
uem se aproxima da Caterpillar Brasil, subsidiária 
da fabricante americana de escavadeiras, motoni-
veladoras e tratores, tem a sensação de estar diante 
de uma empresa familiar. É fácil encontrar em sua 

sede, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, fun
cionários com 15 ou 20 anos de casa, às vezes o dobro disso. 
A começar pelo presidente, Luiz Carlos Calil. Sua carreira o 
levou de office boy a CEO da companhia, à qual já dedicou 
41 de seus 58 anos de vida. Aos 16, quando candidatou-se a 
uma vaga de contínuo, seu pai era o motorista do presidente. 



De lá para cá, Calil desempenhou 24 
funções diferentes, respondendo a 21 
chefes. Em abril de 2008, subiu o úl
timo degrau, deixando uma diretoria 
do grupo nos Estados Unidos para tor
nar-se CEO da operação brasileira. A 
companhia estimula esse clima fami
liar. Numa atitude impensável em boa 
parte do mundo corporativo, incentiva 
funcionários a indicar parentes para 
contratação. Detalhe: esta é uma com
panhia global, com fábricas em 23 pa
íses e revendedores em mais de 200. A 
própria subsidiária brasileira, com fa
turamento da ordem de R$ 2,5 bilhões 
anuais, exporta para mais de 120 mercados, incluindo vários 
países europeus, além de Estados Unidos, Japão e Austrália. 

O estilo multinacional de família dá resultados. A Ca
terpillar é a campeã de 2010 da pesquisa Melhores Empresas 
para Executivos Trabalhar, ranking elaborado pelo instituto 
GPTW (Great Place to Work) e publicado com exclusividade 
por Época NEGÓCIOS. De um universo de 774 empresas es

tudadas, a consultoria ouviu profissio
nais em posição de liderança naquelas 
que têm mais de 20 executivos em seus 
quadros. Os profissionais analisaram 
as companhias sob diversos aspectos, 
como desenvolvimento profissional, 
oportunidades de crescimento, re
muneração e clima organizacional. 

Na contramão da tendência 
atual de privilegiar executivos jovens 
com planos de carreira agressivos e de 
modelos meritocráticos que priorizam 
desempenho e não a permanência na 
empresa, a Caterpillar valoriza idade 
e tempo de serviço. Velhas práticas 

corporativas são revestidas de um simbolismo valioso para 
a empresa. Broches de ouro com brilhantes são entregues 
aos funcionários a cada cinco anos de casa. Em 2008,969 
funcionários receberam o reconhecimento, quatro deles 
por completar 40 anos de casa. Isso não quer dizer que não 
haja oportunidades para executivos jovens. A trajetória de 
Calil é exemplar. Ele assumiu sua primeira posição de lide-



rança aos 22 anos. Hoje, diz que a prática da Caterpillar é 
ter talentos em todas as faixas etárias prontos para preen
cher as vagas em cargos de chefia que surjam ao longo do 
tempo. "Dois terços de nossos gestores de primeira linha, 
no chão de fábrica, têm entre 22 e 27 anos", afirma Calil. 

FORMAÇÃO DE LIDERES_Outro trunfo é a 
possibilidade de desenvolvimento profissional. A Cater
pillar traz técnicas novas para seu setor com frequência. E 
não só na engenharia. Alguns de seus processos internos 
são referência. Ela foi, por exemplo, uma das pioneiras na 
implantação do Seis Sigma, um programa de melhoria con
tínua. "Isso atrai pessoas que querem se desenvolver", diz 
Suely Agostinho, diretora de recursos humanos. Na grade 
de treinamentos da organização, há vários programas de 
formação de lideranças. Entre eles, o Fazendo Ótimos Líde
res, da consultoria Hay Group, que ajuda a empresa a traçar 

A Caterpillar traz técnicas novas para 
o seu setor com frequência. Foi, por exemplo, uma das pioneiras 
na implantação do programa Seis Sigma, de melhoria contínua 

o perfil do executivo, destacando pontes fortes e fracos, esti
lo gerencial e reforçando a importância do legado. Há ainda 
treinamento comportamental da consultoria Amana-Key. 

Ouando se trata de executivos, a possibilidade de 
uma carreira internacional é, quase sempre, um fator im
portante de retenção e de satisfação. A Caterpillar usa 
as experiências internacionais que pode proporcionar 
para o desenvolvimento de seus gestores. Atualmente, 
há 36 funcionários brasileiros trabalhando no exterior. 
Eles estão tanto em países vizinhos, como México e Peru, 
quanto nos mais afastados, como China e Japão, além de 
Estados Unidos e Europa. A maioria cumpre funções tem
porárias e retorna para Piracicaba. Mas há aqueles que 
se adaptaram e se transferiram definitivamente. "Somos 
uma empresa sem fronteiras no mundo", afirma Calil . 

Embora estimule a contratação em família, a Ca
terpillar também considera o mercado na hora de recrutar. 
Não é, portanto, uma empresa fechada e limitada ao desen
volvimento interno. A proposta é mesclar. "Recentemente, 
fizemos um processo de contratação de 40 novos gestores 
de primeira linha. Trouxemos 20 do mercado e outros 20 de 
dentro, entre familiares e funcionários", afirma Suely. "É im
portante trazer um olhar de fora para nos ajudar a melhorar 
cada vez mais. Por outro lado, é legal ter parentes, pessoas 
do próprio ambiente." A empresa vê nos seus colaborado
res guardiões de seus valores, muitos escritos no código de 
ética que desde 1972 rege sua forma de trabalhar. "Quando 
você traz um familiar, vem junto essa cultura", diz Suely. 

Muitas empresas têm política que proíbe a contra
tação consanguínea. Se um casal de namorados se casa, 
por exemplo, um deles precisa sair da companhia. Na Ca
terpillar acontece o oposto, mas a empresa impõe limites. 
Não é permitido que marido e mulher, pai e filho tenham 
uma relação hierárquica. Um não pode ser chefe do outro. 
Não havendo uma ligação direta de subordinação, que dê 
margem ao nepotismo, tudo bem. Há famílias inteiras; com 
membros de várias gerações, trabalhando na companhia. 
"Queremos que as pessoas sintam como se a Caterpillar 
fosse sua segunda casa. E que os pais trabalhem para que 
a empresa sobreviva para os seus filhos", afirma Suely. 

A companhia tem, portanto, uma cultura forte, bem 
definida e peculiar. Quando vai ao mercado recrutar gesto
res, é inevitável que busque profissionais com um perfil bas
tante específico, capazes de se adaptar a ela. Além da com
petência técnica, que é pré-requisito, a Caterpillar procura 
pessoas que têm prazer em compartilhar o que sabem. E pas
sa longe de executivos em busca de crescimento profissional 
rápido. A mensagem é clara: nessa empresa não há atalhos. 



lexandre Hohagen entra 
na ruidosa copa da sede 
do Google, em São Paulo, e 
imediatamente vira o cen

tro das gozações da moçada reunida 
ali para um lanche no fim da tarde de 
uma quarta-feira. O cargo de diretor-
geral do Google para a América La
tina não o ajuda a "impor respeito" 
naquilo que parece um grupo de uni
versitários flagrados matando aula. 
Ele nem tenta. Ao contrário, devolve 
as provocações e sai dando risada. A 
pouca cerimônia hierárquica é defi
nidora nessa companhia. "O Google 
é uma empresa em que seu cargo 
tem pouca influência no exercício do 
poder", afirma Hohagen. "Você tem 
de desaprender muita coisa para tra
balhar aqui." O primeiro feedback 
que Hohagen recebeu dava conta de 
que era um sujeito muito duro com 
as pessoas. E tomava decisões de 
modo excessivamente centralizado. 

Para tornar tão objetivas 
quanto possível avaliações como essa, 
o Google mapeou, no mundo todo, as 
áreas de atrito entre gestores e subor
dinados. E isolou os fatores que fazem 

de alguém um bom administrador. 
Um algoritmo desenvolvido interna
mente - onde mais? - permite usar 
palavras-chave nos feedbacks dos 
subordinados para traçar perfis psi
cológicos dos executivos. A repetição 
da palavra "agressivo", por exemplo, 
acende uma luz amarela. Esse traba
lho começou a ser desenvolvido no 
ano passado. Com base nessa primei
ra experiência, a empresa selecionou 
quatro grandes temas e perguntou 
a todos os funcionários o que acham 
de seus chefes em relação a cada um 
dos tópicos, como gestão de pessoas, 
por exemplo. Resultado? "Recebi um 
relatório com as lacunas que preciso 
preencher para me desenvolver", diz 
Hohagen. É uma boa ajuda para esco
lher como gastar os R$ 16 mil que todo 
funcionário do Google recebe, todos os 
anos, para investir em sua educação. 

Raros executivos se dão bem 
em um ambiente no qual os chefes são 
moldados ao gosto dos subordinados, 
e não o contrário. Quem se adapta, 
porém, não quer outra vida - o que 
explica por que o Google aparece na 
segunda posição do ranking Melho-



res Empresas para Executivos Trabalhar. Não se impres
sione pela balbúrdia na cafeteria, pelos jeans e camisetas. Os 
"googlers" são, sim, gente altamente qualificada, com exce
lente desempenho acadêmico em universidades de primeira 
linha, inglês fluente (se possível também espanhol) e facili
dade para se relacionar com seus pares nos Estados Unidos, 
na Índia ou no Japão. São, idealmente, pessoas que encaram 
mudanças como oportunidades e têm postura de intraem-
preendedor. A empresa acredita que só com gente assim é 
possível controlar uma organização tão plana, que funciona 
subdividida em times pequenos e num ambiente inconstante. 

Por isso mesmo, o Google só recorre a consultorias 
de RH e a headhunters em casos muito específicos. Volun
tários não faltam para trabalhar na subsidiária brasileira 
da empresa, que dominou o mercado 
mundial de buscas na internet - e, 
de quebra, a publicidade online. Só 
no ano passado, chegaram ao Goo
gle exatos 10.801 currículos. Mas o 
que mais vale na companhia é a boa 
e velha indicação, institucionaliza
da. Se um candidato recomendado 
por alguém da empresa é contrata
do, o funcionário responsável pela 
sugestão recebe um prêmio de R$ 5 
mil. Detalhe: o processo de seleção 
envolve colaboradores de várias áre
as, passa pelas cúpulas do Google no 
Brasil e nos Estados Unidos e leva 
em média dois meses. Ou seja, não 
se trata de indicar um amigo e em
bolsar R$ 5 mil sem fazer força. Mes
mo assim, mais da metade das con t r a t ações hoje 
é feita com base em i n d i c a ç õ e s de f u n c i o n á r i o s . 

BOM DE PINGUE-PONGUE_ É difícil falar em 
cultura corporativa quando o histórico de uma empresa é 
tão curto. O Google nasceu nos Estados Unidos há 12 anos, 
espalhou-se pelo mundo e chegou ao Brasil em 2005. Mes
mo nesse pouco tempo, criou um estilo próprio, bem pecu
liar, que se reflete no ambiente de trabalho. No escritório 
de São Paulo, todos trabalham em um espaço aberto - com 
exceção de alguns executivos que precisam de um pouco 

Do design vibrante do escritório aos jeans e 
camisetas usados pelos funcionários, tudo é jovem no Google. Os 
chefes são moldados ao gosto dos subordinados, e não o contrário 

mais de privacidade, não pela sua posição hierárquica, mas 
pela atividade que desenvolvem. É perfeitamente aceitável ir 
para o trabalho de bermuda ou deslocar-se de patinete pelos 
corredores. E é esperado do funcionário que decore sua es
tação de trabalho com fotos, luminárias ou bichos de pelúcia 
que a deixem com a sua cara. Os "googlers" orgulham-se de 
ser bons de trabalho e bons de festa. Hohagen, por exemplo, 
é o homem a ser batido no pingue-pongue. Por isso mesmo, 
é fácil notar o esforço dos líderes da companhia em desmis
tificar a ideia de que trabalham pouco só porque há na sede 
da empresa uma mesa de sinuca. "A pressão aqui é violenta", 
afirma Hohagen. "Ninguém bate na mesa, mas há cobrança." 

Uma exigência para todos os executivos é estar aces
sível o tempo todo. A regra é clara: gestores trabalham para 

suas equipes, e não o contrário. 
Unir o útil ao agradável é direi
to e dever da chefia. No mundo 
todo, há uma reunião semanal das 
equipes nacionais para discussão 
das novidades na companhia, se
guida de happy hour. No Brasil, 
o diretor-geral do Google, Alex 
Dias, comanda os encontros toda 
quinta-feira, no fim do expediente, 
com todos os funcionários efetivos. 

Uma parte da alta avalia
ção conquistada pela empresa na 
pesquisa do Great Place to Work 
está diretamente relacionada com 
sua política salarial. O Google tem 
como princípio pagar salários aci
ma da média do setor em que atua. 

Mas o que parece realmente fazer a diferença é seu progra
ma de remuneração variável. Há desde o chamado spot 
bônus - um prêmio que varia de R$ 550 a R$ 28 mil - até a 
distribuição de ações. Todos os funcionários são elegíveis, e 
não se trata de stock options, mas dos papéis propriamente 
ditos. Tem também presente de Natal, que não costuma ser 
uma simples lembrancinha. No fim de 2009, cada "googler" 
ganhou um celular de última geração com o sistema An-
droid. Não há mordomias exclusivas para quem está mais 
perto do topo da pirâmide. Todos os colaboradores têm di
reito ao mesmo plano de saúde, comem no mesmo refeitó
rio, compartilham o mesmo espaço. "Não existe nenhuma 
política diferente para executivos", diz Mônica Santos, ge
rente de recursos humanos do Google para a América La
tina. "O que faz a diferença, no caso dos profissionais mais 
graduados, é a possibilidade de influenciar o negócio." 









Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 43, p. 182-193, set. 2010.




