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O PERIGO DA ROTINA
O engenheira Paulo Zottolo, novo presidente do grupo Beiersdorf nos EUA, diz que
o executivo brasileiro precisa sair do convencional para ter sucesso no exterior

PATRÍCIA CANÇADO

O executivo Paulo Zottolo é um sujei-
to avesso à rotina. Quando tudo es-

tá indo bem, ele procura algo que vai
mal. Agora está vivendo um desses mo-
mentos. Na semana passada, Zottolo
deixou definitivamente o escritório da
Beiersdorf (dona da marca Nivea) no
Brasil para se dedicar em tempo inte-
gral à subsidiária do grupo alemão nos
Estados Unidos. A ocasião não podia ser
mais oportuna. Para os padrões de Zot-
tolo, seu dia-a-dia já estava perto da
mesmice - em 2005, a operação brasi-
leira cresceu 18,3% em relação ao ano
anterior, um recorde no grupo. Com a
vida fluindo tão bem, já estava na ho-
ra de uma mudança. Nos Estados Uni-
dos, ele terá de reverter um quadro de
vendas em queda no mercado mais con-
corrido do mundo. Apesar de serem a
maior subsidiária do grupo fora da Ale-
manha (e dez vezes maior que a bra-
sileira), os EUA conhecem pouco a mar-
ca Nivea. Poucas horas antes de embar-
car para Nova York, Zottolo falou a
ÉPOCA NEGÓCIOS. Na entrevista a seguir,
ele contou seus planos para o futuro e
discutiu o perfil do executivo brasilei-
ro que faz sucesso no exterior.

ÉPOCA NEGÓCIOS - É a primeira vez
que o senhor vai presidir uma opera-
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Campanha com Gisele
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18% no Brasil em 2005

Desafio americano
Ambiente econômico é
mais fácil, mas o risco

custa mais caro nos EUA

Divulgação Stephen Maitessier/AP

cão do grupo no exterior. O que é pre-
ciso para um executivo brasileiro se
dar bem lá fora?

Paulo Zottolo - Eu acho que o brasi-
leiro, para ter sucesso em empresas bra-
sileiras, tem de sair um pouco fora do co-
mum. Nosso dia-a-dia exige criativi-
dade e jogo de cintura enormes. Se vo-
cê tiver sucesso aqui, nas condições mais
adversas de trabalho, terá muito mais
chances de dar certo lá fora.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Em função da recen-
te indicação de um brasileiro para assu-
mir o comando da Inbev, os jornais bel-
gas discutiram o perfil de nosso executi-
vo. Diziam que o brasileiro tem um jeito
mais agressivo de trabalhar, de impor de-
safios, de não ter pudor em demitir...

Zottolo - Se você comparar o execu-
tivo europeu com o brasileiro, vai encon-
trar grandes diferenças. Mas o execu-
tivo americano enxerga o mercado com
a mesma objetividade e pragmatismo
que o brasileiro. Ele demite, arrisca e vai
para cima.

ÉPOCA NEGÓCIOS - (Vos EUA, apesar
da maior concorrência, há maior poder
de consumo, maior estabilidade econô-
mica, juros mais baixos, crédito mais
farto. Será mais fácil trabalhar lá?

Zottolo - Eu acho o ambiente ame-
ricano mais fácil para trabalhar. Mas,
por outro lado, você precisa ter mais co-
ragem para tomar risco lá do que aqui.
No Brasil, quando você toma o risco e
erra, perde alguns milhões de reais. Se
você tem um feeling errado nos EUA,
perde vários milhões de dólares e pre-
judica muito o resultado do grupo e da
empresa. O erro lá é muito mais caro que
aqui. Em compensação, quando acerta,
você ganha muito.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Nestes últimos me-

ses, em que o senhor ficou entre o Bra-
sil e os EUA, o que deu para perceber
sobre o funcionário americano. Ele é
diferente do brasileiro?

Zottolo - Em termos de produtivida-
de, o brasileiro ganha do americano.
Em termos de formação acadêmica, o
americano ganha. Mas visão de mun-
do falta um pouco aos dois. O europeu,
nesse caso, dá de dez a zero.

ÉPOCA NEGÓCIOS - É comum esse tipo
de intercâmbio de executivos no grupo?

Zottolo - Não. Mas, no meu caso, is-
so aconteceu porque o Brasil, assim co-
mo os EUA, sempre foi um país onde
eles (os alemães) tiveram muitos pro-
blemas, onde nunca deram certo. E co-
migo deu certo. Houve uma mudan-
ça muito forte na ima-
gem da Nivea. A mar-
ca ligada à vovó se
modernizou, passou a
ser líder de mercado
no segmento de cor-
po e no facial, a se-
gunda em protetor so-
lar e a terceira em de-
sodorante.

ÉPOCA NEGÓCIOS - o
que foi feito para mo-
dernizar a marca?

Zottolo - A Nivea só tem produtos
e campanhas globais. No Brasil, fize-
mos diferente. Colocamos produtos ti-
picamente brasileiros, que dão certo
aqui e não necessariamente em outros
mercados. Nós também rompemos o pa-
drão das agências internacionais e con-
tratamos a Gisele Bündchen como ga-
rota-propaganda (até então, a Nivea
não permitia o uso de modelos nacio-
nais nas campanhas).

ÉPOCA NEGÓCIOS - O senhor pretende

"O executivo
americano, assim
como o brasileiro,

não tem medo
de demitir nem de

arriscar. Ele vai
para cima"

levar essa experiência para os Estados
Unidos?

Zottolo - Vamos fazer exatamente
a mesma coisa. A operação é a maior do
grupo, depois da Alemanha. Mas nes-
te ano a subsidiária decresceu em tor-
no de 2%.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Qual é o grande pro-
blema do grupo nos EUA?

Zottolo - Coitados, os alemães já
tentaram de tudo. A Nivea está acos-
tumada a trabalhar em países onde to-
do mundo conhece a marca, seja pe-
la avó, pela tia ou pela mãe. Nos Es-
tados Unidos não existe esse históri-
co. O conhecimento da marca Nivea
nos EUA é menor que em qualquer ou-
tro lugar do mundo, embora a subsi-

diária americana seja
a maior do grupo.

ÉPOCA NEGÓCIOS -
Como o senhor preten-
de reverter o quadro?

Zottolo - Vamos
apostar em outras
marcas do grupo além
da Nivea e em aqui-
sição de empresas lo-
cais. A idéia também
é regionalizar o mer-
cado. Não temos di-

nheiro para concorrer com uma Proc-
ter ou uma Unilever de igual para
igual em todos os Estados da Amé-
rica. Eu não acredito nos Estados Uni-
dos da América, mas em alguns Esta-
dos da América.

ÉPOCA NEGÓCIOS - O americano acei-
ta facilmente um brasileiro como chefe?

Zottolo - Eu acho que o americano
é flexível, criativo, fácil de trabalhar.
Agora, quanto a me aceitar como chefe,
eles não têm muita opção. •
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POR DÉBORA FORTES

A
combinação não poderia ser mais explo-
siva. De um lado, um estudante russo, fi-
lho de uma cientista da Nasa e de um
professor de matemática. Do outro, um
americano tímido, que tem como pais
um professor de ciência da computação

e uma consultora de banco de dados. Coloque os dois cé-
rebros juntos num pequeno dormitório da Universidade
Stanford e está pronto o cenário para a criação de alguns
dos algoritmos mais inovadores deste início de século.
O russo Sergey Brin e o americano Larry Page, ambos
com 32 anos hoje, formam no Google a dupla mais inspi-
rada do mundo da tecnologia. Usam a TI como poucos
para fazer produtos que viram sucesso quase que instan-
taneamente e sabem ganhar dinheiro com isso. E como.

Na Nasdaq, a bolsa americana de empresas de tecnolo-
gia, a euforia não poderia ser diferente. As ações do Google,
que estrearam cotadas a 85 dólares no IPO, em agosto
de 2004, fecharam o último dia 15 de dezembro em
422,53 dólares. Isso dá à companhia um valor de merca-
do de 123,4 bilhões de dólares. É mais que a Coca-Cola
(97,7 bilhões), a HP (84,8 bilhões), a Dell (77,3 bilhões) e a
Boeing (57,8 bilhões) e quase metade do valor da Microsoft
(288,3 bilhões). E numa empresa que existe apenas desde

setembro de 1998 e que extrai 99% de seu faturamento
da publicidade online. "O Google é como o iPod. Existe um
fator cool associado a ele, algo intangível", diz Greg Sterling,
diretor de programas do Kelsey Group, empresa de pes-
quisas americana especializada em publicidade.

Tamanho crescimento, no entanto, não alterou alguns
dos hábitos mais arraigados da cultura Google, típicos de
uma verdadeira startup. Quem anda pela sua sede, em
Mountain View, na Califórnia, parece estar no campus de
uma universidade. Pelos cinco prédios do chamado
Googleplex, numa área de mais de 85 mil metros quadra-
dos, a informalidade dá o tom. Não só na maneira de ves-
tir como nos patinetes e bicicletas que circulam de um la-
do para outro livremente. Até os cães são bem-vindos ao
escritório. Lava lamps, as modernosas luminárias colori-
das, fazem parte da decoração da baia de muitos dos fun-
cionários. Na maior parte das workstations há Linux. Ho-
ra do almoço? O lugar é o Google Café, com direito a co-
zinha variada - da mexicana e chinesa à kosher -, capi-
taneada por Charlie Ayers, que já foi chef da banda
Grateful Dead. E de graça. Às sextas-feiras, o estaciona-
mento dá lugar a animadas partidas de hóquei sobre pa-
tins. Tem também quadra de vôlei de praia, bolas de pi-
lates e massagem para desestressar.



CADÊ O PEBOLIM?

No Brasil, aonde o Googie chegou oficialmente em junho,
a idéia é manter a cultura da informalidade. Por enquan-
to, os 25 funcionários da operação comercial, baseada na
cidade de São Paulo, estão instalados num
local provisório, num escritório de conveniên-
cia na região da Faria Lima. Mas já importa-
ram para cá a mania das lava lamps. Elas con-
vivem harmoniosamente nas mesas, ao lado
de computadores Dell, rodando Windows XP,
e monitores LCD. Numa das paredes do
escritório, há um dos típicos Google Doodles
- os logos estilizados que o Google coloca
em sua home page em datas como o Dia
dos Namorados ou o Halloween (veja em
www.google.com/intl/en/holidaylogos.html).

A empresa está em busca de um escritó-
rio no Brasil. Os funcionários, que estão na
faixa etária entre 22 e 45 anos, já elegeram
uma das formas de recreação no novo espa-
ço: uma mesa de pebolim. O país também
aderiu a uma tradição mundial do Google às
sextas-feiras: interromper as atividades por
volta das 5 da tarde. Cair na estrada ou come-
çar o fim de semana mais cedo? Não é essa a
idéia. Eles param para discutir projetos e coi-
sas novas. "No nosso caso, como ainda esta-
mos num escritório pequeno, vamos para um
bar", diz Alexandre Hohagen, diretor-geral
do Google no Brasil desde o fim de agosto
(veja quadro na página 42).

O ambiente de descontração funciona como uma espé-
cie de válvula de escape, num lugar onde a criatividade
dita o caminho dos bits. Boa maior parte dos funcioná-
rios no mundo - cerca de 33% deles - está orientada a
atividades de desenvolvimento e programação. Em 2004,

OS NÚMEROS DO GOOGLE
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o investimento em P&D do Google alcançou 225,6 milhões
de dólares. Há QGs de tecnologia espalhados por vários
cantos do planeta, de Nova York a Bangalore, na índia.
Áreas ascendentes, como vídeo, celulares e tecnologias
sem fio, fazem parte da lista de prioridades.

Desde julho, o Brasil entrou no circuito de pesquisas
com a compra da mineira Akwan, uma start-
up criada nos domínios da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. Ela fazia parte do port-
fólio da empresa de investimentos FIR Capi-
tal, que tinha cerca de 34% de participação
na Akwan e conduziu um investimento da
ordem de l milhão de reais nos quatro anos
em que participou do negócio. "Fizemos um
casamento feliz entre a Akwan e o Google.
Sempre fomos muito abertos do ponto de
vista de gestão, nunca tivemos uma estrutu-
ra piramidal de controle", diz Guilherme Em-
rich, sócio-fundador da FIR Capital. Ele de-
ve permanecer como consultor do Google
no país nos próximos dois anos.

A empresa mineira funciona como o cen-
tro de desenvolvimento do Google para toda
a América Latina, com uma equipe de cerca
de 30 profissionais. A idéia é de que o quadro
se expanda em breve. "Estamos à procura de
engenheiros de software para Belo Horizon-
te com forte experiência em programação e
com história de construir coisas", afirma Ber-
thier Ribeiro Neto, diretor do Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento do Google para a
América Latina. Leva vantagem quem está an-
tenado em tecnologias da web. "Pode ser Ja-

va ou C, por exemplo", diz. O Ajax, muito usado pelo Goo-
gie lá fora, ainda não virou hit no laboratório brasileiro.

Ser fera em software livre é condição indispensável?
Não exatamente. "Como temos de desenvolver produtos
acessados por usuários de plataformas pagas, trabalha-

DE ONDE VEM O DINHEIRO
Em 2004, o faturamento do Googe chegou a 3,2 bilhões de dólares - um crescimento de 117% sobre o ano anterior. A coluna dos
lucros também impressiona: 399,1 milhões de dólares. As projeções indicam que, em 2005, o Google pode manter a tendência
de crescimento de três dígitos, dobrando seu tamanho mais uma vez. Só nos três primeiros trimestres do ano fiscal, as receitas
somaram 4,2 bilhões de dólares. Como seu próprio nome - que deriva de googol, termo da matemática para l seguido de 100
zeros -, a empresa tem vocação para números próximos do inimaginável. A consultoria Deloitte Touche apontou o Google como
a companhia de mais rápido crescimento de todos os tempos. Apenas nos cinco primeiros anos, foram mais de 400 000%.



mos tanto com software livre quanto com Windows", diz
Ribeiro Neto. Mundialmente, o Google já tem parceria com
mais de 40 grupos ligados ao software livre, do Apache,
Samba e Firefox ao Nmap e Gaim. Recentemente, se aliou
à Sun no desenvolvimento do OpenOffice, para transfor-
rná-lo num serviço online (veja mais sobre a suíte na pág.
59). Pelo menos por enquanto, o centro brasileiro não de-
ve se envolver diretamente nessa iniciativa.

ORKUT NO CELULAR

Uma das atividades a que o centro brasileiro se dedica é a
localização de produtos. Foi de Belo Horizonte, por exem-
plo, que saiu a versão em português do Google News, no
ar desde novembro. O orkut, que tem no Brasil sua maior
audiência em todo o mundo e mais de 70% dos usuários
cadastrados, faz parte da lista de prioridades. "Estamos
conversando com empresas de telefonia móvel para es-
tudar serviços novos para o orkut", afirma Ribeiro Neto.



A vocação do laboratório não está apenas na localiza-
ção de produtos. O país também pode se tornar um pólo
exportador de tecnologia. Para isso, a equipe de Ribeiro
Neto aderiu a um dos mantras do Google: o de dedicar
20% do tempo de cada funcionário, ou seja, um dia da se-
mana, a um projeto pessoal que possa ser incorporado à
companhia. "É mais fácil convencer as pessoas quando
se tem um protótipo na mão", diz Ribeiro Neto. Foi por
meio dessa iniciativa que surgiram produtos como o Gmail,
o Google News e o próprio orkut - uma criação de Orkut
Buyukkokten, um cara de 30 anos que nasceu na Turquia.

Os donos das melhores idéias Yião levam apenas a fa-
ma - a conta bancária pode aumentar com o chamado
Prêmio dos Fundadores. "Periodicamente, adquirimos
pequenas empresas que realizaram muito. Podemos com-
prá-las por algo em torno de 10 milhões de dólares. Se

não tivéssemos o Prêmio dos Fundadores, eu estaria ba-
sicamente dizendo às pessoas: 'Não venha para o Google.
Abra uma pequena empresa e seja adquirido pelo Google",
disse Sergey Brin a John Battelle, um dos fundadores da
revista Wirede autor do livro A Busca (veja quadro na
pág. 44). Alguns dos projetos em teste podem ser con-
feridos no Google Labs (http://labs.google.com).

O apetite do Google por startups é voraz. Já passa de
uma dezena as empresas compradas (veja quadro na
pág. 45). O fenômeno Google Earth, por exemplo, apa-
receu assim - sua tecnologia é da californiana Keyhole.
Uma das últimas investidas foi a aquisição de 5% da AOL,
com um acordo milionário de publicidade. O poder de
compra do Google causou até um novo frisson entre os
investidores de capital de risco nos Estados Unidos. Eles
estão obcecados por investir em potenciais candidatos.

GOOGLEMANIA

O Google soma hoje cerca de 5 mil funcionários no mun-
do. E existe uma legião de candidatos a uma vaga: mais
de mil currículos são recebidos por dia. Em seu livro, Bat-
telle faz uma analogia interessante. "Uma entrevista pa-
ra emprego na Google era vista por todos como um con-
vite para visitar a fábrica de chocolate Willy Wonka - o
fabuloso lugar no Vale do Silício onde o tempo havia pa-
rado." Segundo as contas do jornal The New York Times,
o Google tem empregado atualmente cerca de dez pes-
soas por dia. Os candidatos enfrentam uma maratona de
entrevistas. O diretor-geral Alexandre Hohagen, por exem-
plo, passou por 18. "É um processo colegiado, em que to-
do mundo dá sua opinião", afirma. Não só para os cargos
de chefia. Funcionários menos graduados do Googleplex
já chegaram a ser entrevistados por 40 pessoas.

Parece algo um tanto dissonante à cultura aberta e à
gestão matricial praticadas pelo Google. Mas é assim que
as coisas funcionam por lá. Brin e Page têm se empenha-



do em disseminar a atitude de bons-moços entre os fun-
cionários. Sim, o lema da companhia é "Dorítbe evif (não
seja mau). Essa filosofia envolve desde a decisão de não
colocar pop-ups nas páginas do Google e deixar claro que
um link é patrocinado até ser correto e ético, na definição
do próprio Brin. Ou como uma vez afirmou Eric Schmidt,
CIO do Google desde 2001: "Mau é qualquer coisa que o
Sergey decida que é mau".

Com o crescimento do Google, essa definição soa cada
vez mais polêmica. Como qualquer grande empresa, o
Google não consegue ser uma unanimidade entre os usuá-
rios e parceiros. Causou polêmica, por exemplo, a decisão



OS DONOS DO ORKUT

Os países com maior número de usuários
cadastrados na rede de relacionamento
do Google em dezembro - em % 9,8

Estados Unidos

73,3
Brasil

FONTE: ORKUT

de monitorar o conteúdo dos e-mails do Gmail para ofe-
recer publicidade sob medida no serviço. A senadora da
Califórnia Liz Figueroa chegou a propor uma lei para proi-
bir o Gmail. A mais recente pendenga fica por conta do
Google News. A briga agora é com as empresas de comu-
nicação. Algumas delas afirmam que o Google está usan-
do de graça um conteúdo pelo qual elas pagaram. A Fran-
ce Presse levantou a bandeira e, em março de 2005, en-
trou com um processo contra o Google e pediu indeniza-
ção de 17,5 milhões de dólares. "O Google News funciona
como um índice de notícias. Estamos conversando com
várias empresas no Brasil, mas, se alguém pedir para ti-
rar o conteúdo, tiramos", diz Ribeiro Neto.

INVASÃO NO DESKTOP

O Google não divulga oficialmente, mas se especula que
mais de 150 mil servidores dêem conta dos 8 bilhões de
links disponíveis no serviço de busca. Eles estão espalha-
dos por data centers nos Estados Unidos e na Europa. Mas,
para desespero dos concorrentes, o Google se infiltra ca-

da vez mais em domínios distantes de busca. Está nas fo-
tos digitais, nos e-mails, nos mapas, nas redes de relacio-
namento, nos blogs, no RSS, nos livros digitalizados, nos
serviços de comparação de preços. Circulam rumores de
que a empresa estaria de olho até na startup Riya, espe-
cializada em tecnologia de reconhecimento facial. E o
Google não intimida apenas os concorrentes diretos, co-
mo a Microsoft e o Yahoo!. "Observamos o Google mui-
to de perto", declarou Jim Breyer, membro do conselho
do gigante Wal-Mart, ao The New York Times. Um dos
motivos é a forma que suas ferramentas podem mos-
trar aos consumidores, com apenas um clique, onde es-
tão as ofertas que mais compensam.



É com a Microsoft que o Google trava seu embate mais

direto. Eles se enfrentam na busca na web, na busca no
desktop, nos serviços de mapas, no e-mail, nas mensagens
instantâneas, nos pacotes de escritório por meio do Open-

Office e até no emprego de profissionais altamente quali-

ficados. Uma das estrelas da Microsoft que foram captu-
radas pelo Google é Marc Lucovsky, ninguém menos que

o chefe da equipe de arquitetura do Windows. O próprio
Bill Gates admite estar diante de um concorrente à altura.
"Se fosse apenas a busca, não teríamos de nos preocupar
muito. Mas eles são uma companhia de software", disse à

revista Fortune. "São mais parecidos conosco do que qual-
quer empresa com quem já competimos."

No Brasil, a briga também deve esquentar. O Google já

é a marca mais acessada na internet brasileira. "Quere-
mos localizar e trazer para o país todos os nossos produ-

tos", diz o diretor-geral Hohagen. Paralelamente, a equi-
pe brasileira da MSN, da Microsoft, trabalha na reestru-

turação de seus serviços, seguindo o conceito do Win-
dows Live. A idéia é combinar o software do desktop com

serviços (veja alguns produtos em www.ideas.live.com).
"O Google vai inovar, nós vamos inovar, e quem será be-

neficiado é o usuário", diz Osvaldo Barbosa de Oliveira,

diretor da MSN Brasil e América Latina. É cedo para sa-
ber quem ganhará a disputa. "Isso é uma maratona, não
uma corrida de 100 metros", diz Oliveira. Fôlego, de fato,

é o que não falta aos competidores.


