
A história por dentro da desordem,
descontrole e incertezas no Google.
E como tudo isso faz parte de um
plano*

Basta passar alguns
minutos no agitado campus
do Google em Mountain View,
Califórnia, e você imediatamente perceberá: esta é uma em-
presa prosperando na beira do caos. O Google, oito anos de
idade, fatura US$ 10 bilhões por ano e vale aproximadamen-
te US$ 125 bilhões. Mas a agitação parece mais uma festa de
jovens do que de uma empresa em busca de lucros na qual
qualquer murmúrio vindo dela é esmiuçado em busca de al-
gum significado mais profundo. A sede da empresa com 144
mil m2 é uma mistura de prédios de dois andares repleto de
lanchonetes festivas (sim, são de graça), salas de reuniões
lotadas, rodinhas de bate-papo nos corredores, tudo isso
cercado por quadras de vôlei de praia, jovens passeando de
lambreta, e - na falta de uma maneira melhor para descre-
vê-lo - um espírito de vale-tudo. É um lugar onde o fracas-
so co-existe com o triunfo, idéias brotam de engenheiros mi-
nimamente supervisionados, e nenhum dos quais se preocu-
pa se seus projetos algum dia farão dinheiro.

Veja, por exemplo, o caso de Sheryl Sand-
berg, 37 anos, vice-presidente responsá-
vel, entre outras coisas, pelo sistema
automático de publicidade. Sandberg
recentemente cometeu um erro que
custou ao Google vários milhões de
dólares - "Decisão errada, agi muito
rapidamente, não havia controle es-
tabelecido, gastei algum dinheiro", é

Eles esperam
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tudo que ela tem a dizer sobre isso - e, quando percebeu o ta-
manho do seu erro, atravessou a rua para informar a Larry
Page, co-fundador do Google e pensador chefe não oficial.
"Puxa, estou me sentindo muito mal com isso", Sandberg dis-
se a Page, que aceitou suas desculpas. Mas quando ela virou
para ir embora, Page disse algo que a surpreendeu. "Estou
feliz que tenha cometido esse erro", disse ele. "Quero coman-
dar uma empresa que esteja se movendo rápido demais e fa-
zendo demais, não uma empresa muito cautelosa e fazendo
de menos. Se não estamos cometendo nenhum desses erros,
então não estamos arriscando o suficiente."

Quando um erro de alguns milhões de dólares recebe um
tapinha nas costas, com certeza não estamos falando de uma
empresa normal. Para entender o lugar, várias pessoas me
disseram que a pessoa com quem eu deveria me encontrar
era Shona Brown, ex-consultora da McKinsey, com 40 anos
de idade e vice-presidente de operações do Google. Pelo me-
nos é isso que diz no cartão dela. De qualquer forma, ela bem
que poderia ser a Chief Chãos Officer (diretora-chefe de
caos) do Google. Ela literalmente escreveu um livro sobre o
assunto, um bestseller de 1998 chamado Competing on the
Edge: Strategy as Struciured Chãos (Competindo no Limite:
Estratégia como Caos Estruturado). E muito apropriada-
mente, no dia em que eu deveria me encontrar com ela no
Googleplex, meu acompanhante de imprensa e eu nos perde-
mos de forma irremediável. Encontrar alguém aqui deman-
da uma navegação precisa e a capacidade de interpretar ma-
pas com códigos de cores. Tivemos que dar muitas voltas -
entramos na recepção do prédio errado, passamos por entre
arbustos para outro prédio -, acabamos chegando 17 minutos
atrasados. Até os prédios do Google são caóticos.

Brown fez sua carreira argumentando que a anarquia não
é de todo ruim - e foi por isso que Page, o co-fundador Ser-
gey Brin e o CEO Eric Schmidt a contrataram em 2003. Teó-
rica em negócios em uma empresa dominada por engenhei-
ros, ela considera o Google o ambiente perfeito para suas pes-
quisas, embora seu serviço seja tudo menos teórico. Além de
supervisionar recursos humanos (chamado de People Opera-
tíans), Brown comanda uma equipe da SWAT composta por
25 consultores estratégicos que são distribuídos internamen-
te em dez ou mais projetos de cada vez - reestruturando uma
equipe de vendas aqui, chutando um tamanho de mercado ali.
O objetivo da empresa, afirma Brown, é determinar, com
precisão, a quantidade de administração de que ela precisa -
e então usar um pouco menos. Trata-se de uma abordagem
quase risível que Brown emprega em seu livro, escrito em
conjunto com um professor da Universidade de Stanford. A
maneira de prosperar em "situações rápidas e ambíguas", ela
me contou, é evitar criar estruturas demais, mas também

não fazer de menos. Em outras palavras, não faça nada
nem quente demais nem frio demais, e pronto.

"Se chego ao escritório e me sinto confor-
tável, e se não fico nervosa sobre algo

louco que esteja acontecendo, é por-
que fomos longe demais", afirma.

No Google, louco definitivamente
passa por cima do confortável. É



preciso ficar atento enquanto estiver no campus do Google
simplesmente para evitar trombar em um dos mais de oito
mil funcionários. As reuniões normalmente começam na hora
marcada, e os jovens Googlers costumam gravitar, antes dis-
so, em torno das poucas salas de conferências. Eles rabiscam
nos quadros brancos espalhados pelos corredores, contando
piadas típicas do setor, tais como formas sinistras de expan-
dir os programas da empresa na área de publicidade online.
Cruzar com celebridades é lugar-comum. Anos atrás, eu al-
moçava num dos ensolarados pátios do Google quando Page
e Brin sentaram-se à minha mesa com seu convidado, o come-
diante Chris Tucker. George Soros estava dando uma pales-
tra no Google no dia em que me encontrei com Brown. O con-
selheiro do Google, Al Gore, aparece com freqüência.

Desenvolver uma cultura tão ímpar é um luxo a que ape-
nas uma empresa com excelente desempenho pode se dar, e
certamente é esse o caso do Google. Dois anos após abrir seu
capital, suas ações mais do que quadruplicaram e a empresa
é tão lucrativa que apesar de gastos descontrolados em tudo,
desde o gigantesco centro de processamento até vendas glo-
bais e escritórios de engenharia, o Google gera caixa de US$
800 milhões por trimestre. Ao longo deste processo, o Google
está arrasando a concorrência - em termos de participação de
mercado -, mais especificamente Yahoo e Microsoft. A empre-
sa também está se aproximando de uma lista crescente de pe-
sos pesados, incluindo a News Corp., Viacom, e a gigantesca
agência de publicidade WPP.

Se os motores do .Google es-
tão a toda, naturalmente tam-
bém estão superaquecidos. Isso
explica uma série de erros -
muitos deles deixando aquele
de Sandberg para trás - que o
Google gosta de explicar como
uma abordagem Googley (tipo
Google) para os negócios. A em-
presa está descobrindo as coisas
ao longo do caminho, e não com
a eficiência que você esperaria
com base em seus espetaculares
resultados financeiros. Seus no-

vos produtos não fizeram o sucesso do sistema de busca ori-
ginal. Críticos zombaram de seu lema de moralidade "Dont
be evil" ("Não seja do mal") quando, por exemplo, o Google
decidiu escanear livros com direitos autorais para seu índice
de busca de livros. Até o foguete que impulsiona suas ações
fez uma aterrissagem forçada. Depois de subir de US$ 85 em
agosto de 2004 para US$ 475 no último janeiro, as ações es-
tabilizaram em US$ 400 durante a maior parte do ano.

O que preocupa os investidores é se o Google pode apre-

sentar o segundo ato. Nada há que indique que o motor do
seu crescimento - busca apoiada por publicidade - esteja com
problemas. Todavia, as estocadas do Google nas novas for-
mas de publicidade e o método em espaguete para desenvol-
vimento de produto (jogue na parede, se grudar...) deixam
claro que a empresa busca novas maneiras de crescer além
do seu negócio básico. É por esse motivo, por exemplo, que o
Google exige que todos os engenheiros passem 20% do tem-
po buscando suas próprias idéias. Um segundo ato de suces-
so é extremamente raro no ramo de tecnologia - ou em qual-
quer ramo de negócios. Na Microsoft, o Office sucedeu o Win-
dows. A Intel descartou sua linha de chips de memória para
dominar os microprocessadores. Até mesmo a Apple, que
conseguiu uma das reviravoltas mais incríveis com o iPod,
teve que suportar uma década de provações até chegar lá.

Após meses de entrevistas com funcionários, desde os re-
cém-contratados e saídos de universidades até o CEO, ficou
claro que o Google acredita ter a estrutura necessária para
entender o futuro. Não é de estranhar que o plano seja irre-
verente, confiante e presunçoso como a própria empresa. Os
executivos do Google não se expressam desta forma. Porém,
a estrutura está no título do livro de Shona Brown: o caos es-
truturado. Realmente, junto com a "Googleydade", o caos é
um dos aspectos mais importantes da imagem do Google.
Entender como o Google pensa o caos - como naquele mo-
mento em que Page ensinou sobre o erro milionário de
Sandberg - é fundamental para definir para onde a empre-
sa vai a seguir. "Há muitas questões a serem respondidas
no mercado?", indaga Sandberg. "Claro. Porque nem sem-

pre temos as respostas. Esta-
mos dispostos a tolerar essa
ambigüidade e o caos porque é
isso o que gera espaço para a
inovação." Excelente estraté-
gia - desde que funcione.

No livro Competing on the
Edge, Brown descreve uma pu-
jante empresa de software no
Vale do Silício a qual, na década
de 90, confrontava as alegrias e
os problemas do hipercresci-
mento. A empresa, identificada
pelo pseudônimo de Galaxy,
mantém semelhança impressio-
nante como o atual empregador
de Brown, que não existia na
época. "A Galaxy era composta
pela turma inteligente, na faixa
de 20 a 30 anos de idade, esco-
lhida por seus cérebros e atitu-

des", ela escreveu. "Visite a Galaxy e ficará impressionada
com a atmosfera universitária. É difícil conseguir emprego
na Galaxy. O processo de triagem é intenso. Uma vez contra-
tada uma pessoa, a filosofia da Galaxy é deixar que faça 'o que
der na telha'." Todavia, a Galaxy tinha um ponto fraco: "A
empresa vivia de um produto de muito sucesso, enquanto o
resto dos negócios tinha resultados modestos."

O que afligia a Galaxy era exatamente o desafio que o Goo-
gle enfrenta hoje. Considerando todos os novos produtos - de-
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pendendo da forma como você os conta -, o Google lançou pelo
menos 83 produtos definitivos ou em fase de testes - porém
nenhum teve impacto semelhante ao Google.com. Produtos
como o site para fotografias Picasa, o Google Finance, e o Goo-
gle Blog Search conflitam com as ardentes declarações do
Google de que não faz produtos do tipo "eu também". Nem
sempre os novos serviços oferecem características marcantes
óbvias. Os usuários do programa de planilhas online do Goo-
gle não conseguiam inicialmente imprimir seus documentos.
O produto calendário não permite a sincronização com o Mi-
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(exceto quanto a Page) sobre o que aparece na home page do
Google, instituiu uma sala de gueira para arquitetar um pla-
no para integrar melhor os vários produtos Google.

Será uma batalha, simplesmente porque os Googlers estão
adicionando novos itens aos montes - e há mais chegando.
Niniane Wang, uma jovem engenheira que trabalhou no
Gmail, foi designada para um projeto confidencial que deve
envolver relacionamentos. Louis Monier, um veterano da Di-

gital Equipment que lançou o site de bus-
ca AltaVista, deixou recentemente a eBay
para juntar-se ao Google em um projeto
secreto. Katie Jacobs Stanton comanda o
Google Finance, o Google Blog Search e
mais dois projetos. Neste verão ela se mu-
dou temporariamente com o marido e três
filhos para Bangalore para ficar mais pró-
ximo dos engenheiros que construíram o
site financeiro. Como o Google Finance
não veicula anúncios ou outras caracterís-
ticas para gerar receitas, perguntei a
Stanton por quanto tempo mais o site
pode ignorar fazer dinheiro. A resposta
dela: "Na teoria, para sempre."

Na verdade, o Google está fazendo di-
nheiro de forma inteligente, embora deva-
gar, em alguns dos produtos que aparenta-
vam ser apenas atrações. Considerem por

crosoft Outlook, obrigatório para
usuários corporativos. Outras gran-
des iniciativas como Gmail, serviço
de mensagens instantâneas e o ma-
peamento online, embora bacani-
nhas, nem chegaram perto de incomodar os líderes de merca-
do. Produtos badalados como o site de compras comparativas
Froogle (há quatro anos na fase beta) e o site de compartilha-
mento de vídeos do Google são menos populares do que os
concorrentes. Um dos maiores erros do Google foi o site de re-
lacionamento Orkut, que foi sucesso apenas no Brasil, e - se-
gundo Marissa Mayer, 31 anos, vice-presidente dos produtos
de busca e experiência de usuário, sem nenhum constrangi-
mento - "é o maior sucesso no Irã". Muitas vezes alguns pro-
dutos promissores são enterrados tão profundamente no site
do Google que os usuários não os encontram. "Há um limite
para o número de coisas que você pode manter em sua cabe-
ça", reconhece o CEO Schmidt. "Mesmo sendo fã número l do
Google, não dá para lembrar de todos os produtos que temos."

Isso representa o enigma: imponha ordem e o Google tor-
nar-se-á exatamente igual aos demais; deixe o caos governar
e corra o risco de deixar o Google caminhar de forma descon-
trolada, prejudicando sua marca e reputação de ser brilhante.
Definir suas intenções seria um início. "Temos que melhorar a
forma de comunicar quais produtos esperamos que sejam ma-
tadores e quais deles são experiências", contou Brin em maio
a um grupo de jornalistas. Já houve progresso. Em junho, o
Google lançou o Checkout, ferramenta para pagamentos on-
line, como produto definitivo. Mayer, que tem a palavra final

exemplo o Google Earth, o onipresente recurso de telejor-
nalismo de TV a cabo e distração de local de trabalho que
permite aos usuários visualizar fotos geográficas incrivel-
mente detalhadas do mundo todo. Tudo começou como uma
empresa de software de imagens por satélite chamada Key-
hble. "Sergey [Brin] estava se divertindo com a Keyhole e
acabou se apaixonando por ela", conta John Hanke, o pri-
meiro CEO da Keyhole (atualmente funcionário da Google)
antes da Google comprá-la em 2004. "Durante uma reunião
com sua equipe, ele pôs a Keyhole num dos projetores e co-
meçou a mostrar as casas das pessoas e a simplesmente
voar." A empresa inicial, cujas imagens estavam restritas
aos EUA, tinha um faturamento modesto oriundo de imo-
biliárias, mas não era isso o que interessava a Brin. "Quan-
do voltamos ao Google, uma das primeiras perguntas que
Sergey fez foi 'Por que não podemos consultar o mundo
todo de uma vez?'," contou Hanke. Dois anos mais tarde, o
Google estava integrando publicidade no Google Earth.
Faça uma busca com a palavra "pizza" enquanto estiver so-
brevoando seu bairro, e você entenderá a idéia.

Brinquedos interessantes são mais do que criar páginas na
web nas quais o Google possa veicular anúncios. Google
Earth já foi baixado mais de 100 milhões de vezes, e, cada vez
que é feito um download, junto vai uma solicitação do Google
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para inserir permanentemente no navegador do usuário uma
barra de ferramentas e um dispositivo que inclui uma caixa
de pesquisas. Essa solicitação, aparentemente inócua, é uma
mina de ouro para o Google, porque essa caixa sempre pre-
sente aumenta a probabilidade de que os usuários façam pes-
quisas através do Google. Quanto mais pessoas fizerem suas
pesquisas pelo Google, maiores serão as chances de alguém
clicar nos anúncios do anunciante. "Conhecemos o valor do
usuário de barra de ferramentas", afirma Mayer, que dá o
exemplo para contrapor-se à idéia de que o Google não está
tentando lucrar com seus produtos criativos. "Sabemos qual
retorno teremos de alguém que faça o download do Google
Earth e, subseqüentemente, da barra de ferramentas".

O círculo virtuoso representado por mais usuários que
realizam mais buscas e beneficiam mais anunciantes é exa-
tamente o que torna o Google tão irresistível para seus par-
ceiros de negócios - até mesmo aqueles que se senteto
ameaçados por ele. Martin Sorrell, executivo-chefe da hol-
ding de publicidade WPP, já falou abertamente sobre seus
temores de que o Google possa tornar obsoletas empresas
como a dele. (Leilões automatizados de publicidade signifi-
cam menos custos indiretos do que aqueles exércitos de pu-
blicitários, argumentam eles.) Ele chamou uma sessão de
seu relatório anual de "Google: Amigo ou Inimigo?" Numa
entrevista, sugeriu uma breve respos-
ta: "Quanto maior e mais poderoso você
se torna, mais pessoas haverá tentando
derrubá-lo." Mas não é tão simples as-
sim. De acordo com Sorrell, a WPP é o
terceiro maior cliente do Google, medi-
do pela quantidade de publicidade que
compra do Google para seus próprios
clientes. Sorrell afirma que o Google
quer aumentar seu acesso aos clientes
da WPP e está inclinado a permiti-lo -
desde que haja vantagem nisso para a
WPP. "Nós representamos 20% das re-
ceitas mundiais de mídia, e com certeza
não somos 20% das receitas do Google",

afirma. "Vamos ver como podemos trabalhar juntos."
O coleguismo com as instituições estava no ar em meados

de agosto quando me reuni com Schmidt, apenas dois dias
após o anúncio do Google sobre um histórico negócio para for-
necer buscas em inúmeras propriedades da News Corp., par-
ticularmente no MySpace (O Google garante à News Corp.
US$ 900 milhões ao longo dos próximos três anos e meio em
troca de um percentual não especificado das receitas com pu-
blicidade). Numa entrevista nossa, lembrei a Schmidt que,
durante um almoço com jornalistas em março, ele mencionou
repetidamente o MySpace quase com pesar, uma vez que os

negócios de relacionamentos do Google haviam fracassado.
"Não sabíamos o que fazer a esse respeito", explicou. "Agora
sabemos." Ele explicou que os novos negócios de relaciona-
mentos do Google são constituídos de pelo menos duas par-
tes. A mais conhecida é o negócio com o MySpace; a outra é
a tecnologia Google para melhorar a busca nos site de relacio-
namentos, que até agora só o MySpace concordou em usar.
As explicações de Schmidt são uma tentativa inútil de decla-
rar vitória após uma óbvia derrota, já que o MySpace massa-
crou o Orkut do Google (não incluindo Brasil e Irã).

O negócio do MySpace revela o estilo visceral do triunvi-
rato que lidera o Google. A transação talvez nunca houvesse
acontecido, afirma Schmidt, se Brin não houvesse tomado um
vôo para se encontrar com os executivos da News Corp. em
Pebble Beach, Califórnia, onde Rupert Murdoch realizava
um encontro sobre questões globais. "Mandamos Sergey
porque ele é muito intuitivo", explica Schmidt. "Ele vai até
lá, passa algum tempo com eles, e retorna dizendo, 'Sabe, es-
tou certo de que devemos fazer isso'. E não se trata de uma
questão de números. É uma sensação de compromisso."

Conseguir o MySpace manteve a jóia do momento na in-
ternet fora das mãos de Microsoft e Yahoo - ambas afir-
mam que o Google pagou algumas centenas de milhões de
dólares a mais. Se isso é verdade, não teremos como saber
por alguns anos ainda. Tim Armstrong, o diretor comercial
do Google para a América do Norte e o homem de contato
do Google nas negociações do MySpace, faz pouco-caso das

insinuações de que o Google saiu
perdendo. "O que as pessoas não
estão vendo é nossa capacidade de
modelar negócios", explica. "Não
creio que o Google estivesse se
oferecendo para preencher o che-
que maior nesta parceria." O negó-
cio criou um fã na News Corp., que
repetidamente se recusou a colo-
car qualquer dos programas da
Fox no site de vídeos do Google e,
ainda assim, está absolutamente
encantado com seu relacionamen-
to de publicidade. "Não os vejo
como grandes concorrentes", afir-
ma Peter Chernin, presidente da
News Corp. "Eles estão tentando
vender publicidade e nós, tam-
bém. No fundo, eu os vejo como
uma empresa de tecnologia, e nós
somos uma empresa de entreteni-

mento. E um feliz casamento de conveniências."
É bom para o Google o fato de Murdoch e Cia. gostarem

tanto da empresa. Porém, isso não altera a impressão de que
o Google está voando - afinal de contas, o negócio só foi con-
cretizado depois que Brin desceu das nuvens para dar uma
espiada na News Corp. Quando perguntei a Schmidt se a em-
presa dele tinha realmente um plano, ele fez aquilo que os en-
genheiros tendem a fazer em situações semelhantes: levan-
tou-se e começou a desenhar no quadro branco. Bilionário aos
51 anos, Schmidt faz o tipo de figura de um pai bem-sucedi-
do, mas normal, do Silicon Valley. Os rabiscos de Schmidt,
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que ele também fez recentemente na reunião de diretoria do
Google, contam a história de onde ele vê o dinheiro entrar
para o Google nos próximos anos. Ele desenha uma série de
nuvens interligadas representando a história da indústria e
dos computadores, desde os mainframes e mini-computado-
res até os PCs e aparelhos portáteis de hoje. O resumo de
suas ilustrações é que não existe mais dinheiro a ser feito na
indústria de computadores, nem em hardware nem em soft-
ware. O dinheiro está nos aplicativos da internet, tendência
que Schmidt vem prevendo desde seus tempos com Chief
Technology Officer, há uma década, na Sun. Os usuários não
navegarão na internet em seus PCs para sempre, e é por
isso que ele escreve algumas linhas para celulares, recepto-
res de TV a cabo, Treos, BlackBerrys, etc.

O ponto mais convincente de Schmidt - e o indício mais vi-
sível de um método para essa loucura do Google - é o poder
por trás do "não tão secreto" centro de processamento de da-
dos que a empresa está construindo, particularmente uma
propriedade com 30 alqueires no Estado do Oregon. "O gi-
gantesco investimento deve garantir a capacidade de desen-
volver aplicativos que serão impossíveis para os nossos con-
correntes oferecerem, simplesmente porque teremos como
lidar com a escala", afirma Schmidt (Microsoft, Yahoo e IBM,
cada uma destas investindo pesado em equipamentos seme-
lhantes, gostariam de discordar). Ele está falando sobre pro-
dutos Google que consomem processamento como o Gmail e
o Google Earth - e projetos que ainda estão nas pranchetas.
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O Google já começou a mostrar de que forma pretende usar
esse poder para os serviços de publicidade que vão além da
busca. Divulgar anúncios de vídeos da MTV é um território
novo, assim como os anúncios gráficos que o Google planeja
vender para o MySpace. A empresa está trabalhando em
uma experiência de um ano e meio para fazer leilão de publi-
cidade de texto e imagem gráfica para jornais e revistas.

Com tantas peças móveis, é natural que se imagine que
o Google é verdadeiramente uma empresa para os próxi-
mos tempos - ou se é a próxima Galaxy, aquela rápida, ar-
rogante empresa de apenas um produto de sucesso do livro
de Shona Brown. Para acreditar que o Google encontrará o
segundo ato é preciso aceitar a soberba e o caos, e que os
gênios que deram sorte uma vez o farão de novo. O Google
quer desesperadamente acreditar que sua abordagem não
linear faz parte do plano. Todavia, como os próprios gran-
des pensadores da empresa admitem, a maior parte das
perguntas sobre o Google não tem respostas. Por mais que
tentem, ninguém consegue controlar o caos.
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