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Ambição. O desenvolvimento

deprogramasmaisinclusivospode ser, na visão de executivos,
uma forma de encontrar profissionais de um perfil de renda
maisbaixo comambição decrescimento profissional. “Quando
disputei meu primeiro emprego
em multinacional, na Souza
Cruz, concorri com pessoas que
tinham mais preparo e eram
fluentes em vários idiomas”,
lembra Felipe Araujo, 41 anos,
hoje diretor do centro de excelência da América Latina da
Kraft.“Mas euestava concentrado no processo seletivo e consegui a vaga”, diz.
Araujo começou trabalhar aos
12 anos, na loja de doces do pai,
que morreu menos de um ano
mais tarde. A mãe, funcionária
concursada do antigo Banespa,
passouasustentar afamília sozinha.Naadolescência, ohojeexecutivo passou por vários empregos:office-boy,ajudanteembanca de jornal e pizzaiolo. Arranjou
uma bolsa em um cursinho gratuitodaUSPepassounovestibular de engenharia de produção.
Desde então, galgou posições
em diversas empresas de grande
porte. “Sempre me ajudou o fato
de que, desde pequeno, eu sem-
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manos afirmam que uma experiência difícil durante a infância
ou adolescência pode ajudar na
hora da contratação. É consenso
que um período de intercâmbio é
uma forma de um jovem ganhar
não só fluência em um outro idioma, mas também de um importante contato com o “mundo
real” sem a tutela paterna. Alguém que não teve a mesma
oportunidade, mas precisava cozinhar em casa ou cuidar dos irmãos menores enquanto os pais
trabalhavam, também deve relatar a experiência. Esse tipo de
vivência demonstra senso de responsabilidade. Mas tudo deve ser
relatado de maneira prática. Não
vale usar a história de vida para
despertar pena no recrutador.

ar

● Profissionais de recursos hu-

tig

o

é

Usar experiência
de vida é diferente
de ser ‘coitadinho’
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Inglês fluente, experiência no
exterior eformação em universidade de alto nível. O perfil
dos aprovados em programas
de estágio e trainee começa a
ser desafiado no País. Na Unilever, a instituição de graduação e o domínio de idiomas já
não são pontos de corte. “O conhecimento técnico ésecundário no início de carreira. Queremos saber quem tem valores que podem contribuir para a cultura da empresa”, explica Jessica Hollaender, diretora de RH da Unilever Brasil.
A valorização da diversidade
naseleçãodejovenstalentos,porém, não é a regra da maioria das
empresas. De acordo com Fernanda Bueno, gerente de projetos da consultoria Across, não
bastao RH recomendaracontratação de profissionais com diferentes experiências de vida. É
preciso que gerentes e diretores
estejam abertos para essa nova
realidade.NaUnilever,osexecutivos demonstraram em uma
pesquisa o interesse em ter um
perfil socioeconômico mais amplo dentro da empresa.
Por trás dessa solicitação estãonecessidadespráticas da empresa, cujo resultado está diretamenteligadoaointeressedoconsumidoremcomprarseusprodutos. Um profissional que tenha
passado, em algum momento da
vida, por uma dificuldade típica
do consumidor de classe C provavelmente terá mais facilidade
em desenvolver produtos voltados a esse público. É o que ocorrecomacoordenadorademarke-

cursinhopré-vestibular pago pela empresa. A ajuda, recebida durante quatro anos, permitiu que
elatrocasseocursodesecretariado pelo de relações públicas. No
terceiro ano de universidade –
ela passou na USP –, entrou na
empresa como estagiária. Agora,
participa da elaboração de estratégias de marketing para o sabonete Lux para a América Latina.
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ting Aline Preto, 26 anos. “Tive
depriorizararendaetenhoclarezadoslimites docliente. Issopodecontribuirnuma estratégia de
lançamento de produto.”
Aline entrou na Unilever por
meio de um programa que seleciona potenciais talentos por
meio de um trabalho conjunto
com organizações não governamentais. Ela tinha 19 anos e fazia
um “bico” em uma das ONGs
participantes quando foi indicadaparareceberumaajudadecusto de um salário mínimo e ter o
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Grupos como a multinacional Unilever passam a valorizar
mais a experiência de vida ao selecionar jovens talentos

Chance. Aline Preto recebeu ajuda financeira da Unilever antes mesmo de entrar na empresa
preme vinuma cadeirade executivo.”
Informação. Outro fator que favorece a mudança do perfil socioeconômicodosaprovadosparaprogramas deestágioe detrainee é a democratização do acesso à informação, na opinião do
consultor Carlos Eduardo Altona, da empresa Exec. “Com a popularização do acesso à internet,
essa disparidade entre as classes
ficou muito menor”, diz o especialista.“Apesardaqualidade va-

Eric Pfanner
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Enquanto a disputa envolvendo
o projeto de livros digitais do
Google se aprofunda nos Estados Unidos, a empresa disse esta
semana que chegou a um acordo
na França que poderá trazer de
volta à vida milhares de obras fora de catálogo.
A Associação das Editoras
Francesas e a Société des Gens
de Lettres, grupo de autores do
país, recuou dos processos abertos contra a empresa nas quais
acusavam o Google de violar os
direitos autorais com seu esquema local de digitalização de livros.OGoogleconcordouemdefinir um acordo “padrão” sob o

qual as editoras poderão oferecer versões digitais das obras para serem vendidas pelo Google.
“Esperamos que essas parcerias inovadoras ajudem a dar um
impulso inicial ao emergente
mercado dos livros eletrônicos
na França”, disse Philippe Colombet,diretordadivisãofrancesa do Google Books.
Por mais que a venda de
e-books tenha alcançado números expressivos nos EUA, o sucesso dessa indústriafoi impedido na França, e em boa parte da
Europa,porcausadedisputasenvolvendo os direitos autorais e
outras questões.
O acordo segue o modelo de
contrato que o Google estabeleceu separadamente com duas
das principais editoras da França, Hachette e La Martiniere. As
cláusulaspermitemqueoseditoresmantenham ocontrolede váriosaspectosdoprocessodedigitalização dos livros, incluindo a
escolhadostítulosqueserãooferecidos.

Novos domínios motivam
corrida por registros
LONDRES

Uma disputa sem precedentes
por novos endereços na internet
teve início ontem. O ambicioso
plano de liberalização dos endereços de internet atraiu 1,93 mil
pedidos de registro, quase metade deles provenientes da América do Norte, com gigantes como

a pessoa poderá correr atrás de
suas deficiências.
Hoje diretora de RH da Unileverpara aAméricaLatina,Lucyane Rezende, 37 anos, conta que
conseguiu fazer um intercâmbio
nos Estados Unidos com as economias que reuniu na época de
estagiária. “Juntei dinheiro para
o curso e fiquei hospedada na casa de amigos”, lembra. “Negociei 40 dias de férias e até hoje
agradeço ao colega que se ofereceu para pagar minha passagem
com as milhas dele.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 2012, Economia & Negócios 2 , p. B22.

Google faz acordo com editoras na França
Empresas põem fim a
ações judiciais envolvendo
política de digitalização de
livros; obras poderão ser
vendidas pelo Google

riar, o acesso a cursos de graduaçãoepós-graduação tambémaumentou muito.”
Para o consultor, o candidato
em início de carreira precisa
mostrar disponibilidade, resiliênciaecompetitividade–características valorizadas dentro de
qualquer empresa. Altona afirma que a necessidade do domínio de línguas e de experiência
internacional é algo que só será
realmente exigido do profissional quando ele chegar a cargos
de gerência – antes desse ponto,

AmazoneGooglesolicitando dezenas de domínios como .cloud,
.buy e .book.
A liberalização dos domínios
de primeiro nível para além das
menos de duas dúzias de sufixos
existentes – dominados por
.com, .org e .net – tem por objetivo estimular a concorrência e a
inovação, ao oferecer às organizações maior controle sobre sua
presença na web.
Críticos dizem ser improvável
que os novos sufixos ganhem espaço,ealgunsdetentoresdemar-
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Raridades. Google poderá resgatar obras fora de catálogo
“Estamos dizendo que este
acordo respeita a lei francesa de
direitosautorais”, disse a diretora administrativa da Associação
das Editoras Francesas, Christine de Mazieres.
O formato tem uma diferença
fundamental em relação às propostas do Google para pôr fim

aos litígios que tramitam nos
EUA envolvendo a digitalização
de livros. Nessas negociações, o
tribunal desconsiderou no ano
passado uma proposta de acordo de US$ 125 milhões, cujos termos determinavam que qualquerlivrodigitalizadoseriaautomaticamente incluído no banco

cas registradas alegam que as
mudanças lhes causarão despesas desnecessárias para a defesa
do seu território online. O custo
de cada pedido é de US$ 185 mil,
além das despesas operacionais.
As experiências de liberalização em pequena escala conduzidas anteriormente resultaram
em baixa procura por sufixos como .museum, .jobs e .travel.
“No nível mais elevado, o ponto central é concorrer com o domínio .com”, disse Jonathan Robinson, membro do conselho da
Afilias, uma companhia de registro de sites que solicitou mais de
100 nomes de domínio a pedido
de seus clientes. “Termos curtos, memoráveis e distintivos
com três letras de extensão se

tornam interessantes”, disse.
Foramrecebidospedidosrivais para 231 nomes de domínio, sendoo .appo mais popular, com 13 candidaturas, seguido por .inc, com 12, e .home, com 11.
A Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), organização
americanasem fins lucrativos
queadministra ossistemas de
domíniodaweb,avaliaráassolicitações até o final do ano.
Nos casos em que houver
disputa, será realizado leilão,
seasduaspartestiveremjustificativa legítima. Os primeirosnovosdomíniosdevementrar em operação no primeiro
semestre de 2013. / REUTERS

de dados do Google, a não ser
queo detentor dosdireitos autorais determinasse especificamente a exclusão do título.
Os envolvidos nas negociações nos Estados Unidos não
conseguiram chegar a um novo
acordo.Este mês, um juiz concedeu à disputa mobilizada pelos
autores o status de ação coletiva.
Segundo o Google, o acordo
significa que a França é agora o
únicopaísnoqualaempresacontacomum contratodedigitalização de livros que abrange toda a
indústria, cobrindo obras que
saíram de catálogo mas continuam protegidas pela lei dos direitos autorais – categoria que
engloba a maioria dos livros de
todo o mundo.
“Trata-se sem dúvida de uma
inovação”, disse Colombet. “Estamos interessados em exportar
acordos como este para outros
lugares.”
Segundo os termos do acordo, o Google planeja tornar os
livros disponíveis em sua loja de
conteúdo digital, Google Play,
que ainda não foi lançada na
França. As editoras teriam também a liberdade de comerciali-
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PHILIPPE COLOMBET
DIRETOR DO GOOGLE BOOKS
NA FRANÇA

“Trata-se sem dúvida de uma
inovação. (...) Estamos
interessados em exportar
acordos como este para
outros lugares.”

zar os livros por meio de outros
canais.
Os detalhes do contrato, como a partilha do lucro entre o
Google e as editoras, não foram
revelados. Como parte do acordo, o Google disse que promoveria um programa de incentivo à
leitura voltado para as crianças.
O acordo com o Google pôs
fim a seis anos de disputas legais
comosgruposdeeditoras eautores franceses. Editores de outros
países europeus estavam esperando para ver qual seria o desfecho das negociações do Google
nos EUA e do litígio na França
antesdedesenvolverem suaprópriaestratégiapara oslivrosdigitais. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Entretenimento no lar é
oportunidade para a Intel
NOVA YORK

Novos mercados, incluindo o
mercado de entretenimento doméstico, serão fontes importantes de crescimento para a Intel,
enquanto cada vez mais aparelhosse conectam à internet e impulsionam a demanda por centros de dados poderosos, disse o
vice-presidente de finanças da
maior fabricante de chips do
mundo, Stacy Smith.
Embora a Intel deseje vender
processadores para smartpho-

nes e set-top boxes, em muitos
casos os chips necessários para
transmitirfilmeseoutroconteúdo, de maior custo, representam
uma maior oportunidade de negócios, disse Smith, durante o
Reuters Media and Technology
Summit, em Nova York.
“Isso provavelmente é verdade no espaço de televisão digital,
porque o conteúdo que será oferecidopelosaparelhos éextraordinário”, disse. A oportunidade
também se estende a placas digitais, tablets e carros. / REUTERS

