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Por que o Google se tornou
o melhor lugar do mundo para trabalhar

CÁTIA LUZ E JOÃO SORIMA NETO

O Google se tornou um fenômeno
no mundo dos negócios e entre
internautas graças a seu sistema

de buscas na web. Mas só conseguiu
atingir esse padrão de excelência gra-
ças ao sucesso numa outra busca, bem
mais complexa. A busca pelo talen-
to, principal desafio de todas as em-
presas do planeta. Com apenas sete
anos de vida, o Google está conseguin-
do atrair os estudantes mais brilhantes
das universidades e profissionais de
empresas badaladas como a Microsoft.
A empresa percebeu que a capacida-
de de inovar é o que faz a diferença
e foi muito além das estratégias tradi-
cionais de recrutamento. Para atrair
profissionais de primeira linha, desco-
briu que não bastava oferecer altos sa-
lários. Precisou - e conseguiu - se trans-
formar na melhor empresa do mun-
do para trabalhar.

Por que o Google é tão diferente das
outras empresas? Quem visita a sede,
em Mountain View, na Califórnia, lo-
go percebe que se trata de um lugar
original. Assim como na Microsoft, as
instalações lembram um campus uni-
versitário. Mas, no caso do Google, a
comparação vai além da aparência.
O lugar é repleto de árvores. Podem-
se ver jovens com mochilas nas costas,

andando de bicicleta. Nos restauran-
tes, grupos se reúnem em grandes me-
sas para refeições coletivas. Mais à
frente, vêem-se quadras de vôlei e, pe-
lo menos duas vezes por semana, jo-
ga-se hóquei no estacionamento. Ne-
nhuma outra empresa oferece tantos
benefícios e se preocupa com o bem-
estar dos empregados quanto o Goo-
gle. Na sede há salão de beleza, lavan-
deria, serviço para lavar carros, camas
de massagem, mesas de pingue-pon-
gue, máquinas de fliperama e quadras
de vôlei. Médicos e dentistas fazem
plantão permanente. São oferecidos
até cursos de meditação. Quem tem ca-
chorro pode levá-lo para a empresa.
Também se come bem. As refeições são
gratuitas e preparadas por 30 chefs de
primeira linha, distribuídos por vários
cafés espalhados pela sede. Até o ano
passado, os cozinheiros eram coman-
dados por Charlie Ayers, ex-chef da
badalada banda de rock Grateful Dead.
Uma vez por ano, o Google leva os em-
pregados para esquiar. "Vamos enca-
rar os fatos", escreveram num artigo
Eric Schmidt, presidente do Google,
e Hal Varian, professor de Berkeley que
presta consultoria para a empresa.
"Programadores de softwares querem
fazer programas, não querem lavar rou-
pa. Então vamos facilitar para eles fa-
zerem as duas coisas."
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GESTÃO

O primeiro segredo do Google é ofe-
recer condições únicas para as pessoas
desenvolverem seus talentos e serem
criativas. "O mais importante é que
as pessoas estão muito entusiasmadas
com o que elas fazem. Nossos funcio-
nários estão motivados pela força que
o trabalho deles ganhou", disse a ÉPO-
CA Sergey Brin, um dos criadores do
Google. Ele e seu sócio, Larry Page, es-
tiveram no Brasil na semana passada
em uma visita-surpresa para conhe-
cer a filial brasileira e dizem querer re-
petir aqui o modelo único de negócios
que criaram nos Estados Unidos. A se-
gunda diferença do Google está na li-
berdade de seus funcionários. Além de
dar todas as facilidades materiais pa-
ra o bem-estar de seus empregados,
o Google usa técnicas de gestão arro-
jadas para incentivar a criatividade. Ca-
da profissional tem
20% do tempo livre

mas em pequenos grupos, de no máxi-
mo cinco pessoas. "Isso mantém o cli-
ma de uma empresa iniciante, em que
as pessoas trabalham em pequenas
equipes ou sozinhas. É um grande atra-
tivo para os candidatos", disse a ÉPO-
CA Sukhinder Singh Cassidy, vice-pre-
sidente do Google para a América La-
tina e região da Ásia/Pacífico.

O Google se transformou em um ímã
para os grandes talentos de engenha-
ria e ciência da computação nos EUA.
Todo mês, 150 mil candidatos inundam
a base de dados do Google com cur-
rículos. A empresa faz questão de di-
zer que todos são lidos, um por um. Se
estivessem impressos em papel, eqüi-
valeriam a uma pilha de 15 metros de
altura. Um estudante alemão chegou
a criar um blog, "Google, contrate-
me". E a empresa está mesmo con-

Todo mês, a empresa recebe 150 mil
currículos e contrata 270 funcionários

para se dedicar a
um projeto de sua
predileção, que o
chefe desconheça. " Se você tem uma
paixão e ela é boa para a empresa, po-
de trabalhar um dia por semana só nis-
so", disse Page. "Foi assim que nas-
ceram novos produtos, como o Orkut.
Muitas coisas não funcionam, outras vi-
ram grandes sucessos. Mas é através
da cultura de experimentação e inova-
ção que decidimos o que fazer." O Goo-
gle também incentiva os funcionários
a trabalhar juntos, trocar idéias e levar
seus projetos para debates com os co-
legas. Embora seja uma empresa de in-
ternet por excelência, prefere que as
pessoas conversem pessoalmente, em
vez de trocar e-mails. Por isso, a maio-
ria dos funcionários divide salas, em
ambientes abertos, sem divisórias. O
terceiro segredo do Google é justamen-
te esse incentivo ao trabalho conjunto,

tratando muita gente para sustentar
seu crescimento. São nove pessoas por
dia, em áreas que vão do conhecido
mecanismo de busca na web à venda
de anúncios para mídias tradicionais,
como jornais e revistas. Em menos de
dois anos, o número de funcionários
mais que triplicou e está hoje em cer-
ca de 5 mil empregados. Antes, Sergey
e Larry participavam pessoalmente do
processo de entrevistas. Agora, com
o tamanho da empresa, isso está ca-
da vez mais difícil

Entrar para o Google não é fácil. A
empresa desenvolveu um sistema de
recrutamento ininterrupto e bastante
peculiar. Para atrair a atenção de profis-
sionais especializados, espalhou nas es-
tações de metrô das universidades de
primeira linha, como Harvard e MIT,
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LAZER Duas vezes por semana, os funcionários se reúnem no estacionamento da empresa para jogar hóquei

faixas com problemas matemáticos
complexos. Também publicou anún-
cios revistas de tecnologia com 21
questões, formando o Glat, sigla em in-
glês para o "teste de aptidão para o
Google". Uma delas perguntava: "Em
sua opinião, qual é a mais bonita equa-
ção matemática já construída?". Outra
deixava um espaço em branco para o
candidato tornar mais belo. O anúncio
finalizava com um pedido: "Se você
conseguiu responder a parte das per-
guntas, envie seu currículo". Quem
responde às questões e tem um bom
currículo é contratado. A explicação
para os métodos originais de recruta-
mento vem das exigências da empre-
sa. "A pessoa precisa ser criativa, ca-

paz de resolver problemas e de pensar
com lógica. Como você trabalha para
outras pessoas, não pode esquecer que
somos e temos de funcionar como um
time", diz Sergey Bryn. No Brasil,
quando o Google foi contratar os en-
genheiros da Akwan, um site de bus-
ca mineiro comprado pela companhia
no ano passado, foram feitos testes com
problemas matemáticos complexos,
perguntas para resolver problemas co-
tidianos do Google e até questões filo-
sóficas. Todos os brasileiros passaram
e foram contratados. "Criou-se a per-
cepção de que o Google é o lugar em
que estão os melhores engenheiros de
computação e tecnologia do mundo.
Por isso há tanto interesse", afirma

Tony DiRomualdo, um consultor ame-
ricano que estuda as transformações
em curso nas companhias globais.

Os especialistas ainda tentam desco-
brir se o modelo de atração de talentos
do Google vai virar uma referência
mundial nos livros de recursos huma-
nos. Nos Estados Unidos, outras empre-
sas, especialmente de tecnologia, co-
meçam a usar recursos parecidos com
os do Google para recrutar pessoal de
primeira linha. No resto do mundo, é
cedo para dizer o que vingará da expe-
riência da empresa. "Cada mercado
tem uma forma diferente de atrair e re-
ter talentos. O modelo de benefícios do
Google funciona nos EUA, onde a com-
petição entre as empresas de tecnolo-

FÓRMULA INCOMUM Trabalho em equipes pequenas, cozinha sofisticada e permissão para cachorros no escritório
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DESCONTRAÇÃO Na sede do Google, na Califórnia, o ambiente lembra mais uma universidade que uma empresa convencional

gia é feroz. No Brasil e em outros paí-
ses do inundo, o que vale mais ainda
é o salário", diz Luiz Wezer, diretor da
Hay & Berndtson, uma das maiores em-
presas de headhunting do mundo. Os
salários pagos pelo Google são mais
baixos que a média do Vale do Silício.
Os especialistas também costumam
questionar os limites do clima de infor-
malidade na empresa. No ano passa-
do, um engenheiro com um mês de ca-
sa foi demitido por revelar detalhes da
vida dentro do Google em seu blog. Es-
creveu que havia um clima diferente
entre os trabalhadores, como se as pes-
soas seguissem uma religião ou fizes-
sem um esforço extraordinário para ser
felizes. "Quando se trata de proteger

seus projetos e estratégias, o Google
beira a neurose", diz um empresário
que visitou a sede da empresa.

Mesmo com todas as ressalvas, um
emprego no Google está se tornando
um dos - se não o - mais cobiçados no
mundo. O esforço dos candidatos em
fazer carreira na companhia parece se
justificar pelos números do negócio.
Com apenas sete anos de vida, o Goo-
gle deixou de ser uma empresa de ga-
ragem e vale hoje mais de US$ 100 bi-
lhões, mais que marcas tradicionais co-
mo Coca-Cola, GM ou Time Warner.
Sua marca é a mais reconhecida do pla-
neta. Os funcionários que receberam
ações da companhia quando ela estreou
na Bolsa de Nova York, há dois anos,

enriqueceram. Com sua política sala-
rial, benefícios, mordomias e liberdade
de criar, conseguiu formar um dos maio-
res bancos de cérebros do planeta, ba-
tendo a concorrência de empresas co-
mo Microsoft, Yahoo ou Cisco. E, no no-
vo mundo dos negócios, talento atrai ta-
lento. Quanto mais gente capacitada
em seus quadros, melhor o desempe-
nho da empresa e mais perspectiva as
pessoas vêem para a carreira. O segre-
do do Google foi criar um ambiente em
que todos conseguem não apenas ga-
nhar mais dinheiro, mas sobretudo ob-
ter um melhor equilíbrio entre a vida
pessoal e a profissional. É essa a face
mais moderna e de maior sucesso no
capitalismo contemporâneo. •

ROTINA DIFERENTE Os funcionários do Google podem jogar no escritório e dedicar 20% de seu tempo a um projeto pessoal de trabalho
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