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PME. Leia mais
sobre pequenas e
médias empresas.

Marina Gazzoni

O Google lança hoje uma cam-
panha global para a Copa do
Mundo promovendo a igual-
dade racial e o fim do precon-
ceito a homossexuais no es-
porte. A iniciativa ocorre
uma semana depois de o Goo-
gle divulgar um relatório que
mostra que a maioria dos
seus funcionários é homem e
branca e admitir publicamen-
te que tem um problema de
desigualdade para resolver
dentro da empresa.

“Essa campanha faz parte de
uma grande iniciativa do Goo-
gle de abraçar como causa a
questão da diversidade e se posi-
cionar contra os preconceitos
por raça, gênero e a homofo-
bia”, disse o presidente do Goo-
gle no Brasil, Fabio Coelho.

No último dia 29, o Google
divulgou um relatório apontan-
do que 70% dos seus 45 mil fun-
cionários no mundo são ho-
mens. A presença das mulheres
é menor ainda considerando
apenas as aéreas de tecnologia
(17%) e liderança (21%). Os tra-
balhadores do Google são, em
sua maioria, brancos (61%) ou
asiáticos (30%), considerando
apenas o escritório dos Estados
Unidos. Os negros e hispânicos
representam apenas 5% da equi-
pe. Não há dados sobre a divi-
são étnica dos cerca de 600 fun-
cionários do Google no Brasil.

“O Google não está no lugar
que nós gostaríamos quando
olhamos a questão da diversida-
de e é difícil enfrentar esse desa-
fio se você não estiver prepara-
do para discutir isso abertamen-
te”, afirmou o vice-presidente
sênior da área de recursos hu-
manos do Google, Laszlo Bock,
em publicação no blog corpora-
tivo que apresentou o diagnósti-
co sobre a equipe do Google.

Para o presidente do Google
do Brasil, ao abrir seus números
e admitir que tem um proble-
ma, a empresa dá um primeiro
passo para se tornar mais inclu-
siva. “O Google vai ser uma em-

presa melhor quando sua equi-
pe refletir de forma mais fiel a
diversidade que existe na popu-
lação”, disse Coelho.

A companhia não tem cotas
para recrutar minorias, mas diz

que tem programas para fomen-
tar o acesso à área de tecnologia
dos grupos menos representa-
dos. Um exemplo é a criação de
um programa que leva mulhe-
res latinas à sede do Google no

Vale do Silício para ter aulas de
ciências da computação. Há ini-
ciativas similares em universi-
dades americanas com maior
porcentual de alunos negros.

Para o consultor da empresa
de recrutamento de executivos
Exec, Rodrigo Foz Forte, a desi-
gualdade racial e de gêneros nas
empresas não é exclusividade
do Google. “A qualificação é o
que mais pesa na hora de contra-
tar. As empresas não costumam
pedir para priorizar ou restrin-
gir raças ou gêneros específi-
cos”, explica. Segundo ele, a de-
sigualdade histórica de acesso a
formação escolar de qualidade
entre a população negra é um
dos fatores que reduz sua pre-
sença no alto escalão.

Campanha. O Google divulga-
rá no YouTube um vídeo contra

o preconceito no esporte. O fil-
me traz depoimentos de atletas
brasileiros, como Neymar e
Marta; dos astros do basquete
Kobe Bryant e John Amaechi; e
do jogador de futebol america-
no Michael Sam, o primeiro da
liga americana a se assumir gay.

No Brasil, o Google passou a
defender publicamente os dire-
tos dos homossexuais em 2012,
quando divulgou um vídeo com
depoimentos dos funcionários
a favor do casamento gay. A em-
presa participou oficialmente
da Parada Gay em São Paulo
nos últimos dois anos. “A polê-
mica existe e há algumas críti-
cas. Mas resolvemos adotar a
causa”, diz Coelho. Questiona-
do se isso não é uma estratégia
de marketing, o presidente do
Google nega. “Não é marketing.
É uma crença corporativa.”
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Gisele Tamamar

Ao adicionar design e tecnolo-
gia a uma necessidade do dia a
dia – levar comida para o traba-
lho –, a Bento Store está tentan-
do sofisticar a imagem da anti-
ga marmita, que nunca foi sinô-
nimo de glamour no Brasil.

Depois de inaugurar a primei-
ra loja em dezembro, nos Jar-
dins, em São Paulo, os sócios da
marca anteciparam o plano de
expansão e iniciam mais quatro
operações até o fim de julho. “A
expansão viria até o fim do ano,
mas acabou sendo mais rápida
do que imaginávamos. Fomos

procurados pelos shoppings,
que enxergaram no negócio
uma inovação”, afirma Carlos
Ferreirinha, que abriu a primei-
ra loja ao lado do sócio Carlos
Otávio da Costa.

A dupla vai investir R$ 1,2 mi-
lhão para abrir uma loja tempo-
rária no Market Plaza, durante
a temporada de inverno em
Campos do Jordão, e outras
três unidades fixas em São Pau-
lo (Shopping Iguatemi), Rio de
Janeiro (Shopping Leblon) e no
Recife (Shopping RioMar). E já
negociam a abertura de outras

três lojas no segundo semestre.
A Bento Store, inspirada na

tradição dos bentôs, as marmi-
tas japonesas, atualmente se ex-
pande visando à construção da
marca. “A franquia é consequên-
cia de uma marca e de uma ope-
ração que tenham provado a ca-
pacidade de serem fortes e ge-
rar resultado. Pensamos essa in-
teligência de expansão que pas-
sa por franquia. Mas não deve-
mos franquear a marca pelo me-
nos até o fim do ano que vem”,
explica Ferreirinha.

Conceito. A Bento Store foi cria-
da após dois anos de pesquisa.
Ferreirinha é diretor da MCF,
consultoria de inteligência e
gestão para o mercado de luxo
e premium. Já Costa era respon-
sável pela programação da rede
Cinemark. A vontade de fazer
um projeto juntos uniu os só-
cios, que passaram a pesquisar
áreas promissoras. A decisão
foi focar no bem-estar.

“Estudando o mercado fo-
mos nos deparando com os pro-
dutos que vendemos na Bento

Store. Identificamos fornecedo-
res que estão exercitando no
mundo um movimento de jogar
estilo em um hábito que sem-
pre foi muito comum, mas des-
provido de sofisticação: o hábi-
to de levar comida e bebida”,
conta Ferreirinha.

A loja vende, por exemplo, po-
tes coloridos, porta-sanduíches
dobráveis, sopeiras, sacolas tér-
micas divertidas que recriam o
visual dos sacos de papelão e
garrafas térmicas que mantêm

a bebida gelada por 24 horas ou
quente por 12 horas.

São produtos de 20 fornece-
dores de 10 países diferentes
que garantem um faturamento
médio mensal para o negócio
de R$ 200 mil. O tíquete médio
é de R$ 280. “Sabemos que cria-
mos um projeto que antecipa
um movimento de mercado”,
pontua Ferreirinha.

Para Renato Santos, especia-
lista em modelagem de negó-
cios, a Bento Store tem um con-

ceito interessante ao optar por
um novo nicho, com valor mé-
dio de compra mais alto. “É ca-
da vez maior o número de pes-
soas com poder aquisitivo alto
que optam pela refeição no lo-
cal de trabalho e se preocupam
com uma alimentação saudá-
vel”, diz Santos.

Atenção. Mas justamente por
se tratar de um nicho é que Re-
nato Santos acredita que os só-
cios podem investir mais no
e-commerce e em parcerias
com lojas já consolidadas – a es-
tratégia seria aumentar o retor-
no para fazer frente aos altos
custos envolvidos com a opera-
ção da loja física. “Estamos tra-
balhando para que as vendas na
internet sejam equiparadas
com a loja física. A venda na lo-
ja tem tíquete maior. O cliente
toca o produto, abre, fecha. No
nosso caso, que trabalhamos
com itens inovadores, a expe-
riência do tocar e sentir é funda-
mental”, afirma Ferreirinha.

Negócio de ‘marmita chique’
antecipa plano de crescimento

● Os serviços do Google começa-
ram a ser interrompidos na Chi-
na antes do 25º aniversário da
repressão contra manifestantes
pró-democracia ao redor da Pra-
ça Tiananmen em 1989, em Pe-
quim. Segundo o GreatFire.org,
que reúne e divulga informação

sobre o bloqueio de sites e moto-
res de busca na China, o governo
começou a afetar o Google e o
Gmail, entre outros serviços, des-
de semana passada, tornando-os
inacessíveis a muitos usuários
no país. A instituição afirma que
detectou um bloqueio parecido,
pela última vez, em 2012, com
duração de apenas 12 horas.
Questionado sobre as interrup-
ções, um porta-voz do Google
disse: “Nós checamos extensiva-
mente e não há nada errado do

nosso lado.” O relatório do Goo-
gle de transparência, que dá deta-
lhes de seu tráfego global, mos-
trou níveis menores de atividade
na China deste sexta-feira, o que
poderia indicar um nível alto de
interrupção.
Como ontem foi feriado nacional
no país, autoridades chinesas
não foram encontradas para co-
mentar o assunto. Em geral, eles
dizem que empresas de internet
que operam no País devem obe-
decer a lei. / REUTERS

Google exalta diversidade em campanha
Iniciativa ocorre uma semana depois de a companhia admitir publicamente que maioria de seus funcionários é homem e branca
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Meta. Carlos Otávio e Ferreirinha: franquias a partir de 2015

Governo chinês
bloqueia serviços
do buscador

● Porte

Tema. Coelho, do Google: combate à homofobia é bandeira da empresa no País desde 2012

Bento Store vai inaugurar
uma loja temporária em
Campos do Jordão e três
operações fixas no Recife,
no Rio e em São Paulo

● Tendência

45 mil
é o número de funcionários do
Google em todo o mundo

600
é o tamanho da equipe local

Hispânico

2 ou 
mais raças

● Maioria dos funcionários do Google é homem e branco
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“Identificamos
fornecedores que estão
exercitando no mundo um
movimento de jogar estilo
em um hábito que sempre
foi muito comum, mas
desprovido de sofisticação,
lifestyle, é o hábito de levar
comida e bebida”
Carlos Ferreirinha
SÓCIO DA BENTO STORE


