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BaldoínoSens acabade assu-
mir a direçãoda fábrica daSie-
mens emCuritiba.O executivo
será responsável pela produ-
çãode equipamentos para in-
fra-estruturade redesde tele-
comunicaçõesmóveis e fixas,
alémdeplataformasde comu-
nicaçãoparaomercadocorpo-
rativo. Sens iniciou sua carrei-
ra naSiemens comoestagiário
e já atuou emdiversas áreas
daempresa noBrasil e naAle-
manha. Recentemente, antes
deassumir a fábrica deCuriti-
ba, ele ocupavaa direçãoda
fábricade celulares daSie-
mens emManaus.A fábrica de
Curitiba empregamais de700
funcionários.

Vendasexternas
têmnovoexecutivo

UmbertoGiongo é onovo su-
pervisor de vendas externas
para aAmérica Latina daAl-
canComposites, doGrupoAl-
can. Seuobjetivo será estreitar
o relacionamento comdistri-
buidores e representantes da
empresanaAmérica doSul e
expandir os negóciosda com-
panhia principalmente empaí-
ses comoChile, Uruguai eAr-
gentina, nos quais o setor da
construção civil estámais
aquecido.Giongo temmuitos
anosdeexperiência de atua-
çãonas áreas comercial e de
marketing emempresas dos
segmentosde autopeças e de
distribuiçãodederivados de
petróleo.

Mudançanaáreade
gestãodepessoas
AexecutivaValquíria Rafael da
Silva assumiu a funçãode ge-
rente deGestão dePessoas da
BDOTrevisan, empresa que
resultouda união daBDO, re-
demundial de firmasdeaudito-
ria fundadanaEuropa, coma
brasileiraTrevisanAuditores e
Consultores. Valquíria tem20
anosde carreira naAmBev e7
anos em instituições financei-
ras, comoBancoReal eBra-
desco.NaAmBev, respondeu
por 48%do território nacional,
dirigindo as áreas deRecursos
Humanos eQualidade Total,
combase emBrasília. É gra-
duadaemPsicologia epós-gra-
duadaemAdministração In-
dustrial pelaUSP.

BDOTREVISAN

Oinícioanônimo
dosgrandes líderes
Ashistórias deumnúmero
considerável de profissionais,
entre osquais algunsartistas,
escritores e jornalistas, que
começaramanônimos e hoje
sãomostrados comoexem-
plos de sucesso e de liderança.
Um livro comamarca deum
executivo dopoderosoGrupo
Microsoft, o professor Peter
Han, tambémcolaborador do
TheNewYorkTimes.Seja um
Vencedor (288págs., R$
39,90) é omais recente lança-
mentodaEditora Futura (www.
siciliano.com.br). O livro traz
dicas úteis ede experiências
de vida, e pode servir de exem-
plopara profissionais que lu-
tampara atingir seus objetivos
na carreira.

Site redesenha
logotipo eamplia
atuaçãonaChina

Giro

‘Engenheirosdaquisão,nomínimo, tão
bonsquantoosqueestãonosEUA’

Trocadedireçãona
fábricadeCuritiba

EscolhadepessoaldoGoogle
indicamudançademercado

TRABALHO

CARREIRAS

●●●O diretor executivo do site de
busca Google, Eric Schmidt, lan-
çou ontem o logotipo damarca
escrito em caracteres chineses, e
defendeu a cooperação das em-
presas do setor comos censores
do governo da China. O Google
tem tentado aumentar seus lu-
cros no país asiático depois de
esperar até janeiro para lançar
seu site de língua chinesa, o Goo-
gle.cn. A empresa abriu um cen-
tro de pesquisas em Pequim, que
deve somar 150 funcionários. No
entanto, ativistas criticaram a
empresa por ter bloqueado a bus-
ca por palavras-chave como “Tai-
wan”, “Tibet”, “democracia” e
alguns temas sensíveis ao gover-
no. ● THEASSOCIATEDPRESS

Empresa contrata no Brasil e dá prioridade à personalidade e habilidades dos candidatos

ALCANCOMPOSITES

TRABALHOEMEQUIPE–ParaManningeRibeiro (ao fundo), engenheirodoGooglenãopodeserdo tipoquese isolanocomputador

LIVRO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

SIEMENS
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Marina Faleiros

OGoogle,umadasempresasde
internet que mais crescem no
mundo, está recrutando pes-
soalnoBrasil.Nasemanapassa-
da, o diretor de Engenharia,
Craig Nevill Manning, esteve
emSãoPauloeanunciouospla-
nos para aumentar oCentro de
Tecnologiaqueaempresaman-
témemBeloHorizonte.Aexem-
plo do que acontece no mundo
dos negócios, o Google adota
um método diferente do tradi-
cional para recrutar funcioná-
rios. Seu processo de seleção,
segundo os especialistas, indi-
ca umanova tendência nomer-
cado de trabalho.
Em entrevista ao Estado,

Manning disse que a empresa
não estabelece umnúmero fixo
de contratações, seja no Brasil
ouno restodomundo.Tudode-
pendedequantaspessoashabi-
litadas forem encontradas.
“Avaliamos todos os currículos
que recebemos e contratamos
todosos talentos que encontra-
mos”, diz Manning. O Google
tem contratado nove pessoas
por dia, emmédia. Nos últimos
dois anos, a empresa triplicou
detamanhoetemhoje5mil fun-
cionários.
O processo de seleção segue

uma lógica própria. O Google
não estabelece qual idade, for-
maçãoouexperiênciaprofissio-
nal espera dos candidatos. Não
bastaterumconhecimentotéc-
nico de ponta. É preciso de-
monstrarhabilidades,comoter
iniciativa e saber trabalhar em
grupo. “Nosso engenheiro de
software não é aquele se senta
sozinhonocomputador.Elepre-
cisa interagir, saber trabalhar
em equipe e ser uma pessoa
comaqualgostemosdeconver-
sar”, dizManning.
O recrutamento não é fácil.

Em primeiro lugar, há muita
concorrência. O Google recebe
mais de 1,5 mil currículos por
dia. Além disso, a empresa não
delegaaterceirosoprocessode
seleção.Seuprópriopessoal faz
as entrevistas para avaliar a
personalidade e a habilidade
dos candidatos. O recrutamen-
to pode se estender de algumas
semanas amais de umano.
Para mostrar o “espírito da

empresa”, como define Man-
ning, o Google até divulgou um
testecomquestõescuriosasem
2004(vejaquadro).Seuobjetivo
era atrair candidatos seguindo
operfildaempresa.“Noproces-
sorealdeseleção,conversamos
muitocomocandidatoedamos
aeleumproblemaparaquenos
mostre como resolveria, num
quadro que existe na sala”, ex-
plica. “Depois disso, nos reuni-
mos num comitê de engenhei-
rosparadecidir sobreacontra-
tação.”
Este modelo de escolha, se-

gundo especialistas, é o exem-

plo extremo de uma nova ten-
dêncianomercadode trabalho.
DenisMonteiro, vice-presiden-
te e sócio da Fesa, consultoria
especializada em recrutamen-
to,dizqueasempresasestãoca-
davezmais atentasàshabilida-
des de relacionamento e perso-
nalidade de seus profissionais.
“Nãoadianta ter todaacom-

petência técnica do mundo se
não tiver habilidade de alinhar
este conhecimento com outras
pessoas”, diz. Outra mudança
importanteéaavaliaçãodocur-
rículo. Num mercado cada vez
mais competitivo, não se dife-
renciamaisumprofissionalpor
ter umMBA ou falar inglês. As

companhias estão levando em
conta habilidades específicas
para suas necessidades.
O ambiente de trabalho no

Google, inclusive na filial brasi-
leira, tentarefletiressamudan-
çademercadoeadotarumper-
filmais flexível, paraqueosem-
pregados sejam estimulados a
criar. “Se alguémé apaixonado
pelo que faz, é dez vezes mais
produtivo”, dizManning.
OGoogle tenta criar umam-

biente de trabalho relaxado.
Oferece vários serviços e facili-
dades para dar mais tempo e
tranqüilidade aos profissio-
nais, incluindo de lavanderia
atéapermissãopara levar oca-
chorro de estimação para o es-
critório. EmBelo Horizonte, os
funcionários podem até jogar
futebol no tempo livre. “Você
podepassar odia todono escri-
tório e não notar quem está no
controle”,dizodiretordeEnge-
nharia Berthier RibeiroNeto.
O Google tenta estimular a

criatividade ao deixar 20% do
tempo do empregado livre, pa-
ra que trabalhe num projeto
pessoal. “As pessoas desenvol-
vemidéiasquenofuturopodem
virar produtos da empresa”,
dizRibeiroNeto.Umexemploé
o site que leva o nome de seu
criador, Orkut Buyukkokten.
Mesmocomtantaflexibilida-

de,oGoogleaindaéumaempre-
sa fechada emalgunspontos. A
empresa não revela o número
de funcionáriosnemotamanho
dasedenoBrasil.Quandoques-
tionadosobreosaláriodosenge-
nheiros,RibeiroNetofazsegre-
do: “Tenteumavagade empre-
go noGoogle e descubra.” ●

MARCIO FERNANDES/AE

OGoogle temuma filial noBra-
sil desde julho do ano passado,
quando adquiriu a mineira
Akwan e a transformou no úni-
coCentro dePesquisa eDesen-
volvimentodaempresanaAmé-
ricaLatina.ConformeCraigNe-
vill Manning, diretor de Enge-
nhariadoGoogle,nãohouvene-
nhum tipo de problema para
contratar talentos no Brasil.
“Os engenheiros daqui são, no
mínimo, tãobonsquantoosque
estãonosEstadosUnidos”,diz.
Alémdisso,afirmaqueoGoo-

gle não tem preferência por
americanos nas contratações:

“Omundo tem6bilhões de pes-
soas e os Estados Unidos ape-
nas 200 milhões. Então, tem
muitagenteboaforadosEUA”,
diz ele, que é daNovaZelândia.
Afigura-chavedesteproces-

so foi o engenheiroBerthierRi-
beiroNeto, fundadordaAkwan
e muito conhecido fora do Bra-
sil, principalmente por ser au-
tor do livroModern Information
Retrieval,sem título em portu-
guês, escrito em parceria com
Ricardo Baeza Yates. “Quando
alguém entra no Google e pede
alguma leitura, sempre indica-
mos o livro do Berthier”, conta

Manning.
De acordo comele, a empre-

sa criada por Ribeiro Neto ti-
nhamuitas semelhanças com o
Google, o que facilitou a transi-
ção. “As duas companhias nas-
ceramdentro de universidades
e possuem omesmo espírito de
participação e liderança.”
Mesmo assim, todos os fun-

cionários da Akwan foram en-
trevistados pelos engenheiros
do Google e passaram por um
período de imersão nos Esta-
dos Unidos para conhecer a di-
nâmicadaempresae fazercon-
tatos. “Esteperíodoémuito im-

portante para entender
quemfazoquê,eestabelecer
contatos futuros, pois quan-
do um engenheiro no Brasil
tem uma dúvida ele pode li-
gar diretamente para a pes-
soanosEUAquepodeajudá-
lo”, diz RibeiroNeto.
Os brasileiros desenvol-

vem ferramentas específi-
cas para o País, como siste-
mas de buscas que se adap-
tam melhor ao português,
mas tambémestão inseridos
emprojetosmundiaisdaem-
presa. “Não trabalhamosco-
mo filiais separadas, mas
sim como uma empresa glo-
bal que desenvolve projetos
emconjunto”,diz.Parafacili-
tar a comunicação, todos os
escritórios têm uma sala de
videoconferência, “para um
ver o rosto do outro.” ● M.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2006. Economia. p. B20. 




