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Duas carreiras. Doria, ex-jogador de basquete e executivo do Morgan Stanley: união de prática de esporte e educação sólida
● Diferença
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Cumprir longas jornadas, sacrificar-se em nome da equipe
e saber esperar resultados de
longo prazo. São características comuns a esportistas valorizadas pelas corporações. Do
ex-tenista Luiz Mattar, que
fundou a empresa da tecnologia Tivit, a Abilio Diniz, um aficionado por esportes que implantou a cultura do bem-estar no Pão de Açúcar, há vários
exemplos de homens de negócio que valorizam o espírito
de competição ao contratar.
Jogador profissional de basquete por clubes como Corinthians e Flamengo, Celso Doria
percebeu, lá pelos 20 e poucos
anos, que não se tornaria um astro do esporte que sobreviveria
do próprio nome para o resto da
vida. Foi quando largou as quadras da liga profissional brasileiraparajogarbasqueteuniversitário nos Estados Unidos, onde a
prática do esporte vinha unida a
uma bolsa de estudos.
Estudou administração no
Kansas e, já aposentado do basquete, conseguiu um emprego
naPepsico.“Não tinhaexperiência nenhuma quando fui contratado. Mas estava formado, falava

quatro idiomas e tinha sido capitão do time de basquete”, lembraDoria,hojeexecutivoresponsável pela área de TI do banco
MorganStanleynaAméricaLatina. “Tive a sorte de não descuidar da minha formação por causa do esporte. Meu pai sempre
exigiu que eu estudasse.”
A consultoria portuguesa
Adeccoajudaatletasquejápassaramdaidadedecompetiçãoaencontrar um lugar ao sol no mundo corporativo. Associando-se a
entidadesesportivas,comooComitê Paraolímpico Brasileiro e o
Comitê Olímpico Português, a
empresa tem o objetivo de conscientizar os esportistas sobre a
importância da manutenção da
educação em paralelo à carreira
nas quadras e piscinas.
O trabalho com esses profissionais precisa começar por noções básicas sobre o trabalho em
umacorporação.“Ensinamosessesprofissionais afalar sobrehabilidades e elaboramos currículos. São pessoas que nunca antes
foram a uma entrevista de emprego”, explica Paulo Canôa, vice-presidente da Adecco para a
América Latina.
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Habilidades como espírito de equipe e foco
no longo prazo são apreciadas nas empresas

Tecnologia. O nadador Cicero
Torteli foi à Olimpíada de Seul,

“Há muitos paralelos entre o
esporte e o mundo corporativo.
A diferença é que a competição
é declarada no esporte, e
velada nas empresas.”

em 1988, representando o Brasil
em três categorias. Aos 45 anos,
ele está em sua segunda história
como empreendedor. Ele fundou a Paggo, posteriormente
vendidaàoperadoradetelefonia
Oi, e hoje é o “capitão” de uma
equipe de 75 pessoas na Freeddom. A empresa está desenvolvendo um projeto de pagamento
por celular na Nigéria, em asso-

ciação com o UBA, o maior banco daquele país.
O projeto acabou de sair da fase de testes e contabiliza 30 mil
clientes nigerianos. Segundo o
empresário,adisposiçãoparanegociar um contrato na África
veio dos tempos de piscina.
“Muita gente vai pensar: para
que ir até à Nigéria? Na minha
época de clube, eu tinha de nadar onde quer que mandassem.
A gente perde os medos logo cedo. E eu corri atrás da oportunidade”, lembra Torteli. “Com 14
anos, lidava com decisões que
muita gente não tem coragem de
tomar aos 30 anos.”
Em sua empresa, o ex-nadador diz tentar combinar o espírito de equipe do esporte com a
gestão por resultados de seu primeiro empregador, o extinto

Banco Garantia, que foi comprado pelo Credit Suisse em 1998.
“Acredito no sistema de meritocracia do Garantia, em que as
pessoas com boa performance
têm de virar sócias. E também
defendo a lógica do revezamento.Seumaequipefoimal,épreciso entender quais foram os pontosfracosequemfoiqueprejudicou a equipe.”
Ex-jogador de rúgbi e nadador, o presidente da consultoria
Thomas Brasil, Victor Martinez,
diz que o esporte só é uma vantagem caso o profissional tenha o
mesmoníveltécnicodeseusconcorrentes. “Certamente é um diferencial. Há muitos paralelos
entreoesporteeomundocorporativo.Adiferençaéqueacompetição é declarada no esporte, e
velada nas empresas.”

Governo quer reduzir valor da
assinatura básica de telefonia fixa
Outra mudança em
estudo para o setor prevê
transformar multas de
até R$ 6 bi às empresas
em investimentos
Anne Warth / BRASÍLIA

Em mais um esforço pela queda
das tarifas públicas, o governo
pretende reduzir o valor da assinatura básica do serviço de telefonia fixa e diminuir a tarifa de
interconexão. A mudança será
gradativa, mas deve começar em
2014,explicou oministrodasComunicações, Paulo Bernardo.
A pasta também avalia substi-

tos, de acordo com a Anatel.
“O ideal seria que o consumidor fosse cobrado pelo que usasse. Liga, conversa e paga”, afirmou o ministro, ao participar de
audiência pública na Câmara.
Bernardo acredita que o valor da
assinatura básica é um dos motivos que explicam a perda de 2,5
milhões de consumidores das
empresas de telefonia fixa no
ano passado. “Sei que há resistência das concessionárias, mas
issoestá levando osetor a perder
competitividade. Ninguém quer
começar uma conversa pagando
cerca de R$ 40”, afirmou.
No mesmo modelo, o governo
pretende incluir a redução da tarifadeinterconexão,queécobra-

Cobrança. Para Bernardo, cliente deve pagar só o que gasta
da cada vez que o cliente faz uma
ligaçãodeumtelefonecelularpara um fixo ou entre operadoras
de celular diferentes. Atualmente em R$ 0,42, segundo a Anatel,
a ideia é que a tarifa chegue a R$
0,30 até 2014.

Procuradas, Telefônica e Oi
preferiram não se manifestar sobre as mudanças propostas por
Bernardo. A Telefônica, dona da
marcaVivo,enfatizou quejá possui planos de telefonia que não
cobram a assinatura básica.

Qualcomm vai investir em empresas brasileiras
Grupo americano traz
para o Brasil seu braço
de investimentos e
lança prêmio para
empresas iniciantes
Renato Cruz

A Qualcomm procura empresas
iniciantes brasileiras para investir. A fabricante americana de
chipsparacelularesetabletsacaba de trazer para o Brasil seu braço de investimentos, chamado
Qualcomm Ventures, e lançar a
versãolatino-americanadoQprize, competição de startups que
já promove nos Estados Unidos,
Europa,China,Índia, IsraeleCoreia do Sul.
Cada vencedor regional receberá um investimento de US$
100mil,eparticipará deumadisputa com os escolhidos em outras partes do mundo por um
aporte adicional de US$ 150 mil.
As inscriçõesestão abertas até 17

de agosto. “Procuramos empresas do ecossistema das comunicações sem fio, desde a área de
componentes até aplicações e
serviços”, diz Carlos Kokron, diretor executivo da Qualcomm
Ventures para a América Latina.
Kokron assumiu o comando
da Qualcomm Ventures na região há dois meses. Além do concurso, ele espera fechar pelo menos mais um investimento até o
fim do ano. O braço de investimentos da Qualcomm foi criado
em 2000, e tem 66 empresas investidas. “Nosso aporte pode
ser de US$ 500 mil a US$ 100
● Diversificação

66

é o número de empresas
iniciantes de diversos países
que já receberam aporte da
Qualcomm Ventures, braço
de investimentos da fabricante
americana de chips
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milhões, e a maior parte fica entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões”, disse Kokron.
Elenão tem ummontante predefinido para investir. A QualcommVentures costuma ser minoritária. “Se pudesse escolher,
ficaria com 10% a 20%”, disse o
executivo, acrescentando que
existem algumas empresas na
carteiraemqueaparticipaçãoestá fora dessa faixa.
Prazo. Diferentemente de fun-

dos tradicionais, a Qualcomm
Ventures, que administra recursos da própria Qualcomm, não
tem prazo de saída. “Ficamos o
quanto for necessário”, diz Kokron. “É bem melhor uma empresasercompradadoqueservendida.” Desenvolvendo mais a frase, ele explica que é melhor uma
empresareceberpropostas deinteressados por causa de seus resultados do que os investidores
terem de correr atrás de alguém
que compre suas participações,
porqueoprazodo fundoestáter-

●

Visão de longo prazo: no
esporte, os resultados só vêm
após um longo período de treinos

● Resistência: os esportistas,
mesmo na infância ou adolescência, são acostumados a longas
jornadas de treinos
● Espírito de equipe: a má
relação com o técnico pode resultar em demissão do atleta, prejudicando o time todo
●

Espírito empreendedor:

para progredir, muitos atletas
têm de aprender a gerir a própria
carreira desde cedo

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 maio. 2012, Economia & Negócios, p. B23.
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tuir multas aplicadas às empresas do setor pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que vencem entre 2012 e
2014, por investimentos. Segundo ele, as empresas devem cerca
de R$ 6 bilhões, dos quais R$ 300
milhões a R$ 400 milhões terão
de ser pagos neste ano.
O governo encomendou estudos de uma consultoria internacional para implantar um modelo baseado nos custos reais das
empresas. Como parte significativa da receita das concessionárias vem da assinatura básica, a
intenção é alterar o modelo aos
poucos. Atualmente, a assinatura do plano básico de 200 minutos custa R$ 29,50, sem impos-

ESPORTE x EMPRESAS

Oportunidades. Para Kokron, País atravessa bom momento
minando.
Além de ganhar dinheiro com
o investimento em si mesmo, a
Qualcomm procura startups
queajudem aincentivar o crescimentodomercadodecomunicações móveis como um todo. Entre as empresas do portfólio es-

tãoaLifescribe,quefabricacanetas inteligentes que registram as
anotações e o áudio relacionado,
e a Invensense, que produz componentes que captam movimento, como giroscópios e acelerômetros. “Acho que, por aqui, teremos mais empresas de softwa-

Investimentos. De acordo com

o ministro, as multas impostas
àsempresas do setor terão de ser
pagas,embora oministério estude substituir as sanções aplicadaspelaAnatelpornovosinvestimentos. O novo regulamento de
sanções da agência aumentou a
possibilidade de celebração de
acordos com as empresas e consequente diminuição do peso
das multas.
“Algumas empresas estão nos
procurando para ver como podem fazer, se é possível trocar
poralguma obrigaçãoou investimento. Se for razoável para empresa, Estado e cidadão, podemos conversar”, afirmou o ministro. A proposta está em estudo pela Anatel e deve levar seis
meses para ser finalizada.
Antes que a mudança se torne
realidade, terá de ganhar também o aval do Tribunal de ContasdaUnião(TCU) edoMinistério Público Federal (MPF).

re e aplicativos”, diz.
OBrasilviveummomentoúnico de investimento em empresas iniciantes. Além da QualcommVentures,companhiascomo a Telefônica, a Siemens e o
Buscapé criaram competições
de startups. “O ambiente mudou bastante nos últimos anos”,
diz Kokron, que já atuou em outras empresas de investimento,
como a Intel Capital e a Stratus.
“O Brasil está construindo um
contínuo de capital.” Ou seja, há
investidores dispostos a apostar
em empresas nos mais diferentes estágios de seu desenvolvimento.
Avencedorado concursoreceberá US$ 100 mil em debêntures
conversíveis em ações. Esses papéis serão convertidos em participação quando a companhia receber sua primeira rodada de investimento externo.
Segundo Kokron, as empresas
da carteira da Qualcomm recebem, além do dinheiro, acesso a
novas tecnologias e a atores importantesdomercadode mobilidade, como fabricantes de equipamentos e operadoras, que são
parceiros da Qualcomm.

