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● Boa parte das primeiras colo-
cadas no ranking das melhores
empresas para líderes no Brasil
estão em fase de expansão da
equipe local. A GE contratou 2,9
mil funcionários na América Lati-
na em 2010 – e espera repetir o
feito neste ano, com parte das

oportunidades concentradas no
Brasil. A Ambev, que abriu 1,9
mil vagas no ano passado, prevê
pelo menos mais 1,4 mil para
2011, em uma expectativa con-
servadora. A Votorantim vai co-
meçar a preparação da equipe
para 11 novas fábricas a serem
abertas nos próximos anos, en-
quanto a Braskem vai triplicar
sua área de pesquisa até 2015.
Já a 3M, que tem 4.350 funcioná-
rios no País, prevê uma expan-
são de até 9% até dezembro.

SAN FRANCISCO

Os acionistas da Apple se recusa-
ram a revelar publicamente os
planos da empresa para a suces-
são do CEO Steve Jobs, de licen-
ça médica desde 17 de janeiro,

sem data para voltar. Pela segun-
da vez em uma década, a reunião
anual de acionistas, realizada on-
tem em San Francisco, não con-
tou com a presença de Jobs, que
completa 56 anos hoje.

Um fundo de investidores da
Apple pediu que a decisão de di-
vulgar os planos da Apple para
substituir o cofundador da em-
presa fosse alvo de uma votação.
Os detalhes dessa consulta, no
entanto, não foram revelados.

Desde a licença de Jobs, cuja
condição médica permanece em

sigilo, investidores têm pedido
mais informações sobre o futuro
da empresa.

A decisão de não revelar os pla-
nos de sucessão de Jobs foi feita
no mesmo dia em que a Apple
confirmou um evento no dia 2 de
março em São Francisco, em que
possivelmente deve apresentar
a segunda versão do iPad, o ta-
blet da empresa que alterou o
mercado de computadores.

Apesar de rejeitarem a propos-
ta de divulgar os planos de suces-
são, os acionistas aprovaram por
unanimidade a exigência de que
a nomeação do conselho da em-
presa seja feita com votação ma-
joritária – uma vitória do Cal-
pers, maior fundo de pensão dos
Estados Unidos, que tem ações

da Apple e havia feito a proposta.
O Central Laborers Pension

Fund, que também possuiu
ações da Apple, havia se pronun-
ciado a favor da divulgação do
plano para “garantir uma transi-
ção ordenada”, caso Jobs deixe o
cargo de CEO definitivamente.

A Apple afirmou que tem um
plano interno, mas alega que a
divulgação pública poderia ex-
por informações confidenciais e
reduziria a capacidade da empre-
sa de contratar e reter executi-
vos. Tim Cook, o substituto pro-
visório de Jobs, respondeu a per-
guntas dos acionistas sobre o co-
fundador da Apple, os planos de
sucessão da empresa, e sobre os
próximos anos do iPad e do iPho-
ne. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Renato Cruz

Há poucos anos, o Google era vis-
to como a empresa que revolu-
cionava o mercado de tecnolo-
gia e ameaçava as companhias es-
tabelecidas. Hoje, transformou-
se no gigante atacado por todas
as companhias mais novas, e que
luta para reter seus talentos. Fo-
ra do Brasil, a imprensa especiali-
zada já discute a “drenagem de
cérebros” do Google, que perde
funcionários para companhias
como o Facebook e o Twitter.

Ontem, Dennis Woodside, vi-
ce-presidente sênior para Améri-
cas do Google, confirmou a che-
gada de Fábio Coelho, ex-presi-
dente do iG, como diretor-geral
da subsidiária. A vaga estava em
aberto desde setembro de 2010,
quando Alex Dias deixou a em-
presa de internet para comandar
a Anhanguera Educacional.

Na semana passada, o Google

perdeu Alexandre Hohagen, seu
vice-presidente para a América
Latina, que assumiu esta sema-
na a vice-presidência de Vendas
para a América Latina do Face-
book. Hohagen foi o responsável
por estruturar a operação do
Google no Brasil, e deve fazer o
mesmo pelo concorrente Face-
book. O Google ainda procura
um substituto para Hohagen.

“O Google, de várias formas,
ainda é o líder em direcionar a
inovaçãoem escala massiva”, dis-
se Woodside. “O melhor time de
futebol é sempre aquele que as
pessoas querem vencer. Acredi-
tamos que a internet está em
crescimento e que existem mui-
tas pessoas conectadas. Isso in-
centiva o surgimento de novos
modelos de negócios. Muitos
empreendedores surgem com
ótimas ideias. Isso é bom para os
consumidores. Muitas dessas
empresas anunciam com o Goo-
gle, o que é ótimo.”

Predomínio. O Google já é uma
empresa de mais de 12 anos, ten-
do faturado US$ 29 bilhões no
ano passado. A empresa está ho-
je na mesma posição que a Micro-
soft na década de 1990 ou a IBM

na década de 1970. As empresas
nascentes querem um pedaço de
seu mercado e querem ser o no-
vo Google. Governos do mundo
inteiro se preocupam com sua
predominância de mercado.

Essa situação reflete a impor-
tância do Google. A empresa con-

tinua registrando um crescimen-
to forte, em particular no Brasil.
No ano passado, a receita da
companhia no País aumentou
80%. A empresa conta com 250
funcionários locais e planeja
crescer em 50% sua força de tra-
balho este ano.

Fábio Coelho, o novo diretor-
geral para o País, não participou
ontem da entrevista coletiva em
que Woodside confirmou sua
contratação. Segundo o vice-pre-
sidente do Google, Coelho teve
uma reunião na terça-feira com
a equipe e só assumirá o cargo na
semana que vem.

Ele disse que, entre as tarefas
do novo diretor-geral, está anali-
sar “mais ativamente” as possibi-
lidades de aquisições no País.
Em 2005, o Google comprou a
mineira Akwan, que se transfor-
mou no centro de pesquisa e de-
senvolvimento da companhia
no Brasil.

Mudança. Fora do Brasil, o
Google perdeu, nos últimos me-
ses, Matt Papakipos, que era dire-
tor de engenharia do sistema
operacional Chrome Os; Lars
Rasmussen, cofundador do Goo-
gle Maps e um dos criadores do
Google Wave; e Erick Tseng, ge-
rente sênior de produto do siste-
ma operacional Android. Os três
foram para o Facebook. Em no-
vembro, o jornal The New York
Times publicou uma reporta-
gem dizendo que pelo menos 142
funcionários do Facebook eram

oriundos do Google.
Mesmo ocupando posições de

destaque nas listas de melhores
lugares para trabalhar, o Google
perde funcionários. “Acho que é
um resultado natural de o Goo-
gle ter sucesso e ser um líder”,
disse Woodside.

AS LÍDERES

Google vira alvo e perde ‘mão de obra’ para rivais

Apple mantém em sigilo
plano de sucessão de Jobs

● Buscas
O Google precisa proteger o que
hoje é o seu principal mercado.

● Mobilidade
O Android, do Google, é o princi-
pal concorrente da Apple.

● Vídeo
Neste mercado de crescimento
forte, a empresa é dona do You-
Tube.

● Computação em nuvem
Os serviços via internet são o
lado “corporativo” do grupo.

● Mídia social
O Facebook pode ser visto hoje
como o maior rival do Google.

● Melhores companhias para
executivos em cargos de chefia
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JF DIORIO/AEAmbição
global move
executivos
no Brasil
Lista das melhores empresas para líderes no
País mostra valor das oportunidades externas

Empresas preveem
abrir milhares
de novas vagas

Retenção. Benefícios da GE para líderes evitaram saída de executivos em cargos-chave no ano passado, diz Sandra Rodrigues

Fernando Scheller

Afinal, o que os executivos que-
rem? O perfil da lista das me-
lhores empresas para líderes
da consultoria internacional
Hay Group mostra que as aspi-
rações do alto escalão no Bra-
sil são simples: metas claras,
ofertas de treinamento e opor-
tunidades internacionais. Por
isso, o perfil das dez primeiras
colocadas no ranking é forma-
do por corporações estrangei-
ras e grupos brasileiros com
atuação internacional.

A primeira colocada da lista é
o conglomerado americano GE,
seguida do grupo de mesma ori-
gem 3M e de duas das maiores
companhias brasileiras, a Voto-
rantim Industrial e a gigante de
bebidas Ambev (veja lista das dez
primeiras classificadas ao lado).

Segundo Glaucy Bocci, geren-
te do Hay Group e especialista
em desenvolvimento de líderes,
os brasileiros dão mais importân-
cia à remuneração do que os exe-
cutivos de países desenvolvidos.
O rendimento aparece em quar-
to lugar, atrás dos itens treina-
mento, projetos desafiadores e
oportunidades internacionais.
Por isso, o pacote financeiro ofe-

recido pelas empresas costuma
ser agressivo – a remuneração va-
riável, baseada em metas, pode
chegar a 20 salários. “No Brasil, a
remuneração é o fator número
quatro. No mundo, está em séti-
mo (e último) lugar.”

Por conta da atuação global,
os executivos que trabalham nas
empresas mais bem colocadas
no ranking têm a chance de flexi-
bilizar a carreira sem trocar de
empregador. A GE, por exemplo,
atua em mais de uma dezena de
setores no mundo – tecnologia,
transporte, finanças, etc. –, o
que aumenta as chances de o fun-
cionário exercer um cargo no ex-
terior. Para a diretora de desen-
volvimento organizacional da
GE para a América Latina, San-
dra Rodrigues, a carreira “in com-
pany” permite uma mudança de
horizontes sem choque cultural.
“Nossos valores básicos se apli-
cam a todos os negócios.”

A executiva da GE conta que, à
medida que a disputa por talen-
tos no Brasil se acirra, a empresa
aumenta a oferta de treinamen-
tos para lideranças. O País já esta-
va incluído nos projetos básicos,
mas agora entra no radar dos pro-
gramas para o alto escalão. Para
dar conta das necessidades lo-

cais de crescimento, a empresa
importou da China uma ferra-
menta que acelera a preparação
de executivos. Um treinamento
dedicado à formação de poten-
ciais CEOs da companhia, insti-
tuído no ano passado, terá pou-
co mais de 60 vagas ao redor do
mundo – e Sandra afirma que ha-

verá brasileiros neste grupo.
Outro fator apontado como es-

sencial por funcionários de nível
gerencial e de diretoria é a trans-
parência de metas e avaliações.
O diretor de RH da 3M no Brasil,
José Fernando do Valle, diz que
todos os 4 mil funcionários da
empresa no País passam por pe-
lo menos uma avaliação anual de
desempenho. “A partir disso, po-
demos identificar os potenciais
líderes”, explica. “Quem tem os
melhores atributos, participa
dos processos seletivos para as
oportunidades que surgirem.”

Olho do dono. Nos grupos na-
cionais, uma forma de o líder
conquistar a confiança do empre-
gador é tratar o negócio como
próprio. Na Ambev, conhecida
pelo sistema de metas recom-
pensado por uma agressiva re-
muneração variável, o funcioná-
rio é incentivado a pensar como
proprietário. “O que a gente pas-

sa para as pessoas é que elas pre-
cisam tratar o negócio como se
fosse delas. A gente é a empresa,
é o trabalho”, afirma Sandro Bas-
sili, vice-presidente de gente e
gestão da Ambev.

O executivo diz que a fama de
“máquina de moer gente” da Am-
bev é injustificada. “A carga horá-

ria é próxima (da praticada em
outras multinacionais). E os fun-
cionários são envolvidos porque
são recompensados como do-
nos”, explica. Bassili lembra que
a maior parte dos vice-presiden-
tes está no grupo há pelo menos
uma década. “Eu, por exemplo,
estou na Ambev há 20 anos.”

Carreiras

Mercado. ‘Google ainda é líder em inovação’, diz Woodside

Ausência. Steve Jobs está de licença desde 17 de janeiro

Vista há poucos anos
como quem mudava o
mercado, a gigante das
buscas tem agora de se
defender dos concorrentes

Empresa ignora pressão
de acionistas e diz
que divulgação do
plano poderia expor
dados confidenciais

Posição Empresa
1º General Electric

2º 3M

3º Votorantim

4º Ambev

5º IBM

6º Petrobrás

7º AngloGold Ashanti

8º HSBC Bank Brasil

9º Braskem

10º Siemens
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