
Petrobrás é a 10ª
maior empresa
do mundo

Graça Foster entra na
lista dos mais influentes

Fernando Scheller

A atração de profissionais de per-
fil sênior de recursos humanos
está cada vez mais ligada ao au-
mento da importância da área de
gestão de pessoas para a estraté-
gia do negócio. Uma pesquisa fei-
ta pela consultoria britânica Mi-
chael Page mostra que o RH tem
dificuldades de atrair e reter ta-
lentos porque, apesar do recente
debate sobre a dificuldade em en-
contrar bons profissionais, o se-
tor ainda não está no centro das
estratégias da maioria das em-
presas.

Entrevistas feitas com geren-
tes e diretores de recursos huma-
nos pela Michael Page mostram
que as companhias ainda têm
problemas em “vender interna-
mente” a área de pessoas, já que
a migração para outros setores

geralmente se mostra mais pro-
missora no longo prazo. Para
57% dos profissionais ouvidos, é
difícil manter talentos no setor
de RH. Outro entrave, apontado
por 44% dos entrevistados, é o
reduzido números de profissio-
nais seniores nos departamen-
tos de gestão de talentos.

A presença do RH no centro
do planejamento da companhia
é realidade somente em algumas
corporações de grande porte, se-
gundo o diretor executivo da Mi-
chael Page, Augusto Puliti. “Nas
multinacionais, existe uma es-

trutura bem montada, com dire-
tor, gerente, coordenador e ana-
lista. Nas empresas menores, no
entanto, não existe o mesmo
comprometimento em relação
ao time de recursos humanos”,
explica o especialista.

O profissional mais experien-
te de gestão de pessoas está inte-
ressado em contribuir para os ob-
jetivos de longo prazo da empre-
sa. “O objetivo do RH hoje é parti-
cipar do comitê executivo da em-
presa. A função vai muito além
daquele caráter de execução tra-
dicional, de processamento de
folha de pagamento”, explica.

Mudança. Entre as empresas
que conseguiram atrair profis-
sionais experientes com o foco
no RH estratégico está a varejis-
ta Fototica, rede de óticas que
pertence ao grupo franco-holan-
dês Grand Vision. A empresa,
que trocou recentemente de pre-
sidente no País – o cargo foi assu-
mido por Marcelo Ferreira, ex-
Adidas, no segundo semestre de
2011–, atraiu também um diretor
de RH com 26 anos de experiên-
cia: Marco Antonio Gomes, que

já passou por Hamburg Süd, Va-
rig e Playcenter, chegou na em-
presa há cinco meses e ganhou
um assento no Conselho de Ad-
ministração.

A mudança, segundo Gomes,
foi motivada pelo desafio estraté-
gico apresentado pela Fototica:
criar um novo padrão de atendi-
mento, que exige a reciclagem
dos profissionais que já atuam
na empresa e também o treina-
mento dos novos que chegarão

com o projeto de expansão do
número de lojas. “A concorrên-
cia no setor de óticas é muito
acirrada. A plataforma de cresci-
mento da empresa está no servi-
ço, com uma venda mais técni-
ca”, explica. “Será preciso mu-
dar uma cultura. É o que a gente
está tentando fazer.”

No fim de 2010, quando foi
comprada pelo fundo de private
equity holandês Hal Invest-
ments (dono da Grand Vision,

formada em 2011), a Fototica
anunciou um plano ambicioso:
elevar seu número de lojas de 118
para 500 até 2014. No entanto,
até o fim do ano passado, segun-
do informações da assessoria de
imprensa, a Fototica ainda con-
tabilizava 119 unidades. A asses-
soria informa que a Fototica pre-
tende expandir sua atuação no
País com a abertura de novas uni-
dades próprias e aquisições, mas
não confirma se a empresa conti-
nuará a perseguir a meta de 500
pontos de venda.

Desafio. Como ocorre em qual-
quer outra carreira, o profissio-
nal de RH também busca desa-
fios maiores. Há quatro meses,
Ivan Pereira de Santana trocou a
varejista americana Walmart pe-
la finlandesa Kemira, especializa-
da em processos para tratamen-
to químico da água. Antes, Santa-
na fazia parte de uma equipe; ho-
je, responde pela estratégia de
pessoas para a América do Sul. O
grupo, que fatura€2 bilhões por
ano, tem quatro fábricas e 430
funcionários no País.

“A empresa tem o desafio de
encontrar profissionais qualifi-
cados para sua expansão. A meta
é crescer dois dígitos anualmen-
te na região”, diz Santana.

Rodrigo Petry

O Brasil deve contar com um
computador para cada habitan-
te em 2017, segundo estimativa
que consta na 23.ª Pesquisa
Anual de Uso de TI, divulgada
ontem pela Fundação Getúlio
Vargas. Atualmente, existem 99
milhões de computadores corpo-
rativos e domésticos em uso no

País, o que representa uma má-
quina para cada dois habitantes.

“O total de computadores pra-
ticamente dobrou em quatro
anos”, disse o coordenador da
pesquisa, Fernando Meirelles.
Em 2008, eram 50 milhões de
computadores em uso, o que re-
presentava uma máquina para
cada quatro habitantes. Até
2014, o estudo da FGV estima

que serão duas máquinas para ca-
da três habitantes, um total de
140 milhões de computadores.

Segundo a pesquisa, para cada
computador no Brasil existem
dois televisores e três telefones.
“O Brasil está bem acima da mé-
dia mundial em PC, TV e telefo-
ne”, disse o pesquisador.

Avanço. As vendas de PCs, en-

tre desktops, notebooks, net-
books e tablets, devem atingir
17,9 milhões de unidades este
ano, segundo a FGV. Esse resul-
tado representaria um aumento
de aproximadamente 10,5% em
relação ao ano passado, quando
foram comercializados 16,2 mi-
lhões de computadores para uso
doméstico e corporativo.

Para os próximos anos, a ex-

pectativa é de que a taxa de cres-
cimento fique na faixa de 9%. “Já
atingimos um alto patamar de
vendas. Não quer dizer que o
mercado vai ficar ruim, mas sim
que ficará muito robusto”, afir-
mou Meirelles. “Neste ano, será
vendido um computador por se-
gundo no Brasil”, acrescentou.

As empresas também estão in-
vestindo mais em informatiza-
ção. O investimento em TI atin-
giu 7% do faturamento líquido
em 2011, segundo a FGV, o dobro
do registrado há 12 anos.

RH quer assumir papel estratégico nas corporações

Brasil deve ter um PC por habitante em 2017
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Grupo
português
Ongoing
compra o iG
Portal pertencia à Oi, que resolveu
se concentrar em telecomunicações

A Oi vendeu ontem as áreas de
conteúdo e publicidade do por-
tal iG para o grupo português
Ongoing. A venda faz parte da
estratégia da Oi de concentrar
seu foco em serviços de teleco-
municações. A venda não in-
cluiu o segmento de serviços
digitais e a oferta de acessos
de banda larga do portal, que
continuam da Oi. O valor da
operação não foi divulgado.

“Com o objetivo de aumentar
o foco da Oi nos negócios liga-
dos à banda larga e dar mais auto-
nomia ao negócio de conteúdo/
publicidade, firmamos nessa da-
ta um acordo para a venda de
100% desta linha de negócio pa-
ra a Ongoing”, disse o iG em co-
municado interno enviado on-

tem a funcionários, ao qual o Es-
tado teve acesso.

A aquisição reforça a presença
da Ongoing na área de mídia no
Brasil. O grupo é acionista da Eje-
sa, dona dos jornais Brasil Econô-
mico, O Dia, Marca e Meia Hora.
O iG é um dos portais mais aces-
sados no Brasil, com 23,48 mi-
lhões de visitantes únicos em
março e 2,076 bilhões de page
views, segundo dados do Ibope.

Desde outubro do ano passa-
do circulam rumores de que a Oi
queria se desfazer do iG. Além da
Ongoing, outros grupos manifes-
taram interesse na aquisição, co-
mo a holding digital da RBS, o
Yahoo e a Editora Abril.

Negociação. A proximidade da

Ongoing com a Oi facilitou as ne-
gociações entre eles. A Ongoing
é a segundo maior acionista da
Portugal Telecom, que tem cer-
ca de 25% do capital da Oi. A ope-
radora de telecomunicações bra-
sileira, por sua vez, é dona de cer-
ca de 7% da Portugal Telecom.

A Oi se tornou controladora
do iG em 2008, quando com-
prou a Brasil Telecom, então do-
na do portal. No fim de 2009, a
empresa começou a reformular
o portal. O site contratou cerca

de 150 jornalistas em um ano e
meio e investiu R$ 80 milhões.

Os sinais de que a Oi pretendia
mudar o foco começaram em fe-
vereiro de 2011, quando o diretor
de Inovação e Novos Negócios
da Oi, Pedro Ripper, assumiu a
presidência do iG.

Meses depois a empresa come-
çou a cortar custos na área de
conteúdo e passou a valorizar
mais o segmento de serviços digi-
tais, que inclui a oferta de antiví-
rus e hospedagem de sites, por

exemplo.
Além do iG, a Oi fez outro de-

sinvestimento na área de conteú-
do recentemente. A empresa en-
cerrou na virada do ano a trans-
missão da Oi FM, que hoje está
disponível apenas na internet.

Em reunião com investidores
na terça-feira, o presidente da
Oi, Francisco Valim, admitiu
que a operadora perdeu o foco
entre 2008 e 2009. Agora, a em-
presa concentrará 80% dos seus
investimentos na modernização
e ampliação de sua rede. A Oi
anunciou investimento de R$ 24
bilhões até 2015.

Limite. O investimento da On-
going em veículos de mídia brasi-
leiros já foi alvo de investigação
do Ministério Público Federal
de São Paulo. A lei brasileira limi-
ta a participação de estrangeiros
em empresas de comunicação a
30% das ações.

A Ongoing é dono de 29,9% da
Ejesa. Os outros 70,1% perten-
cem à brasileira Maria Alexan-
dra Vasconcellos, casada com
Nuno Vasconcellos, presidente
da Ongoing.

Carreiras

Líder. Graça
Foster,
presidente
da
Petrobrás

Missão. Gomes dará suporte à expansão da Fototica

Sabrina Valle / RIO

A presidente da Petrobrás, Ma-
ria das Graças Foster, e o empre-
sário Eike Batista, fundador do
grupo EBX, entraram ontem pe-
la primeira vez na lista anual de
100 pessoas mais influentes do
mundo da revista americana Ti-
me. A presidente Dilma Rous-
seff integra pela segunda vez a
lista, da qual também já fez parte
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, em 2004.

“Uma honra representar o Bra-

sil na lista da TIME!”, exclamou
Eike, por escrito, em nota distri-
buída por sua assessoria de im-
prensa. “É resultado não apenas
da nossa atitude empreendedo-
ra, mas principalmente da forma
como geramos riqueza, com ino-
vação, capitalismo humano e res-
peito a todos.”

O ranking da Time engloba pes-
quisadores, empresários, ativis-
tas políticos, chefes de Estado e
artistas, como a cantora Rihan-
na e o jogador de futebol argenti-
no Lionel Messi. O presidente

dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, e a diretora-gerente do FMI,
Christine Lagarde, também es-
tão na relação.

A nomeação de Graça foi co-
municada em nota pela assesso-
ria da Petrobrás, mas não incluiu
comentários dela. Na semana
passada, Graça foi o foco princi-
pal de uma reportagem do New
York Times intitulada “Brasil,
onde petróleo e mulheres se mis-
turam de forma poderosa”.

Na foto, Graça aparecia em
seu gabinete ao lado de orquí-
deas e de um retrato preso à pare-
de da presidente Dilma, com
quem trabalhou diretamente no
Ministério de Minas e Energia
no início do governo Lula.

Dilma era ministra, e

Graça, secretária de óleo e
gás. Na semana passada, em
visita a Washington, Graça foi
elogiada pelo respeitado espe-
cialista americano Daniel Yer-
gin, autor de O Petróleo, livro
premiado com Pulitzer sobre
a história do setor.

Mudança. Pedro Ripper, diretor da Oi, assumiu o comando do iG no começo de 2011, com foco em serviços via internet

● Desafio

Para reter talentos,
empresas precisam
elevar responsabilidade
da área de gestão de
pessoas, diz consultoria

● Acionistas

A Petrobrás ficou em 10.º lugar
no índice Forbes Global 2000,
das maiores empresas de capi-
tal aberto do mundo. Além de-
la, 31 companhias brasileiras fo-
ram incluídas no ranking. O pri-
meiro lugar ficou com a ameri-
cana Exxon Mobil.

Com US$ 319 bilhões em ati-
vos e valor de mercado de US$
180 bilhões, a Petrobrás é a
maior empresa da América Lati-
na. O Itaú Unibanco, o Brades-
co, o Banco do Brasil e a Vale

também estão entre as 100
maiores empresas do mundo.

A americana Apple ficou em
22.º lugar, apesar de ser líder
em valor de mercado. O ran-
king da revista Forbes leva em
conta outros três quesitos: ven-
das, lucro e ativos. Com US$
433 bilhões em vendas e valor
de mercado de US$ 407 bi-
lhões, a americana Exxon Mo-
bil ultrapassou neste ano o ban-
co JPMorgan Chase, líder da lis-
ta em anos anteriores, que aca-
bou ficando em segundo.

A terceira colocada foi a ame-
ricana General Electric (GE),
seguida da anglo-holandesa Ro-
yal Dutch Shell e do banco chi-
n ê s I C B C . / A G Ê N C I A S

INTERNACIONAIS

57%
dos executivos de RH disseram
ter dificuldades em reter bons
profissionais na área

44%
afirmaram que o número reduzi-
do de profissionais seniores na
área prejudica a valorização da
carreira no setor de RH

FABIO MOTTA/AE

25%
é a participação da Portugal
Telecom na Oi. A Ongoing é um
dos principais acionistas da
operadora portuguesa

7%
é a participação da Oi na
Portugal Telecom
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B21.
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