
U
ma idéia genial e um soft-
ware com capacidade
única não ter iam sido
suficientes para criar, em
apenas oito anos, a empre-

sa mais promissora do mundo, que
fatura bilhões de dólares por ano e está
entre as 20 companhias mais va-
lorizadas do planeta. Todo um conceito
de gestão de pessoas foi fundamental
para que essa ascensão meteórica se tor-
nasse possível.

De um site de busca, o Google se
transformou em um provedor de
serviços que oferece e-mails, blogs, pági-
nas personalizadas, agendas, sites de
relacionamento e de trocas de vídeos,
localização via satélite, entre outros,
demonstrando uma habilidade ímpar de
inovação, eficiência e criatividade.

Tais características não são por acaso,
pois o desejo de criar um ambiente de
trabalho agradável e fomentar a criativi-

dade e a inovação são preo-
cupações constantes de
todos os funcionários da
empresa. "A gente briga
muito para manter essa
cultura de construir um
ambiente confortável para
as pessoas trabalharem",
afirma Deli Matsuo, ge-
rente de Recursos
Humanos do Google
Brasil.

A começar pelo fato de
que a empresa tem por
critério que os benefícios

devem ser iguais para todos os fun-
cionários, independentemente do nível
hierárquico dentro da organização. Por
exemplo: a assistência médica é a mesma
para a pessoa que está na base da empresa
até para a que está na posição mais alta.

No projeto de construção de um
escritório do Google, uma série de nor-
mas decididas nos termos de segurança,
ambiente, iluminação, ergonomia e
móveis são especificados dentro de um
determinado padrão. "O espaço de tra-
balho de cada colaborador tem uma
metragem enumerada - uma medida
necessária para que as pessoas se sintam
confortáveis - áreas de lazer e de descanso
também devem ser construídas".

No escritório do Google Brasil existe
uma sala, chamada de lounge (palavra
inglesa para lugar de descanso), que é
ocupada por "pufs", redes, bolas para
exercícios de fisioterapia, tabuleiros de
xadrez, gamão e damas, máquinas de
café, lanches, sucos e refrigerantes. Além
do lugar específico para relaxar, existem
brinquedos espalhados por diversos can-
tos do escritório, como minicestas e
bolas de basquete, minigols e bolas de
futebol, além dos disparadores Nerf,
arma de brinquedo que dispara um pro-
jé t i l leve que gruda na parede ou na
roupa. No refei tório, uma mesa de
pebolim e um videogame Wii (console
de última geração da Nintendo) ficam à
disposição com a finalidade de fazer com
que as pessoas descarreguem as energias.

"Isso serve para que as pessoas pos-
sam relaxar no meio do dia, ou na hora
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que quiserem. Temos também cuidados
como creme de mão, espuma de barbear
e desodorante dentro do banheiro".

Dessa forma, parece até que os fun-
cionários do Google não trabalham, mas
pelo contrário, as atividades são muito
bem administradas pela companhia. A
política de Gestão de Pessoas do Google
desenvolveu a seguinte fórmula: 70% -
20% - 10%, na qual a primeira porcen-
tagem significa o tempo em que o
empregado deve dedicar o seu tempo no
Google ao Google. Os 20 % represen-
tam o tempo em que deve se ocupar com
pesquisas de interesse pessoal e os 10%
restantes, quanto deve usar para lazer.
"O Orkut foi desenvolvido por um de
nossos funcionários nessa parte dos
20%", conta Carlos Félix Ximenes, ge-
rente de Comunicação do Google Brasil.

Para trabalhar no Google, os profis-
sionais devem possuir capacidade de
exercer suas atividades em equipe, pois
os projetos podem estar sob liderança de
qualquer profissional de suas filiais
espalhadas pelo mundo, independente
de seu nível hierárquico. "A gente tra-
balha com muitos projetos, às vezes até
alguns que não são da nossa área de atu-
ação. Mas, se podemos oferecer alguma
contribuição, somos convidados para
participar em determinado momento,
podendo ficar sob liderança de alguém
que está em um nível hierárquico acima
ou até mesmo abaixo de nós. Isso, aqui,
não importa, não faz diferença".

Uma das principais preocupações da
empresa é estar constantemente moti-
vando seus colaboradores. Prêmios que
podem ir de um boné até uma viagem ou
um bolo de dinheiro são ofe-recidos para
os que se envolvem em projetos pessoais.
Matsuo explica que a premiação em si
não faz muita diferença no Google: "o
que realmente faz diferença é a pessoa
sentir que contribuiu efetivamente. Essa
é a chave da nossa relação com os fun-
cionários".

"Nós não estimulamos só as pessoas
que trazem grandes economias ou que
aumentem absurdamente as vendas do
Google. A gente premia as pessoas que
têm idéias brilhantes e que melhoram as
vidas das outras pessoas que aqui traba-

lham", completa.
A criatividade e a inovação também

estão em constante fomentação na
empresa. Só para se ter uma idéia, na
porta do banheiro existe um quadro
branco chamado bathroom brainstorm, em
que os funcionários deixam frases quais-
quer que são complementadas por ou-
tros colaboradores. "Às vezes com bom
humor, às vezes sacadas geniais, mas o
uso prático do quadro é incentivar a cria-
tividade", explica Ximenes.

"Essa é a dinâmica: a gente estimula
as pessoas a externarem aquilo que elas
têm na cabeça e a gente aproveita as boas
idéias", reitera Matsuo.

O Google também privilegia a
política de não possuir portas nem bar-
reiras em seu escri tório. Segundo
Ximenes, os próprios fundadores da
empresa circulam entre os funcionários e
são, muitas vezes, motivos de piadinhas.
"Aqui não tem essa de ter que tomar
cuidado com o chefe. O Alexandre
Hohagen, que é o d i re tor geral do
Google Brasil, joga pebolim e leva o
maior caldo de todo mundo. O pessoal
tira sarro dele mesmo".

Uma das mais importantes filosofias
da empresa é que o caos faz parte da sua
mentalidade de trabalho. No Google
acredita-se que o ambiente e a dinâmica
caótica do negócio fazem surgir idéias

novas. "O negócio em si e a internet são
caóticos", afirma Matsuo.

Por meio de uma Gestão de Pessoas
inovadora e um tanto quanto excêntrica,
o Google vem se destacando como uma
empresa criativa e como referência em
qualidade de vida no mercado, con-
tribuindo, assim, para a criação de um
conceito moderno e revolucionário nas
relações humanas dentro do ambiente de
trabalho e na vida como um todo.
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