
RECURSOS HUMANOS

Por ADAM LASHINSKY

N
o Google, as coisas parecem sempre girar em
torno de comida. Para o diretor de recursos hu-
manos Stacy Sullivan, a culpa é da aveia irlan-
desa com amoras frescas no Plymouth Rock
Café, localizado no edifício 1550, próximo ao
grupo de "operações de pessoal". "Às vezes eu

sonho com isso", ela diz. "É sério." A engenheira veterana Jen
Fitzpatrick, com sete anos de empresa e um paladar um pouco
mais sofisticado, prefere o Café Pintxo, um estabelecimento
basco e que serve aperitivos com frutos do mar no edifício 47.
Sua mãe fica radiante com o fato de ela se alimentar bem no
trabalho. "Ela veio almoçar comigo um dia e foi agradecer ao
chef", diz Fitzpatrick. Joshua Bloch, um especialista em lingua-
gem de software Java, jura que o assado de codorna do Café
Seven é a melhor refeição do campus. "É excelente", diz ele.

Mesmo o vasto bufê no campus tecnológico não esconde os
obstáculos que a empresa está enfrentando. Diz o co-fundador
Sergey Brin: "Os cafés sempre foram bem saudáveis, mas os lan-
ches não. E o esforço para remediar essa situação tem sido um
desafio admirável." Embora seja o folclore da empresa que Brin
e o co-fundador Larry Page acreditam que nenhum trabalhador
devesse estar a menos de 50 metros de uma fonte de alimento,
nem todos os alimentos são iguais. "Muita gente gosta dos
M&Ms. Mas o acesso fácil acaba sendo ruim para eles", diz Brin.

E claro que, quando se trata da melhor empresa da Améri-
ca para se trabalhar, segundo a Fortune, a comida é somente o
aperitivo. Na Google, você pode lavar sua roupa, fazer lavagem
a seco, trocar o óleo do carro e depois mandar lavá-lo, malhar
na academia, fazer aulas de ginásticas subsidiadas, receber
uma massagem, estudar mandarim, japonês, espanhol ou fran-
cês ou pedir a um ajudante pessoal que lhe consiga reservas
para um jantar. Naturalmente que o cabelo pode ser cortado no

O pessoal é brilhante
e os benefícios são
épicos. Mas será
que os fundadores
do Google conseguirão
construir uma cultura
corporativa que
não dependa dos
preços das ações?

local e, se você desejar comprar um carro híbrido, a empresa
lhe dará US$ 5 mil para essa finalidade ambientalmente cor-
reta. Se você indicar um amigo para trabalhar lá, a empresa
lhe pagará um prêmio de US$ 2 mil. Seu filho acaba de nas-
cer? Parabéns! Seu empregador lhe reembolsará com até
US$ 500 para pagar comida entregue em domicílio durante as
primeiras quatro semanas em casa. Procurando por novas
amizades? É só participar das festas semanais toda sexta-fei-
ra, onde geralmente há alguma banda tocando. Cinco médicos
estão disponíveis para lhe fazer um check-up gratuito.

Muitas empresas do Vale do Silício fornecem transporte de
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ônibus que saem de estações de trens urbanos. O Google opera
transporte gratuito de ônibus com serviço Wi-Fi disponível a
bordo, a partir de cinco localidades da região da Baía de São
Francisco. Salas para amamentação são comuns na América
corporativa, mas o Google fornece "bombas de mama" para
que as mães não tenham o desconforto de carregar o equipa-
mento para o trabalho. O local de trabalho é tão confortável
que às vezes os funcionários têm dificuldade de deixar o escri-
tório, que é precisamente a justificativa da empresa para essas
despesas, nenhuma delas superando os custos administrativos.

Até gente que não trabalha no Google gosta de passear
pelo campus. A empresa se tornou uma parada obrigatória
para um circuito mundial de palestrantes do nível de Mi-
khail Gorbachev, Margaret Thatcher e o laureado prêmio
Nobel Muhammad Yunus. "É preciso perguntar o porquê de
essas pessoas virem aqui", diz o engenheiro de 24 anos,
Neha Narula. E ele completa: "Penso que eles vêm aqui
para serem energizados pelo pessoal do Google."

Os funcionários do Google quase que universalmente vêem

a si mesmos como as pessoas mais interessantes do planeta. Os
"googlers" tendem a ser alegremente irresponsáveis por fora,
mas tente ir mais a fundo: pergunte a qualquer um sobre o que
está trabalhando no momento e você jamais ouvirá "estou ven-
dendo publicidade" ou "escrevendo códigos de programas",
mas ouvirá que "estamos buscando organizar a informação
mundial e torná-la acessível e útil", frase tirada da declaração
da missão da empresa e que é citada freqüentemente.

É fácil, no entanto, para os funcionários do Google senti-
rem-se energizados, quando a sua empresa é tão rica que
continua a ganhar dinheiro continuamente mesmo despejan-
do benefícios para seus funcionários. Com apenas oito anos
de existência, as vendas da empresa ultrapassaram US$ 10
bilhões em 2006, suas margens operacionais são de impres-
sionantes 35% e a empresa terminou o quarto trimestre com
US$ 10,4 bilhões em caixa. Suas ações aumentaram, em dois
anos, de US$ 85 para US$ 483. Tudo isso leva à seguinte
questão: a cultura do Google é a causa do sucesso ou é mera-
mente o resultado dela? Colocado de outra forma: o Google é
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um lugar tão bom para se trabalhar porque suas ações es-
tão a US$ 483 ou as suas ações estão a esse preço porque
a empresa é um lugar tão bom para se trabalhar?

Estou de pijamas sentado numa privada aquecida. Estou
no prédio de engenharia do Google no "dia do pijama" e dire-
tamente à minha frente, fixada à porta da toalete, há um fo-
lheto impresso em papel branco comum com o título "Testan-
do na privada, Episódio 21". O documento foi bolado para es-
timular os cérebros dos engenheiros
que testam códigos de software. Serve
também para lembrar aos engenheiros
que nem as paradas por necessidades
fisiológicas são motivo para interrom-
per o trabalho. Presumindo que a esta-
da no banheiro não fornece o tempo ne-
cessário para processar a informação, o
papel fornece os endereços de duas pá-
ginas internas da rede: http://tott/ (para
testando no toalete) e http://botw/ (o
"Bug" da semana). Como não sou enge-
nheiro de software, compreendo muito
pouco do que estou lendo, mas me lem-
bro das duas primeiras sentenças da agora famosa carta
que os fundadores Page e Brin distribuíram para os poten-
ciais acionistas antes da abertura do capital da empresa
em 2004: "Google não é uma empresa convencional. Não
queremos que ela se torne uma." Missão cumprida.

EM SEUS PRIMEIROS DIAS, O GOOGLE era mais ou
menos uma extensão pós-doutoral do Departamento de
Ciência da Computação de Stanford, de onde vieram Page,
Brin e um bom número de colegas. Até hoje eles amontoam
seus funcionários em escritórios compartilhados e cubículos
e continuariam a fazer isso mesmo que o Google tivesse mais
espaço, porque Page, um estudioso de "fluxo de escritório",
gosta da idéia de recriar o ambiente de Universidade onde
ele e Brin criaram a primeira ferramenta de busca do Google.
Eles contrataram um chef porque era simplesmente melhor
do que ficar comendo macarrão instantâneo.

Não foi difícil para os fundadores quebrarem as regras de
uma empresa tradicional - eles nunca tinham trabalhado
em período integral antes. Stacy Sullivan, a primeira exe-

cutiva de recursos humanos do Google lembra-se de que os
fundadores vieram até ela no seu segundo dia de serviço, no
final de 1999, e sugeriram que a empresa convertesse uma
sala de conferências em uma creche. A soma total de crian-
ças de funcionários do Google na época era dois. Embora
Sullivan tenha conseguido convencê-los de que a sala era
inadequada para tal finalidade devido a questões de zonea-
mento, a primeira reação deles foi dizer: "Por que não?"

A lista de empregados do Google está
chegando agora a dez mil e a empresa
está estabelecendo escritórios em Ban-
galore, Nova York e Irvine, entre outras
cidades, mas o campus parece ser ainda
uma universidade repleta de cérebros
brilhantes - embora seja uma universi-
dade na qual cada jovem tenha condições
de comprar um carro esporte. Outra si-
milaridade com uma faculdade: novos
googlers (nooglers na linguagem goo-
gleana) tendem a ganhar peso, os "goo-
gle 15", devido ao confronto inicial com a
quantidade de comida gratuita. Aqui os

engenheiros mal vestidos (incluindo as mulheres) serão sem-
pre os maiorais do campus. Outros grupos exclusivos incluem
mulheres e homens jovens vestidos no rigor da moda que tra-
balham com vendas de publicidade on-line; os MBAs de Stan-
ford carregando seus ThinkPads IBM e os matemáticos nerds
que trabalham incansavelmente para fazer com que o sistema
de publicidade via palavras-chave seja cada vez mais assusta-
doramente eficiente. As horas são longas - típicas do Vale do
Silício - e não é incomum encontrar engenheiros nos corredo-
res às 3h da manhã, debatendo sobre algum problema algorít-
mico esotérico. "Nerds da pesada vêm aqui porque não há ne-
nhum outro lugar onde prefeririam estar", diz Dennis Hwang,
webmaster do Google que estica seu horário para realizar o
trabalho artístico de desenhar todas as sofisticadas versões do
logotipo Google na rede, denominadas Doodles.

Trabalho em equipe é a norma, especialmente para grandes
projetos. Keith Coleman, um gerente de produtos de 26 anos
que trabalha no Gmail, supervisiona um projeto secreto de dez
pessoas que têm uma sala de reuniões própria. "Eles abriram
mão dos grandes espaços que tinham para se amontoarem nes-
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sa sala e fazer com que as coisas andem", diz Coleman. O escon-
derijo fica no mesmo local onde foi criado o chat do Gmail. Mú-
sica ambiente está quase sempre tocando, enquanto engenhei-
ros entram e saem a todo o momento e não há nenhuma reu-
nião diária formal, embora a equipe tenda a se reunir entre cin-
co e sete horas da tarde. "Se eu pudesse escolher algo bacana
a respeito do Google, seria aquela sala", diz Coleman.

Em outros locais do campus, a Google tem metodicamente
pinçado especialistas em quaisquer
áreas que lhe interesse, adicionan-
do-os a sua coleção de funcionários.
Tem-se falado muito, por exemplo,
sobre as contratações de Vint Cerf,
o "pai" da internet, e Larry Bril-
liant, que ajudou a erradicar a va-
ríola e agora dirige o emergente
braço filantrópico da empresa. Mas
a qualidade do banco de reservas da
empresa vai ainda mais fundo, in-
cluindo conselheiros sem vínculo
empregatício. Certo dia, Coleman, o
gerente de produtos do Gmail, reco-
nheceu Terry Winograd (um reno-
mado pesquisador de Stanford na
área de arquitetura de interação
computador-usuário), que foi seu
professor, andando pelos corredo-
res da empresa. Agora, Winograd
é um consultor do Google e, quan-
do não está lecionando em Stan-
ford, participa das sessões infor-
mais da equipe de Coleman.

Os engenheiros do Google devem
devotar 20% de seu tempo em pro-
jetos próprios que possam ajudar a
empresa. Esses projetos possuem
uma chance real de serem adota-
dos. A Google News, a Gmail e a
Google Finance nasceram desses projetos. Idéias não-tecno-
lógicas por parte dos googlers têm também chance de serem
adotadas. O serviço de transporte por ônibus mencionado aci-
ma existe porque Carrie Spivak, que trabalhava no serviço

de busca por livros, cansou-se de dirigir até o campus, plane-
jou um serviço de transporte por ônibus com um estudo de
todas as possíveis rotas utilizadas e levou a idéia para a ge-
rência sênior somente depois de ter realizado todo o trabalho
de pesquisa. Em qualquer outra empresa do tamanho do
Google, uma idéia dessas só seria aprovada depois de se or-
ganizar um comitê interdivisional para estudos de viabilida-
de do projeto. O Google simplesmente a pôs em prática.

Isso não significa dizer que qual-
quer idéia floresce no Google, onde
até as menores questões são deba-
tidas em estilo acadêmico. No dia
do pijama dentro do No Name
Café, vi Sheryl Sandberg, a vice-
presidente de operações de vendas
online. Como cerca de um décimo
dos funcionários, ela parecia ter
acabado de sair da cama (estava
trajando um pijama de flanela tur-
quesa com figuras de ursinhos diri-
gindo espaçonaves). Mas, perto
dali, havia um seleto grupo de en-
genheiros usando fraques em pro-
testo pelo dia do pijama.

O Google tem um apelido para
seus multimilionários: "voluntários
econômicos". O termo se refere às
centenas de funcionários que rece-
beram opções antes do lançamento
inicial de ações da empresa. Assim
como a Microsoft fez por muitos
anos, o Google inicialmente pagava
salários abaixo do mercado porque
todos acreditavam no enorme poten-
cial de crescimento das ações.

Ultimamente, a empresa tem
oferecido salários compatíveis com o
resto da indústria tecnológica. En-

genheiros experientes podem ganhar até US$ 130 mil por ano
e receber 800 opções e 400 ações restritas quando entram para
a empresa. Novos MBAs podem ganhar entre US$ 80 mil e
US$ 120 mil por ano e receber um número menor de opções.
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Embora o Google sempre vença na guerra por talentos con-
tra a Microsoft e a Yahoo, o maior inimigo de seus recursos hu-
manos são os funcionários que deixam a empresa para come-
çar um negócio próprio ou para se aposentar prematuramen-
te. Por exemplo, Niniane Wang, uma engenheira de 27 anos de
idade, recebeu um prêmio de um milhão de dólares dos fundado-
res pelo seu trabalho num programa que faz buscas em desktops.
Ela diz amar o Google, põe todos os head-hunters em "auto-re-
ject" e não pensa em sair... mas, se ela resolvesse sair, seria
para começar um negócio próprio. Wayne Rosing, uma das
primeiras vice-presidentes da engenharia, deixou a empresa
para perseguir sua paixão pela astronomia. Paul Buchheit,
o celebrado engenheiro que criou o Gmail, "aposentou-se"
recentemente (ele tem 30 anos de idade). Evan Williams, o
estimado fundador do Blogger, uma aquisição do Google, dei-
xou a empresa para participar de uma nova empresa.

Para protelar ao máximo as inevitáveis perdas, o Google
está trazendo profissionais de recursos humanos como Laszlo
Bock, um ex-executivo da GE que se juntou à empresa no iní-
cio do ano passado como vice-presidente para operações de
pessoal. Embora a taxa de perda de pessoal atual seja de 5%,
uma taxa medida internamente sobre um grupo mais seleto e
considerado mais essencial para a empresa está próximo dos
22%. O grupo de Bock está mais preocupado com benefícios

proporcionais em massa (vesting). Em 2002, o Google tinha 700
funcionários. Todos, que ainda estão na empresa, têm direito à
totalidade de suas opções em ações. Muitos receberam um lote
generoso em 2003 e o prazo para o vesting é nessa primavera.
Por conta disso, já há aqueles que estão fazendo corpo mole,
preparando-se para a aposentadoria precoce. A solução? O
Google está considerando dar início a um programa sabático e
pensando em novas oportunidades de carreira na empresa
para os funcionários inquietos. A empresa também institucio-
nalizou um grupo de incentivos compensatórios, incluindo
ações restritas que possuem valor imediato para novos empre-
gados, prêmios dos fundadores que podem chegar a milhões de
dólares e bônus especiais. E está prestes a revelar uma nova
faceta de seu programa de opções de ações: se continuarem na
empresa, os funcionários com tempo suficiente de vesting po-
derão vender suas opções no mercado. Embora nenhuma em-
presa tenha tentado isso antes, o Google se diz confiante de que
não haverá problemas por parte da SEC (a CVM americana).

EXISTE UM OUTRO PERIGO mais difícil de ser tratado:
crescimento. É fácil ver a si mesmo fazendo parte de um grupo
de foras-da-lei tentando mudar o mundo quando o número de
empregados está na casa de 100. É incrivelmente mais difícil fa-
zer isso quando esse número chega a 10 mil ou 100 mil. Muitos
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profissionais típicos do Vale do Silício não gostam de trabalhar
para grandes empresa, porque passa a ser uma ameaça ao estilo
nerd deles de tentar fazer coisas novas com liberdade. Sergey
Brin se identifica com essa preocupação. "Antigamente, se eu
quisesse modificar algumas linhas de código de um programa e
colocá-lo no site, eu ia em frente e fazia", diz ele. "Os usuários
eram os testadores. Não se pode mais fazer isso hoje em dia."

A esse respeito, a Google está no mesmo barco de qualquer
outra empresa de alta tecnologia. Mas, diferentemente da Mi-
crosoft ou eBay, ela não possui proteções contra as demandas
do mundo exterior. Em uma jogada vis-
ta como controversa, antes da abertura
de capital em 2004, os fundadores man-
tiveram controle de voto sobre a empre-
sa, significando que, enquanto Brin e
Page estiverem à frente dos negócios,
eles é que decidem se a manutenção da
piscina semi-olímpica e do paredão de
escaladas vale ou não a pena. A única
coisa fora do controle dos fundadores é
quanto tempo o Google irá continuar no
topo. O Vale está cheio de empresas que
pareciam estar no topo, mas depois caí-
ram na obscuridade. Essa é a razão pela
qual os fundadores do Google procuraram uma empresa para
servir de modelo para sua cultura corporativa e não é de uma
empresa tecnológica ou de uma gigante da publicidade. É a Ge-
nentech, a empresa de biotecnologia que é a nossa empresa nú-
mero 2 na lista de melhores empresas para se trabalhar nos
EUA. A Genentech tem assistido aos mais espetaculares su-
cessos e aos mais miseráveis fracassos de novos medicamentos
e passou por períodos de alta de suas ações e épocas de baixa.
Mas, entre altos e baixos nesses últimos 30 anos, a empresa se
manteve como um paraíso para cientistas.

No ano em que o Google fez sua abertura de capital, o CEO
Eric Schmidt trouxe o CEO da Genentech, Art Levinson, para
a diretoria do Google. Levinson compara a sua recepção pelo
comando do Google com seu primeiro encontro, em 1979, com
os fundadores da Genentech, que lhe prometeram que ele "sal-
varia o mundo" ao se juntar à empresa. "É muito similar à
mensagem que ouvi de Larry, Sergey e Eric", diz ele, e acres-
centa: "Eles vêem a si mesmos como em posição de fazer algo

radicalmente diferente de qualquer outra coisa realizada em
qualquer outro lugar." Em outras palavras (exceto em relação
à expectativa de cura do câncer), exatamente igual à Genen-
tech. De modo que voltamos à pergunta dos US$ 483 mil: a cul-
tura do Google é ótima por causa dos preços de suas ações ou o
preço delas se deve a sua cultura radical? A resposta é que não
é possível responder a essa pergunta enquanto as ações do
Google estiverem a US$ 483 mil. Como a Genentech ou qual-
quer outra empresa que tenha passado por momentos difíceis
sem perder a lealdade de seu pessoal, só se pode medir o im-

pacto que o preço das ações tem sobre a
cultura empresarial quando houver uma
baixa expressiva no valor das ações.

"Existem, no entanto, sinais encoraja-
dores", diz Jeffrey Pfeffer, um professor
de comportamento organizacional em
Stanford. Pfeffer se recorda de almoçar
com Page há alguns anos e, já naquela
época, o co-fundador era muito sério em
relação a criar uma nova cultura corpora-
tiva para o Google. "Eles pensaram cui-
dadosamente sobre isso", diz Pfeffer, que
pesquisa sobre os investimentos e retor-
nos que as empresas fazem e recebem,

fornecendo benefícios aos empregados de modo a permitirem
que eles se concentrem no trabalho. De acordo com ele, os in-
centivos do Google se ajustam muito bem aos resultados de
suas pesquisas. Art Levinson, por sua vez, enxerga um para-
lelo com a Genentech que vai além de qualquer benefício. "O
que atrai as pessoas a ambas as empresas é o ambiente onde
as pessoas podem trabalhar com as coisas em seus próprios
termos", diz ele. Existe, no entanto, uma razão adicional para
Levinson ser fã do Google: aqui estou eu, um cara que pode
muito bem pagar por uma boa refeição, mas toda vez que me
vejo no campus do Google para uma reunião de diretoria, me
vejo fazendo hora até as 22h por causa do jantar gratuito."

De fato, no Google, tudo acaba em comida.
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