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Jeff Bezos pode ser inovador nos negócios, mas não em casa
Banda executiva

Lucy Kellaway

Q
uando fiquei
sabendo que Jeff
Bezos comprou o
“The Washington
Post ”, minha mente

divagou por meias e pílulas
de vitaminas, como sempre
acontece quando ouço
seu nome. Quinze anos
atrás entrevistei o fundador
da Amazon, na época
uma companhia relativamente
pequena, avaliada em
US$ 6 bilhões, enquanto
comia um croissant em
um hotel de Londres.

Não me saí lá muito bem,
uma vez que o empresário
queria que a entrevista

terminasse logo para que
ele pudesse voltar a vender
livros. Ele tinha um assessor
de cada lado, um deles
segurando um gravador.
Quando meu tempo acabou,
Bezos pegou um pequeno
saco plástico contendo cinco
pílulas, que ele engoliu.
Explicou que quando viaja
sua esposa coloca pílulas de
vitaminas dentro de suas meias.
Ela coloca na mala um par
de meias para cada dia de
viagem e um saquinho de
pílulas em cada par — sob
o princípio de que ele vai
mudar de meias todos os
dias e, assim, não vai esquecer
de tomar suas vitaminas.
“Ela não quer que eu morra”,
disse ele, soltando uma
de suas risadas bizarras.
“Ah!ha!ha!ha!ha!”

Não tenho a menor ideia
do motivo que levou Bezos a
comprar o “The Washington
Post ” ou sobre o que ele
pensa que é jornalismo.
Mas para mim, jornalismo
é conseguir “furos” como
esse. A excentricidade
da combinação
vitaminas-meias-esposa é
uma história brilhante.

Não é como Watergate, mas
ainda assim oferece um
vislumbre raro de uma
vida e sinais de algo enigmático
e um pouco assustador.
E a coisa fica ainda mais
incrível quando o único outro
detalhe pessoal que as pessoas
parecem saber sobre o
nebuloso Bezos é que ele é fã
de “Jornada nas Estrelas” — o
que não é particularmente
interessante. Um nerd que não
gosta de “Jornada nas Estrelas”
seria uma grande história.

Portanto, o que exatamente
o “caso das vitaminas nas
meias” nos diz sobre o
mais novo dono de jornal
dos Estados Unidos? Para
começar, mostra que ele é
um homem de contradições.
No trabalho, aplica sua
inteligência formidável nos
dados. Ele começa cada
reunião com sua equipe de
cúpula em um silêncio que
pode durar até meia hora,
enquanto todos leem briefings
e absorvem os fatos antes
de falarem sobre qualquer
assunto. Mesmo assim, quando
o assunto é tomar vitaminas —
algo que pode ser comparado
a acreditar em OVNIs —, ele

parece desconsiderar os
conselhos da maioria dos
médicos que dizem que adultos
com dietas normais não
precisam de suplementos.

Se você tem escorbuto,
vitamina C resolve. Se você
tem problemas de estômago,
também precisa de vitaminas.
Caso contrário, não.

Mais interessante é o que
meu “f u r o” sugere sobre a
vida doméstica de Bezos.
O chefão da Amazon
recentemente foi coroado
“O Inovador Perfeito”
pela revista “Fo r t u n e”. Ele
inovou em mais setores do que
qualquer outra pessoa viva —
do comércio de livros e
editoração de música a
todo tipo de atividade varejista,
fabricação de tablets e
softwares de bancos de dados.

Mas quando o assunto é
casamento, ele não só não
inovou em nada, como também
parece ter voltado a um modelo
que quase não se vê mais
desde os anos de 1950, quando
as esposas faziam as malas
dos maridos. Mackenzie Bezos,
uma banqueira que virou
escritora, não só parece
mimá-lo de uma maneira

docemente anacrônica, como
não confia que ele vai realizar
suas funções mais básicas.

Inicialmente, achei isso um
mau sinal: se Bezos não
consegue se lembrar de suas
pílulas, que esperança há
de que ele conseguirá se
lembrar de qualquer coisa?
Mas, na verdade, a Amazon
diz respeito a encontrar o
sistema certo. A coisa das
meias pode parecer um sistema
estranho para mim —
principalmente porque cria o
novo risco de as pílulas serem
amassadas entre os dedos
dos pés —, mas parece
funcionar. Ele pegou as pílulas
bem debaixo do meu nariz.

Como teste, tentei descobrir
se a esposa de Sergey Brin — o
“superastro pontocom” que
recentemente decidiu investir
em hambúrgueres futuristas —
também coloca vitaminas
nas meias do marido. Parece
que não. Em vez disso, Anne
Wojcicki tem sua própria
startup, usa agasalhos de
moletom com capuz e
recentemente disse à revista
“Inc” que gosta de começar
o dia levando os dois filhos —
um com três anos e outro

com sete meses — para um
café, onde se põe a trabalhar.

Ela pode fazer jus a um
esterótipo, mas todo esse
trabalho, especialmente sendo
ela uma das mulheres mais
ricas do mundo, me parece
quase tão estranho quanto
vitaminas em meias.

PS: Alguns leitores podem
ter ficado surpresos ao
constatarem que ainda estou
empregada. Na semana
passada eu disse, no começo
desta coluna, que meu
emprego havia expirado, o
que levou muita gente a me
escrever para se despedir. Se
eles tivessem lido o texto com
atenção, teriam percebido que
tudo se tratava de uma piada.

Mas descobri duas coisas
sobre o jornalismo que a esta
altura eu já deveria saber.
Primeiro, é melhor evitar
piadas complicadas e,
segundo, embora você deva
se esforçar para as pessoas
entenderem o que você escreve,
nunca deve supor que
está sendo bem-sucedido.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Petrobras e Google
são ‘empresas dos
sonhos’ para jovens
Pesquisa com 52 mil pessoas até 26 anos mostra desejo por estabilidade,
mas com espaço para inovação. PorRafael Sigollo , de São Paulo

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Rafael Pacitti, trainee da estreante na pesquisa PwC, escolheu a consultoria por ela ter um plano estruturado de aprendizado

A empresa dos sonhos dos jo-
vens brasileiros teria a estabili-
dade, os salários e os benefícios
da Pe t r o b r a s , mas com a possibi-
lidade de inovar e a infraestrutu-
ra do Google. Desde 2008, a es-
tatal de petróleo e a multinacio-
nal de tecnologia disputam a
preferência desse público, com
placar favorável à primeira. Na
mais recente edição da pesqui-
sa “Empresa dos sonhos dos jo-
vens”, que ouviu 52 mil pessoas
de 17 a 26 anos, a Petrobras foi
novamente a campeã e o Goo-
gle ficou com o segundo lugar
(veja quadro ao lado).

Na opinião de Maíra Habimo-
rad, CEO da Cia de Talentos, que
realizou o estudo com a Next-
view People, ter duas organiza-
ções tão distintas – e escolhidas
por razões tão diferentes – no
topo do ranking não chega a
surpreender. “Os jovens que-
rem o melhor dos dois mundos
e nem sempre entendem que
junto com o bônus vem o
ônus”, afirma a consultora.

Isso significa que é preciso fa-
zer uma pesquisa profunda le-
vando em conta, por exemplo, o
alinhamento dos valores e dos
princípios éticos. “Não adianta
escolher onde se deseja traba-
lhar apenas por um determina-
do motivo. É preciso lembrar
que, ao entrar em uma organi-
zação, você vai precisar com-
prar o ‘pacote completo’.”

O resto da lista, no entanto, é
bastante coeso e mais “r e a l i s t a”.
Isso porque praticamente todas
as outras companhias que com-
pletam o ‘top 10’ como Itaú, Va-
le, Nestlé e Ambev foram esco-
lhidas porque, na opinião dos
jovens, oferecem aprendizado e
desenvolvimento profissional,
além de terem boa imagem no
mercado. “São nomes bastante
fortes, sólidos e tradicionais. Is-
so passa credibilidade, algo que
a nova geração leva bastante
em conta”, afirma Maíra.

O gerente de recursos huma-
nos da Petrobras, Antônio Sér-
gio Oliveira Santana, afirma que
embora as contratações na em-
presa sejam feitas por meio de
concurso público, este reconhe-
cimento é importante para
atrair o interesse dos melhores.

“Atuamos em um ambiente com
tecnologia de ponta e desafios
constantes. Assim, é difícil pre-
encher algumas vagas”, afirma.
Em sua opinião, os jovens valo-
rizam a capacitação constante
na empresa, que investe pesado
em centros de pesquisa, univer-
sidade corporativa e patrocínio
de bolsas de estudo.

Além disso, a estatal costuma
levar alguns de seus profissio-
nais para divulgar a companhia
a alunos do ensino médio e su-
perior. “São inúmeras as possibi-
lidades de carreira internamen-
te. Vamos até esse jovens para
explicar o que fazemos e o que
podemos oferecer a eles”, diz.

Já Mônica Santos, diretora de
recursos humanos para a Amé-
rica Latina do Google, afirma
que o jovem, de maneira geral,
é ávido por informação, e este é
um dos pontos mais fortes da
cultura da companhia. “A rela-
ção com os funcionários é mui-
to transparente. Mantemos um
contato permanente com eles
em reuniões, comitês e diversas
outras iniciativas – e não só de
cima para baixo”.

A executiva destaca que, além
de desenvolver produtos inova-
dores, o Google atrai os jovens
por ter uma postura moderna
também no papel de emprega-
dor. “Definitivamente não somos
uma organização tradicional.
Incentivamos um clima mais in-
formal e aberto, para que pes-
soas sejam elas mesmas e não
precisem vestir uma máscara no
ambiente corporativo. O objeti-
vo é entregar resultados e, ao
mesmo tempo, se divertir”, diz.

A edição de 2013 da pesquisa

trouxe duas novidades em rela-
ção ao ano passado: PwC e San-
tander, que apareceram pela úl-
tima vez no ranking em 2002 e
2006, respectivamente. João Cé-
sar Lima, sócio da PwC responsá-
vel pelo departamento de RH,
afirma que a empresa contrata
cerca de 500 trainees por ano e,
quase sempre, trata-se do pri-
meiro emprego desse pessoal.
“Esse é um público fundamental
para o nosso negócio. Tentamos
ouvir esses jovens e criar um
programa que seja atraente.”

A empresa, que atua na área
de consultoria e auditoria, tam-
bém tem a estratégia de visitar
universidades para atrair os jo-
vens. “Temos que explicar o que
fazemos e o que oferecemos
aos estudantes, pois não é um
produto que eles podem en-
contrar no supermercado”, diz
Lima. O próprio executivo in-
gressou na companhia como
trainee e, segundo ele, a opor-
tunidade de desenvolvimento
de carreira é o grande diferen-
cial da PwC. “Somos conheci-
dos por formar talentos e as
pessoas valorizam isso”, afirma.

Esse é o caso de Rafael Pacitti,
trainee na companhia desde
abril. Formado em engenharia,
ele conta que sempre se sentiu
atraído pela área de consultoria.
Após pesquisar os grandes no-
mes do mercado, concluiu que
na PwC teria a segurança e o su-
porte necessário para iniciar a
carreira. “Existe um plano bem
estruturado de aprendizado e
desenvolvimento. Todos tem a
mesma oportunidade de evoluir
e crescer internamente, depende
da sua disposição”, afirma.

Já o Santander intensificou di-
versas políticas de aproximação
com o público jovem nos últi-
mos anos, inclusive com proje-
tos sociais e outros voltados à
educação e sustentabilidade. De
acordo com a superintendente
de recursos humanos Fátima
Gouveia, um exemplo é o portal
Caminhos e Escolhas, que ofere-
ce conteúdo sobre qualificação
profissional e orientação de car-
reira e já tem mais de 280 mil
usuários cadastrados. “Os jo-
vens reconhecem iniciativas co-
mo essa. Além disso, 45% dos

Fonte: Cia de Talentos/Nextview People
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funcionários do banco têm até
30 anos de idade e existe uma
grande interação entre eles e os
que participaram da pesquisa”.
Fátima destaca também que os
jovens gostam do fato de o San-
tander ser uma instituição glo-
bal, o que dá uma perspectiva
internacional à carreira.

Em 2012, 77% dos responden-
tes disseram ter uma empresa
dos sonhos, índice que caiu para
60% este ano. Segundo Maíra
Habimorad, da Cia de Talentos,
uma das explicações é a grande
quantidade de informações a
que os jovens têm acesso, o que
pode levá-los a ter uma visão crí-
tica e menos idealizada das
companhias. “Além disso, mais
da metade dos participantes já
está inserida no mercado de tra-
balho e tem contato real com o
mundo corporativo”, diz.

va l o r .com.br

Fa c e b o o k
Pedidos de amizade
de clientes irritam
Todo cuidado é pouco ao começar
“amizades” com contatos
profissionais no Facebook.
Segundo uma pesquisa da
consultoria de recrutamento
OfficeTeam com mil gerentes
seniores, cerca de 75% dos
profissionais se dizem pouco ou
nada confortáveis adicionando
clientes e vendedores na rede
social. É mais do que aqueles que
acham o mesmo dos chefes
(68%) ou subordinados (62%).

va l o r. c o m . b r/u /3 23 5 83 2

L i d e ra n ç a
Maioria dos chefes
não é dos sonhos
Há longa distância entre o líder
ideal e o perfil de liderança
encontrado nas empresas.
Segundo pesquisa do Hunter
Consulting Group com 300
executivos, falta foco no
desenvolvimento de pessoas e
disposição para assumir riscos. A
maior discrepância aparece na
capacidade de inspirar liderados:
79% consideram importante,
mas apenas 15% veem essa
competência nos atuais líderes.

va l o r. c o m . b r/u /3 231 3 6 0

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
Matéria

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




