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Num mês comum, David La-
wee se reúne com duas dúzias
de fundadores de novas em-
presas. Ele os entrevista para
saber de suas empresas, suas
ambições, seu financiamento
e suas grandes ideias para o fu-
turo. De tempos em tempos –
quem sabe uma vez a cada dez
entrevistas – Lawee encontra
alguém que o arrebata. “Eles
entram pela porta e seu dife-
rencial é percebido imediata-
mente”, diz ele.

Esses brilhantes fundadores
são capazes de identificar solu-
ções incríveis para algum proble-
ma que aflige o mundo e se reve-
lam hábeis em superar cada obs-
táculo que os separa do seu so-
nho. “Quando conheço alguém
assim, tenho a sensação de ter
ganho a semana”, afirma Lawee.
“Chego até a agradecer à pessoa,
dizendo ‘Muito obrigado, você
me fez ganhar a semana’.”

Há muitas pessoas como La-
wee no Vale do Silício – defenso-
res dos empreendedores, pes-
soas que embarcam com tudo
em novas ideias e sentem a adre-
nalina correr ao conversarem
com o próximo Steve Jobs, Larry
Page ou Mark Zuckerberg. Mas,
mesmo num lugar que transbor-
da de otimismo, Lawee se desta-
ca. Ele é o diretor do departamen-
to de aquisições do Google, sen-
do portanto uma das poucas pes-
soas no mundo capazes de tirar
do obscurantismo um ambicio-
so iniciante em tecnologia e tra-
zê-lo para a primeira divisão.

Visitei Lawee em janeiro para
ouvir a opinião dele a respeito
das mudanças ocorridas no Goo-
gle desde a volta de Larry Page à
direção. Visto de fora, o Google
parece ter se convertido numa

empresa completamente dife-
rente sob a tutela de Page. Antes
tida como caótica e experimen-
tal - uma firma que lançava tan-
tas iniciativas diferentes que che-
gava a dar a impressão de não ter
ninguém no comando –, a empre-
sa é agora considerada disciplina-
da, agressiva e, para muitos,
assustadora.

Page pôs fim a dúzias
de projetos que não eram
considerados centrais pa-
ra a missão do Google.
(Tchauzinho, Knol!) Ao

mesmo tempo, ele lançou uma
nova rede social, o Google +, ago-
ra oferecida como o novo recep-
táculo central dos dados pessoas
de todos os usuários do Google.

Page também alterou a políti-
ca de privacidade do Google pa-
ra permitir que a empresa use as

informações a respeito do usuá-
rio obtidas por um produto Goo-
gle para definir os anúncios que
serão exibidos a ele por outros
produtos. E, com a compra da
Motorola Mobility, Page trouxe
o Google ao ramo da fabricação
de smartphones, o que o torna
um concorrente direto de outras
empresas que usam seu sistema
operacional, o Android.

De acordo com todos os crité-
rios, o Google é hoje um comba-
tente mais ousado, mais discipli-
nado e mais feroz na guerra tec-

nológica do Vale do Silício.

Rentabilidade. Larry Page quer
resultados. Essa é provavelmen-
te a mudança mais importante
vista desde a chegada de Page à
liderança: foi-se o tempo em que
o Google se dispunha a comprar
uma empresa apenas para deixá-
la desaparecer sem nunca ter lan-
çado um produto. Agora Page es-
pera relatórios diretos e regula-
res da equipe de aquisições a res-
peito do desempenho das empre-
sas recém-compradas.

“Larry faz questão de se certifi-
car de que a lógica por trás de
cada acordo seja bem compreen-
dida”, diz Marcella Butler, direto-
ra sênior de desenvolvimento
corporativo, que gerencia como
novas empresas são integradas
ao Google. Isso parece óbvio pa-
ra uma grande empresa, mas é
algo incomum para o Google. O
estilo administrativo de Page su-
gere o fim de uma era. Hoje em
dia, o Google fala sério quando o
assunto é ganhar dinheiro. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Realidade aumentada

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

C omum vídeono You-
Tube e um texto no
Google+, foi apre-
sentado ontem o

Google Glasses, um projeto que,
se implementado com sucesso,
promete revolucionar a o cotidia-
no das pessoas em uma das maio-
res inovações tecnológicas des-
de o lançamento do iPad.

O Google Glasses serão ócu-

los que terão as mesmas informa-
ções disponíveis hoje em apare-
lhos como o iPhone ou celulares
com o sistema operacional An-
droid. A diferença é que estará
no nosso campo de visão, sem a
necessidade de uma tela para

consultarmos dados.
O produto, ainda em fase

de testes, não está a venda. Se-
gundo o Google, “o Project
Glass começou a criar esta tec-
nologia para podermos explo-
rar o mundo no momento”,
sem a necessidade de entrar e
sair da internet o tempo todo.
A divulgação visa esclarecer
as dúvidas e também saber as
críticas das pessoas.

No vídeo, um homem acor-
da de manhã e recebe uma
mensagem de texto na pró-
pria lente dos óculos para en-
contrar um amigo em uma li-
vraria. Ao abrir a janela de sua
casa, a temperatura ambiente
assim como a previsão para o
resto do dia aparece.

Um fechamento inespera-
do no metrô que o levará à li-
vraria será avisado imediata-
mente pelo Google Glasses,
que o redirecionará para um
mapa. Não muito diferente
dos aplicativos já existentes,
mas tudo será automático,
sem a necessidade de usar o
celular. Na cena final, ele fala
com a namorada que aparece
na sua visão, com a imagem
real do rio Hudson, em Nova
York, no horizonte.

Claro, há a questão do uso
dos óculos. Para superá-la, o
projeto Google Glasses estu-
da uma série de designs que
foram apresentados no
Google+. Emi Kolawole, blo-
gueiro de tecnologia do jornal
Washington Post, afirma que
“os óculos podem dar início a
uma nova ordem mundial pa-
ra tráfego de pedestres, com
as pessoas parando em pon-
tos da cidade para ver o mun-
do de uma forma diferente”.

Nick Bilton, do New York Ti-
mes, diz que pessoas com
acesso ao Google Glasses afir-
mam que os óculos não de-
vem interferir tanto na vida
das pessoas. “Elas podem até
se sentir mais livres da tecno-
logia”, afirmou.

Fernando Scheller

Em tempos de salários em alta e
multiplicação das empresas de
head hunting no Brasil, muitas
companhias estão olhando para
dentro na hora de buscar talen-
tos para ocupar as vagas de lide-
rança que surgem. Segundo espe-
cialistas, o recrutamento inter-
no pode ser uma boa forma de a
empresa evitar ficar refém do lei-
lão de salários na hora de buscar
um líder.

“Quando vê oportunidades
dentro do grupo, o profissional
tende a se interessar. No entan-
to, a empresa tem de evitar arma-
dilhas nesses processos, como
restrições a candidaturas inter-
nas. Se a oportunidade existe,
ela tem de estar aberta para to-

dos”, diz Patricia Epperlein, da
consultoria Mariaca. “Nenhum
chefe pode ter o poder de impe-
dir ou punir alguém que se inte-
ressar por uma vaga.”

O Grupo Odebrecht tem tradi-
cionalmente a política de tentar
resolver suas demandas de recur-
soshumanos internamente. A va-
riedade de atuação – holding,
construtora, petroquímica, bioe-
nergia, etc. – permite que o fun-
cionário viva diferentes carrei-
ras sem deixar o conglomerado.
Tome-se o caso do executivo Lu-
ciano Guidolin, que havia saído
da Braskem em 2010 para assu-
mir a vice-presidência financei-
ra da holding. No mês passado,
voltou à petroquímica para co-

mandar a divisão de polímeros.
Mapear oportunidades e can-

didatos a ocupar futuros cargos
é a “obrigação” do departamen-
to de recursos humanos, de acor-
do com Marcelo Arantes, vice-
presidente de pessoas e organiza-
ção da Braskem. “Mais de 90%
das nossas oportunidades de
crescimento são resolvidas inter-
namente”, afirma. “Recente-
mente, trouxemos três vice-pre-
sidentes da Odebrecht. É algo na-
tural dentro do grupo.”

Sucessão. O plano de sucessão
da Braskem, explica Arantes, in-
clui o acompanhamento de três
tipos de profissionais aptos a
exercer uma função de chefia. O
sucessor “nível 1” é aquele que
pode assumir a responsabilida-
de imediatamente, caso o gestor
venha a ser recrutado interna-
mente ou deixe a companhia. O
profissional “nível 2” pode assu-
mir o cargo em dois ou três anos,
enquanto o “nível 3” estará pre-
parado para a função dentro de
três a cinco anos.

É um trabalho árduo, segundo
o profissional, porque a Bras-
kem tem cerca de 500 posições
de responsabilidade – entre coor-
denadores, gerentes, diretores e
vice-presidentes. Além de pro-
mover reuniões periódicas so-
bre o preenchimento dessas
oportunidades, das quais partici-
pam os principais executivos, a
Braskem também acompanha o
movimento de salários do merca-
do para evitar que a companhia

não se distancie da realidade do
mercado. “Atualizamos tanto o
salário quanto a remuneração va-
riável”, diz Arantes.

Mas nem a Odebrecht está
imune à disputa por talentos em
momentos de expansão, na vi-
são de Patricia Epperlein, sócia-
presidente da Mariaca. “A ETH
(operação de bioenergia da Ode-
brecht) é um exemplo. Em mui-
tos casos, o conhecimento não
está dentro da empresa.”

Os bancos de talentos estrutu-
rados, no entanto, são mais co-
muns em grandes empresas. Se-
gundo Victor Martinez, presi-
dente da consultoria Thomas
Brasil, essas companhias geral-
mente usam ferramentas como
treinamento, desenvolvimento
e viagens internacionais para re-
ter profissionais. “Nas grandes
empresas, os processos geral-
mente costumam ser mais cla-
ros e justos”, diz o especialista.
Já nos pequenos e médios negó-
cios, afirma Martinez, a escolha
geralmente é aleatória e não se-
gue regras identificáveis.

Estratégias parecidas com a
da Odebrecht, porém, esbarram
hoje no próprio aquecimento do
mercado. “Hoje, o profissional
está muito mais disposto a ouvir
uma proposta, mesmo que este-
ja feliz onde trabalha”, diz Patri-
cia, da Mariaca. Segundo ela, os
executivos não querem ficar co-
nhecidos como aqueles total-
mente imunes ao assédio dos
head hunters. “Eles sabem que é
necessário comparecer a pelo
menos algumas entrevistas por
ano. Ninguém quer deixar de ser
procuradoe perdera oportunida-
de ideal.”

Recrutamento interno vira arma na briga por talentos

● O Yahoo anunciou ontem que
está demitindo duas mil pessoas,
sinalizando uma grande mudan-
ça na companhia. “As medidas
de hoje são um passo importante
para um novo Yahoo, menor,
mais ágil, mais rentável e mais
bem-equipado para inovar com a
velocidade que nossos clientes e
o mercado exigem”, disse o presi-
dente Scott Thompson. “Nosso
objetivo é voltar à nossa meta
principal, ou seja, é colocar nos-
sos usuários e anunciantes em
primeiro lugar, e estamos nos
mexendo agressivamente para
conseguir isso”, acrescentou.

As demissões acontecem dian-
te de menor receita do Yahoo e
concorrência de sites como Goo-
gle e Facebook. A companhia
também trava uma briga com o
gestor de fundo de hedge Daniel
Loeb, da Three Points. Com uma
fatia de 5,8%, o fundo é o maior
acionista do Yahoo. / REUTERS
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REUTERSLarry
Page impõe
disciplina
ao Google
Depois de assumir o comando, fundador
passou a cobrar resultados das aquisições

Yahoo anuncia
corte de 2 mil
empregados

Protótipo. O Google desenvolve óculos com funcionalidades de celular inteligente

EMPRESA QUER COLOCAR
INTERNET NOS ÓCULOS
Google Glasses promete colocar informações no campo de visão dos
usuários em uma tecnologia que dispensa a tela, mas ainda não está à venda

● De mãos atadas
Na guerra por pessoal qualifica-
do, as múltis estão entre as mais
prejudicadas. Isso porque preci-
sam seguir regras rígidas da ma-
triz e têm pouca autonomia para
negociar salários e benefícios.

Carreiras

Promoções. Arantes faz monitoramento de líderes

Leia o Estadão no Tablet.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Ao preparar líderes com
até cinco anos de
antecedência, Braskem
afirma captar só 10% de
suas vagas no mercado

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B22.
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