


ode até ser que não, 
mas a in tu ição nos 
diz, já na pr imei
ra impressão que 
se tem ao conhecer 

Fabio Coelho, que não há outro 
Fabio Coelho escondido por de
t rás daquele com quem conver
samos. E é esse mesmo único 
Fábio Coelho, transparente no 
olhar tipo olho no olho o tempo 
todo, que com sua franqueza nos 
assegura que parte do seu suces
so meteór ico na internet brasilei

ra vem dessa sua sinceridade na
tural. Com ela conquista conf iança 

e cumplicidade das equipes com que 

trabalha. E como trabalha muito, sério e 
duro, acaba conquistando seus espaços 
com resultados indiscut íveis . 

Na verdade, são os resultados que al
çam sua carreira, mas é na gestão com 
mão pesada no lado humano que se es
conde o segredo do seu sucesso, agora 
relevado. 

Engenheiro c iv i l fascinado por cons
t ruir coisas, saiu da sua Vitória, no Es
píri to Santo, para construir sua vida es
colar no Rio, aos 16 anos. Fi lho de famí
l ia classe média , morou em pensão até 
concluir seu curso de graduação e fazer 
estágio como engenheiro de obras. Foi aí 
que se fascinou por gestão. Gestão de re
cursos, tempo, gente, qualidade e resul

tados, algo que faz de fato até hoje. Para 
reforçar essas habilidades, voltou para o 
banco de escola para uma pós-gradua
ção na U F R J . 

"Estava concluindo o curso quando v i , 
em 1988, um aviso na parede da esco
la falando de uma vaga para treinee em 
Boston na Gillette. Era na área de global 
marketing", conta ele. 

Qualificou-se, ganhou a vaga e traba
lhou como treinee nos EUA por 18 me
ses, na Coordenação Regional para a 
América Latina. Em 90, voltou ao Brasil 
para a á rea de vendas da Gilette. A l i to
mou seu primeiro susto de realidade e 
al i sua vida deu a primeira de muitas v i 
radas que se sucederiam: "Saí da zona 
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de conforto de um escri tório em Boston 
para o campo de vendas de l âminas de 
barbear na Baixada Fluminense." É um 
tranco e tanto. 

"Nesse momento da minha carreira, 
aprendi a lição de mudar", reflete ele. 

Trabalhou cinco anos na Quaker, de
tentora da marca Gillette, onde pôde 
lançar no Brasil o barbeador Sensor e 
em seguida o Gatorade. Na companhia 
foi subindo dos estágios mais baixos até 
chegar a diretor de marketing. Quando, 
uma vez mais, sua vida dá uma guinada: 
aceita convite para trabalhar em banco, 
no Citibank. 

Topou o desafio por t rês anos, até que 
nova mudança o coloca na BCP: "Foi 
uma excelente experiência a do mercado 
financeiro, com marketing de serviços, 
mas a telefonia era o futuro e eu queria 
estar perto dele", lembra Fábio. 

Na BCP, empresa do grupo Bel l South, 
ficou um ano e meio, até que uma troca 
de cargos em massa na empresa o levou 
para a Listei, t ambém do grupo. Sua mis
são era preparar a empresa para ser ven
dida. Fez o trabalho tão bem que ele mes
mo, num rompante de entusiasmo em
preendedor, quase compra a companhia. 

Acabou transferido para a Bel l South 
Latam, com sede em Atlanta, até que a 
Bell South foi adquirida para Telefonica. 
Nova reviravolta em sua carreira. Foi 
indicado para comandar, como diretor 
geral, a Bell South no Peru. Topou os 
seis meses de desafio. "Minha missão 
era resolver o caixa da empresa e trazer 
para casa US$ 26 mi lhões . Arrumei a 
operação e voltei para Atlanta com US$ 
92 milhões." 

Nova mudança : foi indicado para a di
reção geral da operação Online Yellow 
Pages, um negócio de US$ 78 mi lhões , 
que ele em pouco tempo elevou para US$ 
330 milhões . 

Então, a ATT comprou a companhia 
e Fábio acreditou que finalmente, desta 
vez, seria descartado. Af ina l , a ATT t i 
nha operação idêntica, com um diretor 
geral já com anos de casa no seu coman
do. Mas no due diligence os novos donos 
perceberam que, enquanto a ATT regis
trava margem de 4% no setor, a unida-

de liderada por Fábio operava com 40%. 
Resolveram deixá-lo no comando do ne
gócio, solicitando a ele: "Sprinkle some 
magic here." Ou seja, os novos gestores 
queriam que ele repetisse a mesma má
gica de gestão que havia conseguido na 
Bel l South. Aparentemente conseguiu: 
deixou a operação faturando US$ 900 
mi lhões . 

Foi durante todo esse período que Fa
bio ganhou seus conhecimentos de in 
ternet e foi aí, t a m b é m , que, como um 
cliente comprador de pacotes de cliques, 

conheceu o pessoal do Google dos E U A . 
"Eu ia a todos os Google Dancers em 

Moutain View e me fascinava com a em
presa, que parecia então muito distante 
para o meu futuro profissional", recorda. 

Depois de oito anos nos E U A , Fabio 
começa a pensar em voltar ao Bras i l , 
quando recebeu proposta para presidir 
o i G . Foi um ano e meio de i G , onde aca
bou acumulando t a m b é m a pres idência 
do IAB Bras i l , para finalmente ser cha
mado para a atual p res idênc ia do Google 
no País . 

Quando dizemos que Fabio Coelho é a 
nova e consistente l iderança da internet 
brasileira, essas aqui narradas são algu
mas das razões . 

Num mercado que v iu sua primeira 
geração de l íderes sair da luz dos holofo
tes (Mandic, Caio Tul io Costa, Marcelo 
Lacerda, Jack London, enfim, os pionei
ros do negócio no País) , o surgimento de 
uma nova geração de l íderes competen
tes é mais que bem-vinda. 
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