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A Advanced Micro Devices (AMD) contatou pelo menos quatro candidatos à sucessão do 
principal executivo, Dirk Meyer, demitido da empresa, e recebeu recusas, o que desacelerará 
os esforços da fabricante de chips para melhorar seus resultados. 
 
O diretor operacional da Apple, Tim Cook, o copresidente da Oracle, Mark Hurd, o diretor 
operacional da EMC, Pat Gelsinger, e o diretor-executivo do Carlyle Group, Greg Summe, 
repeliram as sondagens da AMD, sediada em Sunnyvale, na Califórnia, segundo pessoas 
familiarizadas com a busca. 
 
O próximo principal executivo da AMD precisará conduzir a empresa a novos mercados de 
tablets e celulares - tarefa que Meyer não conseguiu cumprir, o que levou à sua demissão em 
janeiro. A empresa também enfrenta dificuldades para ganhar terreno em relação à Intel no 
setor de processadores para PCs, que movimenta US$ 36 bilhões. A AMD, fundada um ano 
depois da Intel, passou 42 anos à sombra de sua maior concorrente. 
 
Dirigentes de grandes companhias recusaram os convites para ocupar o principal cargo na 
fabricante de chip 
"Com a situação da economia nesse setor, poderá ser difícil conseguir uma pessoa", disse 
Daniel Grassi, diretor-executivo, lotado em Atlanta, da empresa de recrutamento de 
executivos Boyden. 
 
Bruce Claflin, presidente do conselho de administração da AMD, vem comandando a busca a 
um substituto para Meyer. Claflin foi diretor da divisão de PCs da IBM, vendida em 2005 à 
Lenovo. Ele também foi principal executivo da 3Com, de 2001 a 2006. A HP adquiriu a 3Com 
em 2010 por US$ 2,7 bilhões. 
 
O diretor-financeiro da AMD, Thomas Seifert, que está atuando como principal executivo 
interino, disse em simpósio a 17 de maio que o conselho de administração fez "um bom 
avanço" em sua busca por um novo dirigente. Seifert disse que não quer o cargo de forma 
permanente. A empresa de recrutamento Heidrick & Struggles, de Chicago, está colaborando 
na busca. 
 
Sem uma nova estratégia, as ações da AMD caíram 62,5% este ano, até ontem. 
 
Fundada em 1969, a AMD controla menos de 20% do mercado de semicondutores. Nos últimos 
anos, ficou para trás na transição para os smartphones e outros aparelhos. 
 
"A busca é uma prioridade e o conselho de administração está levando o processo em frente 
para garantir que selecionemos uma pessoa dotada da visão correta, da experiência e da folha 
de serviços prestados necessárias para conduzir a AMD rumo ao futuro e para criar maior valor 
para os acionistas com o passar do tempo", disse Drew Prairie, porta-voz da AMD. 
 
Gelsinger, da EMC, disse na semana passada que rejeitou as propostas da AMD. "Eu disse 'não' 
várias vezes", afirmou ele em entrevista. Gelsinger, ex-executivo da Intel, disse preferir ser 
considerado para o cargo de principal executivo da própria empresa em que trabalha. O 
principal executivo da EMC, Joe Tucci, reafirmou este mês seus planos de deixar o cargo 
depois do ano que vem. 
 
Quando perguntado sobre Hurd, Deborah Hellinger, porta-voz da Oracle, sediada na Califórnia, 
preferiu não comentar. Christopher Ullman, porta-voz da Carlyle, com sede em Washington, 
seguiu seu exemplo com relação ao convite feito a Greg Summe. 
 
Embora um período de vácuo de poder possa tornar uma empresa vulnerável a uma tomada 
de controle, não há qualquer provável adquirente para a AMD, disse Cody Acree, analista do 
Williams Financial Group, de Dallas. "Tem de ter um comprador", disse ele. "Não vejo ninguém 
de porte que possa querer concorrer com a Intel." 



 
Empresas de private equity capazes de comprar uma companhia com o valor de mercado da 
AMD, de US$ 5,3 bilhões, podem recuar da possibilidade de adquirir uma fabricante de chips 
depois da malfadada tomada de controle da Freescale Semiconductor, disse ele. Os 
controladores, por private equity, da Freescale, que incluíam o Blackstone Group, a TPG 
Capital e o Carlyle, pagaram US$ 17,6 bilhões pela empresa, atualmente avaliada em menos 
de US$ 4 bilhões. 
 
As empresas de recrutamento normalmente projetam levar cerca de seis meses para 
preencher um cargo de principal executivo dessa natureza, disse Louis Gerhardy, ex-consultor 
da Heidrick & Struggles e ex-analista do Morgan Stanley. 
 
Os candidatos vão querer saber se há consenso no conselho de administração quanto à direção 
da empresa, e qual o grau de autonomia que o executivo terá para formular uma estratégia, 
disse Gerhardy. 
 
"Quanto mais rápido, melhor, mas a qualidade é decisiva, e nesse caso a busca não visa 
apenas encontrar um principal executivo testado e aprovado que se encaixe na cultura da 
empresa; mais importante ainda é um dirigente transformador", disse ele. "A escolha terá um 
impacto profundo sobre o valor de mercado da AMD." 
 
Os investidores podem perder a paciência com a AMD se a busca demorar, disse Hans 
Mosesmann, analista de St. Petersburg, na Flórida, da Raymond James & Associates. "Se até o 
fim de setembro eles não tiverem feito alguma coisa, terão um problema para resolver", disse 
Mosesmann. "Eu suspeito que eles estão procurando um cara do tipo visionário. Ficar na 
rabeira da Intel não funciona." 
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