mite à área de TI estabelecer e ge-
renciar políticas de consumo de
energia de acordo com o perfil de
uso dos empregados. A expectati-
va é que o projeto esteja funcio-
nando a pleno vapor entre o fim
deste mês e a primeira quinzena
de abril. “Todas as máquinas es-
tão com o software, mas ainda
não colocamos para funcionar
porque precisamos configurar e
calibrar as políticas”, afirma.

O maior desafio, explica Ari-
matéia, está na definição dessas
políticas, para que elas não tra-
gam impactos negativos para os
usuários. Com o software, a
área de TI pode estabelecer re-
motamente regras simples, co-
mo, por exemplo, para que com-
putador, monitor ou ambos en-
trem em modo de espera se o
mouse ou o teclado não forem

usados por determinado perío-
do de tempo.“O software dimi-
nui o uso da capacidade de pro-
cessamento do computador, do
monitor ou do próprio PC”, de-
talha Arimatéia.

No caso do PanAmericano, se-
rão estabelecidos três níveis de
políticas energéticas: a básica,
com menos restrições; a média;
e a alta, que é mais restritiva. O
projeto foi realizado pela Gree-
nable, distribuidora exclusiva
no país do software Energy Sa-
ver, criado pela francesa Avob
(Alternative Vision of Busi-
ness), que também realizou um
trabalho de consultoria para
identificar onde havia mais es-
paço para economizar. ■ F.M.

Ativistas que invadem redes de
computadores do governo e de
empresas e depois divulgam ar-
quivos para causar embaraços a
essas organizações responderam
por mais de metade dos casos de
roubo de dados no ano passado.

A informação representa
uma mudança significativa em
relação ao passado recente,
quando a motivação para a

maior parte dos ataques ciberné-
ticos era ganhar dinheiro, de
acordo com a Verizon Commu-
nications, que delineou as cons-
tatações de uma das maiores
pesquisas sobre perda de dados.

Pesquisadores da operadora
de telecomunicações e agentes
das polícias de cinco países che-
garam a essa conclusão depois
de avaliar 855 incidentes que re-
sultaram em 17,4 milhões de da-
dos roubados. Eles constataram
que 58% dos dados roubados fo-
ram obra dos chamados “hacti-

vistas”, no ano passado, en-
quanto em pesquisas anteriores
nenhuma perda havia sido atri-
buída a essa fonte.

O Anonymous, que se tornou
o mais conhecido grupo de hac-
tivistas, assumiu a responsabili-
dade por uma série de inciden-
tes em 2011, como ataques a si-
tes dos governos da Tunísia, Ar-
gélia e Zimbábue. Outros alvos
incluíam empresas do setor de
defesa, agências policiais e com-
panhias como Sony, News Corp
e Apple. ■ Reuters

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

As inovações não são fruto de geração espontânea, nem
criadas no vácuo: são, antes de tudo, resultado de inten-
ções deliberadas e geradas num ambiente propício,
num terreno fértil onde as ideias prosperam. Uma em-
presa inovadora encoraja seus membros a operar com
autonomia, recompensa as pessoas por suas ideias, valo-
riza talentos individuais, demonstra resiliência face aos
obstáculos, prospera em ambientes turbulentos e em si-
tuações ambíguas e reforça um ambiente de valoriza-
ção das pessoas.

Como consequência, essas empresas respondem rapi-
damente às demandas externas, desenvolvem novas
ideias, aumentam a eficiência, melhoram o atendimen-
to ao cliente e geram maiores lucros. O grande desafio
está em configurar um ambiente organizacional que
possibilite a repetição da inovação a partir de um pro-
cesso contínuo, estruturado e gerenciável.

Embora existam diferentes tipos de inovações, que
demandam diferentes processos de transformação de
ideias em resultados, o que há de comum é o universo

que cerca a inovação.
Esse universo é com-
posto dos elementos
que precisam ser admi-
nistrados para que a em-
presa seja mais eficaz
como inovadora. O con-
texto da inovação apre-
senta um conjunto de
dimensões que devem
ser configuradas para
melhorar o potencial
inovador. Essas dimen-
sões precisam ser confi-
guradas segundo a es-
tratégia e a cultura da

empresa, bem como sua intenção com a inovação.
Independente da forma, o importante é que a empre-

sa saiba que a cultura da organização impacta diretamen-
te no potencial inovador. A cultura trata do modo como
a empresa comunica e estimula as pessoas a correrem ris-
cos e questionarem paradigmas existentes. Uma organi-
zação que priorize a disciplina, a autoridade e o trabalho
individual tende a ter maiores dificuldades em se trans-
formar numa inovadora-serial que uma empresa em que
a cultura é caracterizada por comunicação aberta, traba-
lho em equipe e redes informais de relacionamento.

Uma cultura de inovação bem desenvolvida deman-
da lideranças comprometidas com inovação. Quando
se fala em liderança, em geral se está referindo à alta ad-
ministração. Evidentemente, é ela a responsável pela es-
tratégia da empresa, por estipular a distribuição dos re-
cursos e por estabelecer regras competitivas e de cresci-
mento. Se a alta administração não estiver comprometi-
da com a inovação, ou se o discurso do novo não se con-
substanciar na prática, a inovação não será prioridade.

O desafio da inovação é fazer com que todos os líde-
res sejam facilitadores do fluxo de ideias e de conheci-
mento e transformadores da realidade da empresa. Se
não houver envolvimento das lideranças com a estraté-
gia de inovação da empresa, obstáculos serão antepos-
tos, dificuldades serão trazidas e o staus quo será manti-
do. Os líderes de uma organização inovadora devem
ser pessoas desafiadoras, que sejam capazes de assumir
riscos, respaldados pela alta gestão. Este talvez seja o
maior paradoxo nas empresas de hoje. Como o recurso
mais escasso de executivos e lideranças em qualquer or-
ganização é o tempo, o maior indicativo do entendimen-
to que os mesmos têm da inovação e da relevância que
dão ao tema é o tempo que dedicam para evangelizar e
apoiar sua equipe para a inovação. ■
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Como criar uma cultura
voltada para inovação?

Alexandre Rezende

PanAmericano inova
para reduzir consumo
de energia em 40%

“

Ativistas já são os que mais roubam dados na web

Banco espera que projeto
esteja funcionando a pleno
vapor em 2 mil computadores
usados por seus funcionários
até meados do próximo mês

Hackers que tentam constranger
governos e empresas realizaram
58% das invasões em 2011

Não é só a questão
financeira que
está envolvida.
A reboque vem uma
série de fatores, como
sustentabilidade
e governança

José de Arimatéia
Diretor financeiro do

PanAmericano

O desafio da
inovação é fazer
com que todos
os líderes sejam
facilitadores do
fluxo de ideias e
de conhecimento
e transformadores
da realidade
da empresa

FELIPE SCHERER
Sócio-fundador da Innoscience,
professor da ESPM-SUL
e autor do livro “Gestão
da Inovação na Prática”

Arimatéia:
definirpolíticas
éomaiordesafio
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Text Box
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