




são contratadas 16 pessoas por dia — atualmente a empresa em-
prega 17 000 funcionários em 37 países.

Tudo isso aconteceu em apenas uma década. A combinação
de inovação, tecnologia pura, relação íntima com os consumido-
res, rapidez, informalidade, reputação e crescimento meteórico
baseado na conquista das melhores cabeças espalhadas pelo mun-
do transformou o Googie no símbolo do que é a Empresa (assim
mesmo, com letra maiúscula) do século 21. Construir uma com-
panhia inovadora é difícil. Mantê-la assim, quando se tem uma

estrutura gigantesca nas mãos e uma rniríade de interesses con-
flitantes para acomodar, é quase impossível. "Preservar a cultu-
ra da nossa empresa enquanto crescemos é definitivamente um
de nossos maiores desafios", disse a EXAME Eric Schmidl, prin-
cipal executivo do Googie desde 2001 (leia entrevista na pág.
28). Outras empresas, algumas vizinhas ao Googie no Vale do
Silício, já enfrentaram o mesmo dilema — nem sempre com su-
cesso. O paralelo mais próximo dessa transformação talvez se-
ja a trajetória da Microsoft, que após décadas de crescimento ina-



creditável sentiu o peso do gigantismo sobre sua capacidade de
se renovar. A empresa de Bill Gates mudou o mundo de forma
incontestável, fez de nerds milionários, arruinou concorrentes.
Mas, com o tempo, entrou num círculo vicioso que começa e
termina na perda de talentos e na dificuldade de inovar na era
da internet. Foi esse cenário que levou a Microsoft a. recente-
mente, fazer uma oferta de 44.6 bilhões de dólares pelo Yahoo!,
numa tentativa de comprar o conhecimento necessário para due-
lar com o Google daqui para a frente.

É evidente que o espectro da Microsoft ronda o futuro do Goo-
gle. Mas. durante um bom tempo, Page e Brin pareceram querer
ignorar as mudanças que se impõem à medida que a empresa cres-
ce e construíram uma espécie de versão corporativa da Terra do
Nunca — o refugio da história de Peter Pan, onde os habitantes
nunca deixam de ser crianças. Para eles. era preferível barrar o
crescimento e reduzir as possibilidades de ganho a perder a alma.
Os dois relutaram durante 18 meses para nomear um presidente
executivo, apesar da insistência dos investidores de risco dos fun-
dos americanos Sequoia Capital e Kleiner Perkins Caufield &
Byers, que aportaram 25 milhões de dólares no Google em 1999.
Eric Schmidt, o escolhido, veio da americana Novell. A dupla
também adiou a abertura de capital da empresa o quanto pôde. O
IPO, que aconteceu em agosto de 2004 e captou l ,7 bilhão de dó-
lares, já era esperado pelo mercado havia quase um ano. Devido
a esse esforço para manter a alma juvenil, até hoje os escritórios
da sede, em Mountain View. parecem mais com dormitórios uni-
versitários do que com as dependências da empresa globalizada
em que o Google se transformou. Quem passa pela sala da enge-
nheira Shona Brown, vice-presidente de operações, por exemplo,
dá de cara com um pingüim de pelúcia e a placa "Shona 's Hud-
dle " (em português, algo como "O aconchego de Shona"). O trans-
porte usado para se deslocar entre os prédios da sede também se-
gue os despojados costumes dos universitários de Stanford: bici-
cletas azuis ou patinetes motorizadas cedidas pela companhia.

PARA CRESCER SEM ABRIR MÃO DA ESSÊNCIA, o Google terá
de vencer enormes desafios. O primeiro deles é demográfico. Nos
últimos quatro anos, o número de funcionários mais que quintu-
plicou. Contratar quase 500 pessoas por mês, em vários países do
mundo, tem desafiado um sistema que tradicionalmente revira o
histórico e o perfil dos candidatos antes da contratação. Até pou-
co tempo atrás, o processo de escolha de um novo funcionário
poderia envolver 18 entrevistas, às vezes em diferentes lugares
do mundo. Os candidatos devem responder a perguntas para tes-
tar o raciocínio, como "Quantos pães cabem em um avião?" ou
"Quantas árvores cabem no parque lá fora'?", e para verificar tra-
ços de personalidade, como "Você se importaria se seu colega de
baia trouxesse todos os dias um cachorro para o escritório?" (a
quem interessar possa, a resposta certa para essa questão é não).
O modelo foi criado quase por acaso, ainda nos primórdios do
Google. Como a então start-up era pequena e desestruturada, um
colega sempre pedia a opinião de outros antes de contratar al-
guém. Brin e Page se envolviam pessoalmente, imbuídos da cren-
ça de que o sucesso depende da qualidade de quem está a seu la-
do. O sistema era parecido com o das irmandades universitárias.
Para fazer parte do Google, não era suficiente ser aprovado pelo

futuro chefe. Era — e ainda é — preciso ser aceito pelo grupo. A
maratona das entrevistas tornou-se improdutiva à medida que o
número de novos funcionários mudou de patamar. "Fazíamos en-
trevistas demais e não conseguíamos informações novas com
elas", diz Laszlo Bock, vice-presidente de pessoas do Google.
Bock, ex-diretor da General Electric, foi contratado em março de
2006 para ajudar a reestruturar, entre outras coisas, o processo de
seleção. No fim daquele ano, ele limitou o total de entrevistas a
um máximo de nove, o que reduziu em 30% o tempo gasto com
o processo de seleção — que ainda hoje leva até 60 dias.

Mesmo com a revisão do processo e com a supervisão de um
executivo de recursos humanos que fez carreira numa empresa
centenária, o sistema de contratação no Google ainda segue alguns
princípios que pareceriam impensáveis numa companhia tradicio-
nal. O aspecto mais surpreendente é que até hoje os fundadores
reservam um dia por semana para revisar cerca de 40 páginas so-
bre cada um dos candidatos escolhidos e dão a palavra final para
todas as contratações. Na hora de buscar os talentos, a companhia



também foge do modelo convencional. Alguns métodos, que o
Google não revela por considerar estratégicos, permanecem em
segredo até mesmo para os contratados. Um exemplo é o enge-
nheiro paraibano Walfredo Cirne, de 37 anos. Em setembro de
2005, ele inesperadamente recebeu um e-mail de uma funcioná-
ria do Google com quem jamais havia tido contato anteriormen-
te. "De cara ela dizia que estava interessada em me levar para a
empresa. Achei que era um spam", diz Cime, que na época lecio-
nava ciência da computação na Universidade Federal de Campi-
na Grande e trabalhava num projeto que possibilita a internautas
compartilhar a capacidade de processamento de seus computado-
res para rodar programas pesados. "Até hoje não consegui saber
como foi que me encontraram e o que exatamente chamou a aten-
ção da recrutadora", diz ele, que agora tem a função de construir
softwares para a empresa em Mountain View.

Mais recentemente, o Google colocou um freio numa de suas
políticas mais polêmicas — o lema "Contrate o quanto puder".
"Provavelmente poderíamos bancar o custo das contratações a

mais, mas queremos ser mais conservadores com as finanças
daqui para a frente", diz a americana Stacy Sullivan, vice-pre-
sidente de cultura do Google, uma veterana com nove anos de
casa. "Também temos de admitir que é impossível assimilar tan-
tas pessoas novas, desenvolvê-las e gastar tempo suficiente pa-
ra ajudá-las em sua carreira." Em vez de centrar esforços em fa-
zer a equipe crescer, agora o Google precisa organizar a horda
de funcionários que vem acumulando em seus escritórios. Uma
das tarefas mais complexas é estabelecer a hierarquia da empre-
sa — são cada vez mais raros os departamentos com apenas dois
escalões entre os funcionários mais rasos e os vice-presidentes,
uma estrutura que durante muito tempo foi a regra no Google.
No final de 2006, quando a engenheira americana Irene Au che-
gou à empresa para comandar a área de experiência com o usuá-
rio (que estuda como tornar o uso dos produtos mais fácil e efi-
ciente), imediatamente ganhou 60 subordinados diretos. No Ya-
hoo!, onde deixara um cargo semelhante, tinha apenas dez. "Pre-
cisei criar um escalão intermediário, porque era impossível aten-





ferências de internautas de diversos países. Os primeiros profis-
sionais responsáveis pela cara dos produtos da empresa pensa-
vam apenas nos usuários americanos. "Achávamos que todos eram
como nós, mas o comportamento das pessoas no resto do mun-
do é bem diferente", diz a executiva Irene Au, contratada no fim
de 2006 para ajudar a mudar a situação. A solução encontrada já
havia sido testada por companhias tradicionais, como Procter &
Gamble e Unilever: colocar gente na rua para descobrir quem
eram, afinal, as pessoas que acessavam os sites do Google em 115
línguas além do inglês. Um time de 80 pesquisadores com for-
mações diversas — de psicólogos a antropólogos — foi despa-
chado para países como índia e China. Nesses lugares, eles fica-
ram "internados" na casa de usuários por até três semanas. As ob-
servações colhidas foram levadas para a sede e hoje ajudam de-
signers e engenheiros do Google a desenvolver seus produtos. Na
Coréia, por exemplo, os detetives do Google descobriram que a
página de abertura do site, quase toda branca, era interpretada pe-
los usuários como "inacabada". A solução foi adicionar elemen-
tos coloridos ao site. "O Google é uma empresa de engenheiros,
centrada em fatos e dados. Estamos aprendendo a lidar com o la-
do humano do negócio", afirma Irene.

Com o crescimento, torna-se difícil administrar outra carac-
terística que poderia parecer caótica a qualquer outra empresa
tradicional — e que representa um aspecto fundamental da en-
grenagem de inovação do Google. Os fundadores da empresa
estimulam os engenheiros a usar 20% de seu tempo de traba-
lho para desenvolver novos projetos. E inevitável que alguns
desses projetos se repitam — numa empresa com aproximada-
mente 9 000 engenheiros espalhados pelo mundo é difícil ter
idéias completamente inéditas. Com o gigantismo da compa-
nhia, a seleção dos melhores projetos tende a se tornar cada vez
mais complexa — são pelo menos 9 000 idéias a ser avaliadas
por ano, que podem trombar com projetos de outros profissio-
nais e morrer. "Quando entrei, a chance de alguém desenvol-
ver algo que outra pessoa já houvesse feito era quase nula",
afirma o americano Bret Taylor, que trabalhou na empresa en-
tre 2003 e 2007 e foi um dos criadores do Google Maps. ser-
viço de localização por satélite. "Hoje, essa possibilidade é
muito maior, e coordenar as equipes para evitar esse problema
tem um custo alto. É como um imposto natural para uma com-
panhia que cresceu tanto", diz ele.

TAYLOR NÃO FOI O ÚNICO A DEIXAR O GOOGLE nos últimos
tempos. Desde o segundo semestre de 2007, mais de uma deze-
na de engenheiros de elite — considerados os de melhor perfor-
mance — saíram da companhia. Boa parte desse pessoal migrou
para a rede social Facebook, fundada — também no Vale do Si-
lício — pelo ex-estudante de Harvard Mark Zuckerberg. Em mar-
ço, o Facebook deu mais um golpe no Google, contratando a vi-
ce-presidente de vendas e operações globais da empresa, Sheryl
Sandberg — ela se tornou a principal executiva de operações da
empresa de Zuckerberg. Em um e-mail que circula por blogs de
tecnologia, Justin Rosenstein, que trabalhou três anos no depar-
tamento de engenharia do Google antes de ir para o Facebook,
no início de 2007, explica por que tantos têm seguido o seu ca-
minho: "O Facebook é aquela companhia única que aparece de-



pela recessão na economia americana derrubou o preço das ações
para 413 dólares em 10 de março, o menor valor desde outubro
de 2006 (em novembro, os papéis tinham ultrapassado 700 dóla-
res). Os dois maiores mercados da companhia. Estados Unidos e
Reino Unido, que respondem por dois terços da receita, estão de-
sacelerando. No americano, a taxa de crescimento das vendas caiu
de 61% em 2006 para 44% em 2007. No Reino Unido, a queda
foi de 83% para 58%. Por isso, o Google vem apostando no cres-
cimento dos mercados emergentes — em 2007, a operação bra-
sileira, que reúne cerca de 200 funcionários, foi a que mais cres-

"Precisamos de velocidade"
O presidente do Google, Eric Schmidt, diz que
quer ganhar espaço nos mercados emergentes

Quando Eric Schmidt foi
contratado por Larry Page e
Sergey Brin, em 2001, o Google
ainda era uma empresa fechada
e faturava menos de 90 milhões
de dólares. De lá para cá, a
companhia cresceu mais de 170
vezes. Para Schmidt, isso é só o
começo. Em entrevista a EXAME,

ele diz que a empresa precisa
acelerar ainda mais — sern
atropelar a própria cultura.

Como o crescimento
acelerado do Google está
afetando sua cultura?
Manter a cultura do Google
enquanto a empresa cresce é uma



ceu no mundo (a empresa não revela
os números). "Este será um ano de
transição na vida do Google", diz Ross
Sandler, analista do banco canaden-
se de investimentos RBC Capital Mar-
kets. Com o sinal amarelo, é possível
que os investidores passem a colocar
o Google sob a lupa. "Como tudo ia
bem, poucos se preocupavam com a
gestão. Mas, agora, os questionamen-
tos começam a aparecer." Um deles
é sobre a polêmica decisão da empre-
sa de investir também na mídia tradi-
cional. Em 2006, o Google decidiu
levar para o mundo offline os mes-
mos princípios que norteiam a em-
presa na web—pequenos anuncian-
tes poderão entrar na TV, por exem-
plo, com publicidade direcionada de
acordo com os interesses dos espec-
tadores. "Até o fim do ano, Wall Street
deve finalmente sair do estágio de lua-
de-mel com o Google e exigir que a
companhia consolide seu controle em
mercados em que o lucro é seguro:
busca e anúncios em sites", afirmou

em janeiro em seu blog o jornalista John Battelle, autor do livro
A Busca, sobre a trajetória do Google e o mercado de busca.

O Google continua a ser um lugar quase idílico, com atmos-
fera informal, cardápios produzidos por chefs de cozinha e ca-
chorros perambulando pelos escritórios. Mas, aos poucos, os con-
troles estão tornando a empresa de Larry Page e Sergey Brin um
pouco mais parecida com as companhias habitadas pelos simples
mortais. Desde o ano passado, por exemplo, a oferta de suprimen-
tos como baterias e adaptadores para computadores deixou de ser
livre. Agora, cada empregado tem de registrar o que pegou. A

compra de laptops, que também era decidida livremente, foi li-
mitada. "Foi uma revolução lenta. Hoje, estamos mais conscien-
tes do orçamento", diz Stacy, a executiva de cultura do Google.
Até mesmo a generosa política de alimentação gratuita dos fun-
cionários está sendo reavaliada — o Google oferece café da ma-
nhã, almoço e jantar aos funcionários, além de abastecer cafete-
rias em todos os andares dos prédios com lanches, frutas, cho-
colates, sobremesas orgânicas e até ovos cozidos. (Alguns nova-
tos chegaram a engordar 7 quilos nos primeiros três meses de
trabalho na sede de Mountain View.) Segundo Stacy, uma equi-
pe de recursos humanos está formulando um sistema para infor-
mar mensalmente a cada funcionário o valor das refeições e dos
lanches consumidos. O objetivo, pelo menos por enquanto, é ape-
nas conscientizá-los dos custos do Google e evitar possíveis exa-
geros. A preocupação com as finanças poderia tomar o Google
uma empresa convencional? "Não", diz Stacy. "Estamos sendo
apenas uma empresa responsável."

Até agora, essas mudanças não parecem causar impacto no cli-
ma entre os funcionários. Em 2006 e 2007, o Google foi eleito a
melhor empresa para trabalhar nos Estados Unidos pela revista
Fortune. Embora a companhia tenha registrado baixas, é possí-
vel ver dezenas de funcionários que literalmente vestem a cami-
sa e vão ao trabalho com roupas que estampam o logotipo do Goo-
gle. Um dos objetivos comuns a todo esse pessoal é hostilizar a
arqui-rival Microsoft. Em Mountain View, é possível ler frases
em murais como "Amigo que é amigo não deixa ninguém usar
Internet Exploder". uma brincadeira com a semelhança entre os
termos "explorador" (explorer; o nome do navegador da Micro-
soft) e "explosivo" (exploder). A maior ironia dessa rivalidade é
que o Google — a única empresa de tecnologia a conseguir aba-
lar a hegemonia da Microsoft — nasceu num prédio de Stanford
batizado de William Gates Computer Science.

das nossas maiores prioridades.
Seguimos a filosofia de agrupar
os funcionários em pequenos
grupos, e vamos continuar a
organizar a empresa dessa
maneira. É um modelo que tem
sido crítico para nosso sucesso.

Como manter a eficiência do
processo de inovação com um
ritmo de expansão tão forte?
Temos uma estratégia global de
pesquisa e desenvolvimento que
permite a engenheiros de todo o
mundo colaborar em produtos
do Google. Também tentaremos

dar ênfase ao desenvolvimento
regional, fazendo localmente
produtos para cada mercado.

Qual o principal obstáculo
para a internacionalização
da companhia?
Escalar nossas operações com a
rapidez necessária para atender
à demanda por serviços em todo
o mundo. Há tremendas
oportunidades nos mercados
emergentes, e sempre me
preocupo em saber se estamos
seguindo na velocidade que nos
permite aproveitá-las.

Os fundadores do Google
sempre disseram que
a gestão da empresa não
seria influenciada por pressão
de fora. No entanto, hoje
a companhia passa por um
momento de questionamento
de investidores. O Google
terá de aprender a responder
aos anseios do mercado?
Sempre dissemos aos
investidores que
administraríamos a companhia
com foco no longo prazo, e
continuaremos assim. Nossas
oportunidades são tão grandes

que temos de nos planejar para
um futuro mais distante.

Outras empresas de
tecnologia perderam a
"mágica" à medida que
cresceram. Isso pode
acontecer ao Google?
Não se pode prever o futuro,
mas se centrarmos nossos
esforços nos usuários e
n» inovação, teremos mais
chances de construí-lo.
A internet ainda está no
início de seu desenvolvimento.
Há muito a fazer.

Text Box
Fonte: Exame, ano 42, n. 6, p. 20-29, 9 abr. 2008.




