
%HermesFileInfo:B-16:20101209:

B16 Negócios QUINTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Marili Ribeiro

Os países emergentes estão defi-
nitivamente no foco dos interes-
ses globais. Até mesmo as proje-
ções lançadas nesta época do
ano para indicar tendências de
consumo de mídia, que antes
eram voltadas para os países ri-
cos onde as inovações se implan-

tavam primeiro, abriram espaço
destacado para os emergentes.

O estudo Global Media Habits
2010, preparado pela publicação
americana especializada em pro-
paganda Advertising Age, enume-
rou dez tendências para o futu-
ro. Nele, citações sobre Brasil,
como Casas Bahia, Rede Globo,
favelas e lan houses da periferia
do País, aparecem em cinco.

Só em três tendências não há
referência direta a algum dos paí-
ses emergentes. Uma delas é a
que cita a rede social Facebook
como detentora da preferência
mundial entre os jovens com me-
nos de 31 anos. Eles gastam duas

vezes mais tempo no Facebook
no que nos dez maiores sites glo-
bais.

Entre as razões para o desta-
que dado aos emergentes está a
constatação de que o consumo
de mídia, em geral, tem avançan-
do mais rápido nos países em de-
senvolvimento do que nos paí-
ses ricos. Os Brics (Brasil, Rús-
sia, Índia e China), além da Indo-
nésia, lideram, por exemplo, o
consumo de vídeos online. Rela-
ta o estudo: “Na China e na Indo-
nésia, as pessoas são 26% mais
propensas a ver este tipo de ví-
deo do que na média global. A
Índia aparece em seguida, com

21%. Brasil e Rússia estão logo
depois, com 11%.”

O estudo também mostra que,
em 2009, um terço de todo o trá-
fego de internet foi de vídeo. Nes-
te ano, o índice saltará para 40%.
A expectativa, de acordo com a

Cisco, é de que o volume atinja
90% em 2014.

O fato de os emergentes esta-
rem à frente nesse caso também
é decorrência da retração econô-
micoqueseinstalou nosEUA,Eu-
ropa e Japão após a crise global
desencadeada no fim de 2008. As
carências dos países emergentes
em distribuição e qualidade de
banda larga, que poderiam ser
um problema, acabam abrindo
caminho para outras possibilida-
des, como a rápida penetração
dos telefones móveis.

Sobre isso, o estudo relaciona
que “apenas 81 milhões de india-
nos usam a internet, o que repre-

senta cerca de 7% da população,
mas 507 milhões têm telefones
móveis. Esse cenário é similar na
China (20% contra 57%), Brasil
(32% contra 86%) e Indonésia
(5% contra 66%)”.

Essa mesma população, que
fez o celular proliferar, pode fa-
zer com que as novas telas, como
os tablets e netbooks, pulem o
consumo do computadores de
mesa, que dominam a cena nos
países desenvolvidos.

Consumo de televisão, ao con-
trário do que se prega, segue cres-
cendo. Mais uma vez, as popula-
ções mais pobres são as grandes
responsáveis. Os jornais que per-
deram circulação nos EUA e Eu-
ropa assistem ao aumento de cir-
culação, na base de dois dígitos,
na Ásia, África e América Latina.

Emergentes são estrelas no consumo de mídias

1.Nos últimos dez anos, a
empresa lançou uma
série de produtos que,
por seu design diferen-

ciado, sua característica inova-
dora e sua funcionalidade, se
tornaram ícones no mundo da
tecnologia, como o iPod, iPho-
ne e iPad.

2 As vendas da Apple
aumentaram cerca de
12 vezes nos últimos
dez anos. No ano fis-

cal de 2001, foram registrados
US$ 5,4 bilhões em vendas, en-
quanto no ano fiscal de 2010
foram US$ 65,2 bilhões. Nesta
década, a Apple já acumulou
mais de US $ 229 bilhões em
vendas totais. O valor de merca-
do da Apple é de US$ 285 bi-
lhões, superando a rival Micro-
soft, com valor de mercado de
US$ 220 bilhões.

3 Desde que retornou à
administração, em
1997 – depois de ter
sido afastado pela di-

retoria em 1985 –, Steve Jobs
comandou um grande cresci-
mento na empresa, tendo con-
tratado dezenas de milhares de
trabalhadores. Hoje, a Apple
emprega mais de 46 mil funcio-
nários no mundo todo, ante os
8,5 mil do início da década. A
empresa tem, atualmente, mais
de 320 lojas espalhadas pelo
mundo.

Fernando Scheller

O setor de óleo e gás e o cresci-
mento do mercado imobiliário,
além da expectativa de negócios
com a Copa do Mundo e a Olim-
píada, animam a contratação de
executivos para vagas no Rio de
Janeiro – em contraste com o de-
saquecimento visto na década
passada, que motivou uma verda-
deira debandada de profissio-
nais para São Paulo. Agora, de
acordo com consultorias, os inte-
ressados em voltar à “terra na-
tal” podem encontrar oportuni-
dades com salários equivalentes
aos pagos em São Paulo.

No caso da consultoria Fesa, o
escritório do Rio foi o que mais

cresceu na empresa nos últimos
cinco anos. Segundo Leonardo
Ribeiro, responsável pela região,
a procura por profissionais de al-
to escalão cresceu 400% no pe-

ríodo. Em boa parte dos casos,
foi preciso buscar profissionais
fora do Estado. “Só no primeiro
semestre, trouxe seis profissio-
nais da área de energia. E todos
vieram de São Paulo.”

Apesar de admitir que a ques-
tão da segurança – evidenciada
pelos confrontos entre polícia e
traficantes no Morro do Alemão,
no fim do mês passado – causa
uma certa resistência à ideia de
uma mudança para o Rio de Ja-
neiro, o sócio-diretor da Korn/
Ferry, Alexandre de Botton, afir-
ma que as vagas que exigem uma
mudança no dia a dia da família
do executivo costumam ter um
bônus salarial embutido – poden-
do inclusive superar os venci-
mentos pagos em São Paulo.

Segundo o executivo da Korn/
Ferry, a remuneração no Rio fica
geralmente entre 5% a 10% abai-
xo da oferecida em São Paulo.
“Mas a tendência de longo prazo
é de que o valor nos dois merca-
dos se equipare”, diz Adrian

Tsallis, da consultoria 2GET.

Mudança. Há seis meses, Wag-
ner Rodrigues deixou São Paulo
em direção ao Rio para assumir a

diretoria de RH da BBFC, hol-
ding que controla várias empre-
sas do setor de alimentação, en-
tre elas o Bob’s e a KFC. Embora
tenha se mudado para o Rio, Ro-

drigues viaja quase todos os fins
de semana para São Paulo para
ver os filhos. “Acho que, com um
bom planejamento, é possível
ver Rio de Janeiro e São Paulo
como um mesmo mercado. Evi-
tando os horários muito cheios,
é possível ir para São Paulo e gas-
tar duas horas, incluindo os des-
locamentos dentro das cida-
des”, diz o executivo.

Em relação à questão da segu-
rança, Rodrigues afirma que to-
da a mudança exige “uma adapta-
ção”. Ele diz que, entretanto, mo-
rar no Rio também tem suas van-
tagens: “Tenho uma filosofia de
que é possível viver em qualquer
cidade. Acho que é importante a
gente se ajustar e aproveitar as
boas coisas de cada lugar. O Rio
tem uma beleza natural mais
convidativa à prática de exercí-
cios físicos, por exemplo.”

Nas contratações que realizou
nos seis meses na BFFC, Rodri-
gues conta que buscou um geren-
te de tecnologia da informação
que morava em São Paulo, mas
desejava voltar para o Rio, onde
nasceu. “É comum o mercado da-
qui não ter o profissional neces-
sário. Acho que este é um mo-
mento em que existem oportuni-
dades para voltar”, diz.

Steve Jobs
é eleito
o CEO da
década
Escolha é baseada no fato de Apple trazer
bons resultados para acionistas e clientes

Com petróleo e Olimpíada, Rio
abre mais vagas para executivos

Conhecido mundialmente
por seu carisma e por um mo-
do de gestão centralizador, o
presidente e fundador da Ap-
ple, Steve Jobs, foi eleito o
CEO da década pelo site Marke-
tWatch, referência no merca-
do financeiro internacional, li-
gado ao Wall Street Journal e à
agência de notícias Dow Jones.

Jobs foi escolhido por repre-
sentar o presidente-executivo
cujos esforços, na última déca-
da, mais tiveram resultados sig-
nificativos para investidores,
consumidores e funcionários.

A seleção foi feita pelos leito-
res do próprio site. Inicialmen-
te, no entanto, coube aos edito-
res listarem as empresas que,
nos últimos dez anos, se destaca-
rem em quesitos como desempe-
nho na visão do consumidor, re-
torno de ações, tratamento dos
empregados, iniciativas de go-
vernança corporativa e sustenta-
bilidade empresarial.

Os leitores do site escolheram
Jobs entre outros quatro finalis-
tas: Jeff Bezos, do site de varejo
Amazon; Howard Schultz, da re-
de de cafeterias Starbucks; Tim
Solso, da fabricante de motores
Cummins; e Eric Schmidt, do si-
te de pesquisas Google.

“A ressurreição da Apple é pro-
vavelmente a história mais sur-
preendente que aconteceu no
mundodos negócios em pelo me-

nos uma década – ou talvez em
meio século”, disse ao MarketWa-
tch Roger Kay, presidente da En-
dpoint Technologies. “É equiva-
lente a Thomas Edison e Alexan-
dre Grahan Bell em termos de
impacto.”

Fundador da Apple em 1976,
Steve Jobs foi forçado pelo con-
selho de administração a deixar
a empresa em 1985, quando fun-
dou a NeXT, outra empresa de
computadores. Os anos seguin-
tes foram marcados por uma gra-
ve crise financeira que quase le-
vou a empresa à falência, e a Ap-
ple contratou Jobs novamente
como consultor em 1997.

Reviravolta. Foi o início de
uma reviravolta que levou a em-
presa a se tornar referência em
inovação, design e funcionalida-
de. Sempre baseado em um ma-
rketing agressivo – e apresenta-
ções capitaneadas pelo próprio
Steve Jobs –, a empresa lançou,
nos últimos anos, produtos que
inauguraram ou se tornaram íco-
nes em suas categorias, como o
iPod, o iPhone e, mais recente-
mente, o iPad.

Jobs também foi o responsá-
vel por uma grande expansão na
empresa, contratando dezenas
de milhares de trabalhadores de-
pois de seu retorno. Hoje, a Ap-
ple emprega mais de 46 mil fun-
cionários no mundo todo, ante

os 8,5 mil do início da década. A
empresa tem, atualmente, mais
de 320 lojas espalhadas pelo
mundo.

A última década foi igualmen-
te positiva em termos de vendas
e de retorno para os investido-
res. As vendas aumentaram cer-
ca de 12 vezes no período, tendo
saído de US$ 5,4 bilhões no ano
fiscal de 2001 para US$ 65,2 bi-
lhões em 2010. Nesta década, a
Apple já acumulou mais de US $
229 bilhões em vendas totais.
Atualmente, o valor de mercado
da Apple é de US$ 285 bilhões,
superando o valor da rival Micro-
soft, atualmente estimado em
US$ 220 bilhões.

Steve Jobs, que este ano che-
gou a se afastar da empresa por
alguns meses para tratar de pro-
blemas de saúde, constantemen-
te figura também na lista dos ho-
mens mais ricos dos Estados Uni-
dos. Com fortuna avaliada em

US$ 6,1 bilhões, ele ocupa a posi-
ção de número 42 no ranking ela-
borado pela revista Forbes. O pri-
meiro lugar é ocupado pelo fun-
dador da Microsoft, Bill Gates.

CEO do ano. Além da eleição do
CEO da década, o site MarketWa-
tch também promoveu a esco-
lha do CEO do ano. Nesse caso,
toda a seleção foi feita pelos edi-

tores, sem participação dos leito-
res. O escolhido foi Alan Mu-
lally, da Ford, reconhecido por
seu desempenho em meio à crise
financeira internacional.

● O crescimento de setores-cha-
ve para a economia do Rio acaba
por abrir vagas em áreas em que
o mercado de trabalho fluminen-
se tem mais dificuldade em su-
prir profissionais. Leonardo Ribei-
ro, da consultoria Fesa-Rio, lem-
bra que as sedes das indústrias
de alimentos, por exemplo, geral-
mente estão em outros Estados
– o que obriga a “importação” de
profissionais para oportunidades
no Rio de Janeiro. “O foco preci-
sa ser sempre o melhor profissio-
nal, e não a geografia.”

TRÊS RAZÕES PARA...
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Carreiras

O fundador
da Apple ter sido
escolhido

Busca por talentos
pode ser nacional

40%
do tráfego da internet neste ano
deve ser de vídeo. Em 2009, foi
um terço e, segundo a Cisco, a
expectativa para 2014 é que a
fatia do vídeo alcance 90%

Diferencial. Na última década, Jobs capitaneou o lançamento de produtos conhecidos por sua inovação, como o MacBook Air

Migração. Rodrigues trocou São Paulo pelo Rio há 6 meses

Global Media Habits, do
jornal ‘Advertising Age’,
enumerou dez tendências
para o futuro, com
destaque para os Brics

Executivos que saíram da
cidade em período de
‘vacas magras’, na
década de 1990, agora
têm chance de retornar

● Na rede
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