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● Para certos cargos, as empre-
sas podem fazer checagens de
crédito e de antecedentes crimi-
nais, com a devida autorização
do candidato. Segundo especialis-
tas, um histórico de uso irrespon-
sável do crédito pode influenciar
na decisão do funcionário da sele-
ção. Entretanto, desde que a ex-

plicação para a contratação de
um outro candidato seja razoá-
vel, provavelmente será difícil
saber se as dívidas realmente
motivaram a decisão.

Por isso, recomenda-se que o
candidato estude sua atual situa-
ção financeira, em busca de pro-
blemas, para não ser apanhado
de surpresa por um futuro empre-
gador. O importante é que a expli-
cação seja sincera: a pendência
pode ser uma distração ou então
o resultado de um longo período
de desemprego, por exemplo.

OLIMPÍADA
Catalão vem mostrar o que
Barcelona ganhou em 1992
O arquiteto e urbanista catalão Alex
Giménez é uma das estrelas principais
do 1.º Fórum Brasileiro da Construção,
marcado para o próximo dia 27 de outu-
bro, em São Paulo. Na ocasião, Gimé-
nez vai discutir com executivos das
principais empresas de engenharia na-
cionais, como Odebrecht, Queiroz Gal-
vão e Camargo Corrêa, entre outras, a
experiência de Barcelona como cidade
sede dos Jogos Olímpicos de 1992 e o
legado deixado pelas obras realizadas
para o evento.

Desde então, a cidade se transfor-
mou num dos destinos turísticos mais
procurados do mundo e, quase duas
décadas depois, continua atraindo um
fluxo crescente de investimentos priva-
dos nos mais diferentes setores de ati-
vidades. Os empreiteiros estão de olho
nas oportunidades geradas pelos R$ 22
bilhões que deverão ser investidos na
viabilização da Olimpíada de 2016, se-
diada pelo Rio de Janeiro.

INDÚSTRIA
Pepsico começa a produção
de salgadinhos no ES
A Lucky, marca de salgadinhos da Pep-
sico, acaba de inaugurar a sua segunda
fábrica, em Cachoeiro do Itapemirim,
no Espírito Santo, com produtos volta-
dos para consumidores da classe C. A
nova planta, que consumiu R$ 2,6 mi-
lhão em investimentos, tem capacida-
de para produzir 1,5 mil toneladas de
salgadinhos por mês, metade do volu-
me que sai da fábrica de São Paulo.
“Nossa estratégia de crescimento é
investir em fábricas de pequeno porte,
em locais próximos aos mercados con-
sumidores”, diz Christianne Rego, dire-
tora de Negócios da Lucky.

Com isso, diz ela, a empresa econo-
miza com logística e os produtos che-
gam mais rapidamente ao consumidor
final. Além disso, a Pepsico espera au-
mentar em 20% o número de canais de
distribuição da Lucky, hoje representa-
do por 1,5 mil pontos de venda, e cres-
cer na casa dos dois dígitos em 2011.
Dentro da estratégia de diversificar os

locais de produção, o grupo america-
no pretende construir novas fábri-
cas nos próximos dois anos no Bra-
sil. “O Nordeste é um provável desti-
no”, diz Christianne.

SEGUROS
Garantec renova
marca para crescer
A Garantec, seguradora do grupo
Itaú Unibanco, líder nacional do
mercado de garantia estendida, está
renovando a marca e investindo em
pessoal para ampliar sua fatia de
mercado. Dona de 66% do mercado
nacional, que movimenta R$ 2 bi-
lhões por ano, a Garantec – que
abandonou a antiga grafia, Garante-
ch – ganhou novo logotipo e pratica-
mente dobrou a equipe para cerca
de 170 funcionários. As mudanças
se refletem nos resultados da empre-
sa, que anotou acréscimo de 50% no
volume total de prêmios nos primei-
ros sete meses do ano. A previsão da
Garantec é atingir um faturamento
de R$ 1,3 bilhão este ano, ante os R$
850 milhões de 2009. “Nos próxi-
mos quatro anos, devemos crescer
entre 30% e 40%”, diz André Ruto-
witsch, diretor da Garantec.
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Uma semana após fechar a
compra de 49% do contro-
le acionário da Talent, a
francesa Publicis enviou

ao Brasil o executivo inglês Richard
Pinder, chefe de operações de um de
seus braços, a Publicis Worldwide. A
parceria com a empresa do publicitá-
rio Júlio Ribeiro foi firmada dois me-
ses depois de a Publicis adquirir gaú-
cha a A2G, especializada na área digi-
tal. Segundo Pinder, o resultado da
temporada de compras vai possibili-
tar um crescimento sólido em duas
frentes que o grupo havia estabeleci-
do como prioritárias: países emergen-
tes e marketing digital. “Dos emer-
gentes, o Brasil é o mais importante
para nós”, disse Pinder ao repórter
Felipe Vanini. Com essas compras,
de acordo com Pinder, a operação
brasileira vai dobrar sua participação
para 8% do faturamento mundial da
Publicis, de US$ 6,2 bilhões em 2009.

● O que levou a Publicis a se interes-
sar pela Talent?
O Publicis Group e seu CEO, Mauri-
ce Lévy, haviam dado declarações
claras anteriormente, em suas reu-
niões de resultados, de que a base
do crescimento passaria pela maior
atuação em ferramentas digitais e
em países emergentes. No Brasil,
com a compra há dois meses da
AG2, que é uma agência focada na
área digital, e agora com a Talent, in-
dicamos que essas duas linhas da es-
tratégia são importantes. A Talent é
uma agência muito respeitada pelo
mercado e vai dobrar a participação
do Brasil em nossas receitas. Houve
uma conciliação de interesses entre
a Publicis e Julio Ribeiro, fundador

e CEO da Talent.

● Quanto foi pago pela Talent?
Os US$ 110 milhões noticiados estão
próximos da realidade.

● Qual será a participação do Brasil nas
receitas do grupo Publicis?
Hoje, o País tem um peso aproximado
de 4% em nossa receita, que foi de US$
6,2 bilhões em 2009. Com a Talent e a
AG2, vai representar em torno de 8%.
A expectativa é de que, em três anos,
com o crescimento orgânico do merca-
do, essa participação possa atingir
10%.

● Como o Brasil se posiciona entre os
emergentes?
Em primeiro lugar no portfólio da Pu-
blicis Worldwide, à frente da China, Ín-
dia e Rússia. Há dois aspectos nisso: o
primeiro é que uma aquisição impor-
tante tem esse efeito. O outro é o po-
der da moeda brasileira. Levando-se
em consideração o número de funcio-
nários, a Índia não fica muito distante
do Brasil. Mas a vantagem do real em
comparação com a rupia é muito gran-
de.

● Como vai ser a integração da Talent à
Publicis?
Ainda não visitei os escritórios da Ta-
lent. Precisamos conhecer as pessoas
e decidir o que vamos fazer. É prema-
turo dizer que houve uma aquisição.
Nossa intenção é realizar um investi-
mento pesado no negócio e estabele-
cer uma parceria com a Talent.

● Pode haver mais investimentos no
País?
Não há necessidade de andar muito rá-
pido e de fazer as coisas atropelada-
mente. Demos passos grandes aqui e
agora temos de fazer funcionar.

● Como a Publicis pretende explorar a
sinergia do negócio?
Há possibilidade muito interessantes.
A Talent, como toda empresa com óti-
mo desempenho em seu mercado, tem
clientes com interesses internacio-
nais. Algumas habilidades da Talent
não existem em outras operações da
Publicis e aí há uma oportunidade de
aproveitar esse conhecimento. A AG2,
por exemplo, é uma excelente agência
digital que pode se integrar a alguns
negócios da Talent.

Alto endividamento
pode ser fator de
corte de candidatos

Perfil na web pode prejudicar busca de emprego
Especialistas recomendam que candidatos vasculhem o próprio nome na internet e cogitem retirar fotos e fatos potencialmente constrangedores

Carreiras

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br
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Variação

Ford Motor. - 8,6 bi 2,6 bi 11,3 bi

Citigroup - 2,49 bi 2,7 bi 5,2 bi

Coca-Cola - 3,16 bi 356 mi 3,5 bi

JPMorgan Chase 2 bi 4,8 bi 2,8 bi

AIG - 5,35 bi - 2,6 bi 2,7 bi

Gannett -2,29 bi 195 mi 2,5 bi

Apple 1 bi 3,25 bi 2,2 bi

Chesapeake -1,5 bi 255 mi 1,84 bi

Dominion 302 mi 1,76 bi 1,46 bi

Wells Fargo 1,75 bi 3 bi 1,3 bi

Oportunidades imperdíveis em apartamentos, casas e loteamentos.
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Seu currículo é ótimo, suas refe-
rências são altamente elogiosas
e a entrevista foi tranquila – e,
mesmo assim, você não conse-
guiu o emprego. O problema po-
de estar na web. Será que eles
viram aquela sua foto no Face-
book dançando sobre a mesa?
Descobriram que você está de-
vendo seis meses de hipoteca?
Talvez você nunca fique saben-
do, mas verificações de antece-
dentes podem destruir uma can-
didatura. Em um mundo rico em
dados, a pessoa com menos situa-
ções embaraçosas pode ter van-
tagem na disputa por uma vaga.

Há poucas pesquisas sérias so-
bre como os gerentes de contra-
tação usam a internet para vetar
candidatos. Mas é possível su-

por que eles ao menos o estão
olhando em mecanismos de bus-
ca. Portanto, seja esperto e verifi-
que os resultados de uma busca
rápida de seu nome.

É muito difícil remover qual-
quer coisa questionável a seu res-
peito de um mecanismo de bus-
ca, mas você pode ao menos colo-
cá-la numa posição mais baixa
com a adição de entradas positi-
vas, disse Barbara Safani, dona
da Career Solvers, uma empresa
de gerenciamento de carreiras
de Nova York.

Barbara diz que procura aju-
dar clientes a criarem uma identi-
dade profissional positiva na in-
ternet mediante perfis no Goo-
gle, LinkedIn e ZoomInfo, por
exemplo, já que esses tendem a
ser os primeiros a aparecer em
resultados de buscas. Acrescen-
tar essas entradas pode também

ajudar pessoas com pouca ou ne-
nhuma presença online, já que
isso pode ser considerado estra-
nho hoje em dia, disse ela.

Quem procura emprego tam-

bém deve dar uma olhada em sua
página do Facebook. “Até que
ponto sua página no Facebook é
privada?”, questionou Lewis
Maltby, fundador do National

Workrights Institute, um grupo
de advocacia ligado a questões
trabalhistas. Para ele, apesar dos
controles de privacidade, não é
inconcebível que um emprega-
dor possa se tornar amigo de um
de seus amigos e com isso ganhe
acesso à sua página.

Se estiver mostrando ou di-
zendo algo no Facebook que não
gostaria que sua mãe visse, “tire
agora mesmo”, disse Maltby. O
mesmo vale para postagens de
amigos que mencionam ou “mar-
cam você com um tag”. “Há uma
diferença entre ser uma pessoa
decente e passar essa imagem na
internet”, explicou Michael Fer-
tik, fundador da Reputation De-
fender, que ajuda pessoas a me-
lhorar seu perfil online.

O advogado disse que come-
çou seu grupo “para oferecer pro-
teção de liberdades civis ao mun-

do do emprego”. Mas, como já
dirigiu um departamento de RH,
ele ponderou que não se pode
culpar o pessoal de RH por exa-
minar sites de relacionamento.
“Contratar a pessoa errada é um
erro muito caro.”

Sua preocupação é que alguns
gerentes de RH podem desquali-
ficar candidatos “por razões que
não têm nada a ver com o empre-
go” – por exemplo, fotos deles
bebendo cerveja. É bem prová-
vel que os empregadores não lhe
digam que uma foto sua no Face-
book com um abajur sobre a ca-
beça foi a razão para não ser con-
tratado. De qualquer forma, eles
em geral podem se recusar a con-
tratá-lo por qualquer razão que
não seja vedada por lei, disse Mal-
tby, como raça, religião, deficiên-
cia física ou idade. / TRADUÇÃO DE
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