
FUNCIONALISMO
Educação abre 9.932
vagas em concurso
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo abriu con-
curso público para preencher
9.932 vagas para o cargo de agen-
te de organização escolar. Os
interessados poderão se cadas-
trar no site www.vunesp.com.
br. A inscrição deve ser feita até
o dia 26. A taxa é de R$ 22,90. A
prova ocorrerá em 22 de abril.

CARREIRA
UFSCar recebe
inscrições até dia 10
A Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) recebe inscri-
ções, até o dia 10 de abril, de
concurso público para cargos
de engenheiros civil e elétrico e
médico ginecologista, destina-
das aos campi São Carlos, Ara-
ras e Sorocaba. As inscrições
devem ser feitas pelo site www.
concursos.ufscar.br.

JUSTIÇA
Motorista é indenizado
por sofrer maus tratos
Um motorista de carro forte de
uma grande empresa de segu-
rança bancária receberá R$ 9
mil de indenização por danos
morais por sofrer pressões e
maus tratos do seu superior
que, entre outros atos, o cha-
mou de incompetente na frente
de colegas. A decisão é do Tribu-
nal Superior do Trabalho.

‘Bom é pouco. Tem de ser ótimo’

Entrevista/ CEO

Desde o início de sua carreira
na área de tecnologia, Richard
Cameron, hoje com 39 anos, ti-
nha uma meta ambiciosa: co-
mandar a operação de uma múl-
ti no Brasil até os 40 anos de
idade. Ele realizou seu sonho
bem antes e, aos 32 anos, tor-
nou-se o country manager da fa-
bricante de processadores NVI-
DIA, que estão presentes em
computadores, smartphones, e
tablets. Seu desafio agora, após
sete anos no posto de country
manager é contribuir para popu-
larizar os tablets.

● Você começou sua carreira já
nesse ramo?
Eu comecei minha carreira na
área de marketing educacional,
para universidades e escolas.
Mas, desde os 11 anos de idade,
sempre tive uma paixão enor-
me pela área de tecnologia e vi
que marketing educacional não
era muito a minha praia. Um
dia decidi sair da área e fui para
outra empresa ganhar um terço
do salário, mas sabendo que es-
tava dentro do objetivo que ti-
nha em mente: seguir carreira
em tecnologia. Entrei, na verda-
de, praticamente como estagiá-
rio, numa companhia chamada
Novell (empresa de softwares espe-
cializada em tecnologia de redes).
E, em sete anos nessa empresa,
fui de praticamente estagiário a
diretor de marketing para a
América Latina. Depois, passei
para uma companhia que atua
na área de hardware, a Silicon
Graphics. É uma organização
que também teve seus dias de

glória, anos atrás, quando fazia
aquelas super estações de traba-
lho de efeitos especiais para a
indústria de cinema, pesquisa
científica etc. Fiquei três anos
na Silicon e depois vim traba-
lhar na NVIDIA, onde comple-
tei sete anos de casa no último
dia 1º de março.

● Então, são 17 anos na área de
tecnologia...
Isso. E nessa área talvez eu te-
nha sido o country manager
mais novo que se tem notícia,
aos 32 anos. Country manager
de uma multinacional de seis
mil funcionários no mundo. Eu
acho que tive uma trajetória
precoce.

● Como você explica essa sua
trajetória?
Na verdade, desde o meu pri-
meiro dia trabalhando como
um quase estagiário lá na No-
vell, tracei um objetivo para
mim: queria me tornar country
manager de uma empresa antes
dos 40 anos. Eu tracei objetivos
bastante agressivos. Olhava pa-
ra todos os presidentes das em-
presas de tecnologia multina-
cionais e via que todos eles ti-
nham mais de 40 anos. E pensa-
va: ‘quero ser o presidente de
uma empresa multinacional an-
tes dos 40 anos’. Isso foi como
uma meta estabelecida, e já vi-
nha adotando medidas e postu-
ras no meu dia a dia para contri-
buir para esse meu crescimen-
to. Analisei muito o que eram
políticas de gerenciamento.
Também observei muito as pes-

soas que eram country mana-
ger. Então, sempre tive bons
exemplos. E tive também um
chefe, José Carlos Gouveia, de
quem eu aprendi muito. Ele foi
presidente da Novell e da Sili-
con Graphics e, hoje, trabalha
na Dell. Com ele, eu aprendi
muito sobre estilos de gerencia-
mentos, sobre administração
de tempo, administração de pes-
soas, administração de objeti-
vos, sobre priorização de tare-
fas etc. Eu fui me espelhando e
eu tive, então, um momento de
extrema sorte.

● Qual foi?
Exatamente no momento em
que saí da Silicon Graphics, a
NVIDIA estava procurando
uma pessoa para iniciar sua ope-
ração no Brasil. E eu, como já vi-
nha desse mercado de computa-
ção gráfica, computação visual,
me interessei. O processo de es-
colha já estava quase finalizado
pela NVIDIA. Praticamente já
havia uma decisão sobre um ou-
tro candidato, mas eu consegui
demonstrar mais conhecimen-
to da área. Também consegui
demonstrar mais experiência
em administrar pessoas e de de-
senvolver um plano de negó-
cios de longo prazo para a em-
presa. Então me selecionaram.
Foi um pouquinho de sorte de
cair de paraquedas num proces-
so seletivo que já estava quase
finalizado. E essa sorte acabou
acelerando os meus planos, por-
que aos 32 anos eu fui contrata-
do para iniciar a operação da
NVIDIA no Brasil. Fui o primei-

ro funcionário no Brasil e, du-
rante um ano, eu ralei muito,
trabalhei muito, 12 horas por
dia. Sacrifiquei muito minha vi-
da pessoal.

● Qual é sua maior marca?
Minha marca maior talvez seja
ao mesmo tempo uma qua-
lidade e um defeito: é jus-
tamente minha exigên-
cia de perfeccionismo
em todos os mínimos
detalhes. Obviamen-
te, nós na NVIDIA in-
centivamos cada um
a desenvolver proje-
tos por conta pró-
pria, mas um che-
fe meu falava que
o bom é inimigo
do ótimo, e eu
não me conten-
to com o bom.
Uma coisa que
eu bato muito
forte é que não
é suficiente
ser bom, tem
que ser óti-
mos em tu-
do, em todos
os mínimos
detalhes. Eu
tenho um
estilo mui-

to perfeccionista.

● Quais são seus desafios hoje?
Temos, na empresa, muitos de-
safios como o de popularizar ca-
da vez mais os produtos que le-
vam os nossos processadores.
Um dos maiores projetos que
estamos engajados é o de bara-

tear os tablets no Brasil. Essa
isenção fiscal que o gover-

no concedeu aos ta-
blets fabricados no

Brasil obviamente
a j u d a m u i t o .

Mas queremos
chegar às cama-

das mais po-
pulares, ven-

dendo ta-
blets por
menos de
R $ 1 m i l
com exce-

lente per-
formance e

chegando a
180 milhões de

brasileiros. E isso
envolve iniciativas
em diversas esfe-

ras, como geração
de conteúdo lo-
cal. Hoje, traba-
lhamos com em-
presas que vão

desenvolver soft-
wares em portu-

guês brasileiro
para atender
essa popula-
ção. Também

desenvolvemos
trabalho com o

governo.

A conquista de novos espaços pelas
mulheres – progressiva, mas nem
sempre veloz – leva impressa as co-
res de suas lutas. Entre o trágico epi-
sódio de 8 de março de 1857, quando
um grupo de operárias foi trancado
em uma fábrica em chamas e a socie-
dade do século 21, envolvida em
transformações ainda incompreendi-
das, há um mundo de histórias, avan-
ços e desafios.

Não é preciso retomar, no curto
espaço deste artigo, os passos que
ainda são necessários para que as mu-
lheres sejam tratadas igualitariamen-
te na vida social ou no mundo do tra-
balho. Mas vale a pena fazer um recor-
te que tem muito a ver com os desa-
fios do Brasil de hoje – o das mulhe-

res em cargos profissionais relaciona-
dos às ciências e à tecnologia.

Embora a presença feminina nas
áreas científicas venha subindo nos últi-
mos 30 anos, persiste uma clara desi-
gualdade de gênero, com a predominân-
cia de homens. Nos Estados Unidos,
por exemplo, as mulheres ocupam me-
tade do mercado de trabalho, mas assu-
mem menos de 25% dos postos nas
áreas tecnológicas, segundo um relató-
rio recente do Departamento de Comér-
cio americano, intitulado “As mulheres
em Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática (CTEM): uma diferença de
gênero para a inovação”.

Evidentemente, não há explicações
únicas para fenômenos como esses. No
Brasil, país onde as mulheres avançam

mais rapidamente na escolaridade do
que os homens, certamente o aumento
de cursos de graduação nos últimos
anos, que se tornaram mais atrativos do
que os cursos de tecnologia, impacta es-
se crescimento.

De acordo com um levantamento fei-
to pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp), hou-
ve um aumento no porcentual de mulhe-
res que solicitaram apoio à pesquisa.
Em 2010, 42% do número total de solici-
tações foram feitos por pesquisadoras,
enquanto em 1992 esse percentual foi
de 30%. A educação universitária e ini-
ciativas do governo também ajudam a
garantir mais oportunidades para as mu-
lheres. As parcerias com universidades
colaboram para criar cultura de ciência

e tecnologia entre os mais jovens.
Atualmente, a IBM tem um programa

de parcerias com as universidades cha-
mado “Smart Professional”, cujo objeti-
vo é reunir estudantes, professores e
profissionais de TI a fim de capacitá-los
em tecnologias e conceitos relaciona-
dos à área. Os programas de recruta-
mento visam, também, a identificar mu-
lheres da área de tecnologia em todos os
estágios de sua carreira, seja na conclu-
são da graduação ou em posições com
mais experiência.

Não podemos esquecer que este qua-
dro não é influenciado apenas por opor-
tunidades educacionais ou tendências
de mercado. Há outros fatores que mui-
tas vezes são esquecidos, como a exis-
tência de modelos, ou seja, de precurso-
res que se tornaram pessoas admiradas
e exemplos a serem seguidos. Quanto
mais modelos femininos influentes ti-
vermos na ciência, mais mulheres se
sentirão estimuladas a seguir no mes-
mo caminho.

Do mesmo modo, a possibilidade de
se ter uma carreira que permita a conci-
liação das demandas de trabalho e pes-
soais são também fatores fundamentais
na atração e retenção de talentos, bem
como na geração de oportunidades
constantes de desenvolvimento, por
meio de comunidades técnicas e oportu-
nidades de participar em projetos em

outros países, mesmo sem o desloca-
mento físico.

Uma vez que as mulheres estão na
força de trabalho – especialmente
funcionárias que já são mães – for-
mas de trabalho flexíveis podem aju-
dar na retenção dessas profissionais.
A tendência é que mais empresas ofe-
reçam aos funcionários essas opções
como uma maneira de conciliar as ne-
cessidades dos clientes com as de
suas profissionais. Essa flexibilidade
pode incluir uma gama de opções,
tais como horários de trabalho varia-
dos, tempo parcial de trabalho, traba-
lho partilhado e o trabalho em casa.

Desde programas que incentivam
mulheres a estudar ciência e tecnolo-
gia a iniciativas de equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal com o objeti-
vo de atrair e reter funcionárias, ain-
da há muito trabalho a ser feito. No
mês em que comemoramos o Dia In-
ternacional da Mulher, cabe fazer
uma reflexão sobre essas questões e
o que as empresas e o mercado de
trabalho em geral têm feito nesse sen-
tido. Afinal, essa diversificação refle-
te a heterogeneidade de nossa socie-
dade e estimula fortemente a inova-
ção e o crescimento sustentável.

✽

DIRETORA DE RH DA IBM

Nem tudo é salário
DIVULGAÇÃO

MERCADO

LUCIANA CAMARGO
BATENDO PONTO
✽lcamargo@br.ibm.com

Levantamento feito pela consul-
toria Ricardo Xavier Recursos
Humanos apontou que feverei-
ro foi um mês de pouca movi-
mentação no mercado de traba-
lho para executivos. Embora
haja declínio natural no período
por causa do carnaval, este ano
a queda foi mais expressiva. A

oferta de 1.060 novas posições
significou recuo de 34,92% na
comparação com janeiro e de
29,94% ante fevereiro de 2011. A
área comercial foi a que mais
abriu vagas (10,6%). Na sequên-
cia, vem engenharia (9,7%), ad-
ministrativa (7%), financeira
(5,9%) e contabilidade (3,7%).

Vagas de trabalho para executivos caem
34% em fevereiro, aponta Ricardo Xavier

DIVULGACAO

DIVULGAÇÃO

Richard Cameron, country manager da NVIDIA

Procuram-semulheres
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Caderno E, p. 2.




