
NO PANTEÃO de empresas baseadas na internet, a Google
se destaca — como particularmente bem-sucedida e particu-
larmente inovadora. Desde o surgimento da Microsoft uma
empresa não tinha tanto sucesso com tanta rapidez. A Google
impressiona na arquitetura de TI e de negócios, na experimen-
tação, na improvisação, na tomada analítica de decisões, no de-
senvolvimento participativo de produtos e em outras formas
relativamente atípicas de inovação. Tempera um processo de
ideacão deliberadamente caótico com uma série de métodos
rigorosos, movidos a dados, para a avaliação de idéias. A cultura
da empresa atrai a nata do talento técnico — e, apesar do rápido
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crescimento de seus quadros, a Google ainda recebe cerca de
cem currículos para cada vaga ali aberta. A empresa criou ou
comprou um extenso leque de novos serviços para ampliar
seu carro-chefe, o motor de busca. Seu crescimento, sua ren-
tabilidade e seu patrimônio líquido estão em níveis jamais
vistos. Muito desejável, essa situação talvez não dure para
sempre. Mas é óbvio que a Google acertou em algo.

Com efeito, a empresa é a criadora ou a principal expo-
ente de novas abordagens à inovação comercial e adminis-
trativa. Muito daquilo que a empresa faz tem raízes em sua
lendária infra-estrutura de TI. Só que na Google tecnologia
e estratégia são inseparáveis e mutuamente permeáveis
— o que torna difícil 'dizer se, ali, a tecnologia é o DNA
da estratégia ou se é o contrário. Seja como for, a Google
parece encarnar a visão há décadas pregada (e raramente
materializada) por sumidades da TI: a de que a tecnologia
deveria ser mais do que mero suporte para as operações
— deveria abrir oportunidades estratégicas e ser arquitetada
com tal propósito em mente. Nesse sentido, a Google pode
muito bem ser a herdeira, na era da internet, de empresas
como General Electric e IBM — ou seja, um modelo de
prática administrativa.

Nenhum de nós passou muito tempo no Googlepex e,
somando os dois, comemos apenas uma das saborosas refei-
ções gratuitas em sua lanchonete. Um de nós tentou impul-
sivamente entrevistar Sergey Brin na sede da empresa, mas
o executivo bateu prontamente em retirada e por pouco
não chamou a segurança. Por sorte, a empresa é bastante
aberta (através de seu website é possível, por exemplo, aces-
sar dezenas de blogs sobre a Google, oficiais ou não) e mes-
mo quem não trabalha ali pode obter muitas pistas sobre
a abordagem da empresa à inovação. Muitas dessas pistas,
diga-se de passagem, vieram de buscas no Google. Tendo
observado por anos como a Google faz aquilo que faz tão
bem, identificamos uma série de práticas fundamentais de
inovação que outras empresas podem empregar, para ganho
próprio. É verdade que seria muito difícil e muito caro repro-
duzir certos atributos da Google — incluindo seu imbatível
buscador e sua gigantesca infra-estrutura escalável de TI. Já
outros — uma tecnologia explicitamente arquitetada para a
inovação, aliada a uma estratégia organizacional e cultural
bem considerada — podem ser aplicados com diligência e
sucesso por empresas de muitos setores.

Pratique a paciência estratégica
A missão da Google — organizar informações do mundo
todo para que sejam úteis e disponíveis a todos — é ampla
a ponto de soar imperial, mas é nitidamente levada a sé-

rio pela empresa. Além de seus recursos centrais de busca
e publicidade, a Google embarcou em projetos ligados à
produtividade online, blogs, publicidade em rádio e televi-
são, pagamentos na internet, redes sociais, sistemas opera-
cionais para telefones celulares e muitas outras arenas da
informação.

Além das ferramentas de gestão de informações de au-
toria própria, a empresa tem outras, obtidas de terceiros: a
Picasa na fotografia, o YouTube no vídeo na internet, a Dou-
bleClick em anúncios na web, a Keyhole em fotos de satélite
(hoje Google Earth), a Urchin na análise de estatísticas da
web (hoje Google Analytics). A Google busca dominar não
só bits, mas também elétrons: há pouco, anunciou um pro-
jeto ambicioso para gerar eletricidade limpa a baixo custo.
Embora poucos desses negócios estejam dando dinheiro no
momento, todos são elementos de uma ambiciosa estratégia

— e poucos duvidam da determinação ou da capacidade da
Google de avançar rumo a sua meta maior. Quase todo dia a
empresa anuncia um novo produto ou recurso para reduzir
a desorganização da informação.

Com uma missão tão visionária, a rentabilidade de um
novo produto ou serviço no curto prazo não parece impor-
tar tanto para a Google como importaria para outras. Seus
gerentes são estrategicamente pacientes. O presidente da
Google, Eric Schmidt, calculou que a empresa levará 300
anos para cumprir a missão de organizar toda a informa-
ção existente no mundo. Embora possa produzir sorrisinhos
sarcásticos, essa projeção de 1.200 trimestres ilustra a abor-
dagem de longo prazo da Google à geração de valor e de re-
cursos. Diferentemente de muitas empresas, a Google tem
condições de arcar com a vasta missão e com sua coletânea
de inovações — pelo simples fato de que sua publicidade
movida a buscas é um produto incrivelmente rentável que
cobre muitos outros deficitários. É claro que a empresa bus-
ca acumular clientes, mas seus executivos crêem que, com
o tempo, o modelo de negócios e as finanças se cuidarão
sozinhas. "Ubiqüidade primeiro, faturamento depois", disse
Schmidt. "Quem conseguir criar um negócio sustentável de
veiculação de publicidade sempre achará um jeito inteligen-
te de monetizá-lo."

Em outras palavras, nem tudo levará 300 anos. Embo-
ra sua missão expressa seja organizar a informação de to-
do o mundo, a Google tem uma missão comercial menos
grandiosa, nunca articulada, mas igualmente importante:
rnonetizar intenções que o consumidor revela com o uso
do buscador e com outros atos na internet. A publicidade
vinculada a buscas é a primeira representação concreta, e
altamente triunfal, dessa missão.
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O que faz a paciência estratégica funcionar para a Google
é aclareza do propósito da empresa e sua atenção a detalhes.
Tudo que a Google faz amplia seu alcance. A empresa é co-
mo uma trepadeira da informação, sempre lançando novas
raízes com base no princípio fortemente interiorizado de
que a informação deve ser organizada com base na análise
da intenção dos usuários. Empresas interessadas em apren-
der com a Google devem entender, primeiro, que na base da
vasta infra-estrutura e do patente caos que aqui descrevere-
mos residem diretrizes claras e simples.

Explore uma infra-estrutura "feita para criar"
A Google investiu bilhões de dólares para montar uma plata-
forma operacional na internet e desenvolver sua tecnologia
proprietária. O investimento em infra-estrutura permite à
empresa garantir níveis específicos de serviço e respostas
era frações de segundo. Permite, ainda, que crie e lance com
rapidez novos serviços — de autoria própria ou criados por
parceiros. A tecnologia proprietária dá à empresa controle
sem precedentes sobre o modelo e a evolução da infra-estru-
tura {e de estratégias emergentes). Os principais atributos da
infra-estrutura da Google são:

Escalabilidade. Embora a internet naturalmente esteja
disponível para toda empresa, a Google fez grandes inves-
timentos para tirar maior proveito dela e erguer uma pla-
taforma proprietária que suporte serviços online — novos
e crescentes. Segundo dados extraoficiais amplamente di-
vulgados, a infra-estrutura de rede da Google tem cerca de
um milhão de computadores. Graças ao sistema operacional
usado nesses servidores, computadores novos ligados ao sis-
tema são reconhecidos por toda a rede e estão prontamente
disponíveis para uso. O programa operacional responsável
por esse prodígio é uma versão customizada do software
de código aberto Linux (que, por sua vez, também foi feito
para facilitar o acréscimo de recursos de valor competitivo
por terceiros).

Outro aspecto da infra-estrutura é que a plataforma de
internet foi feita para ter escala flexível. Quando a Google
precisa de mais centros de dados, por exemplo, o sistema
operacional proprietário facilita o acréscimo. Além disso, a
empresa consegue transferir dados por todo o mundo sem
atropelos para se adaptar à demanda de usuários. Adminis-

trar os petabytes de dados acumulados pela Google requer
ferramentas especiais de gestão de banco de dados. Uma
vez que sistemas comerciais existentes não comportariam
volumes tão grandes de dados, a Google criou um banco de
dados exclusivo, o Bigtable, que foi ajustado para atuar com
o sistema operacional da Google no processamento de cres-
centes volumes de dados com rapidez e eficiência.

Ciclo acelerado de desenvolvimento de produtos. A infra-
estrutura da Google é equipada para a execução de todo o
ciclo de vida do desenvolvimento de um produto de modo
rápido e eficiente. Seus engenheiros lançam o protótipo
de novos aplicativos na plataforma; se um deles começar a
atrair a atenção de usuários, os criadores podem lançar uma
versão beta para ver se a vasta base cativa de clientes reage
com entusiasmo. Se uma idéia dessas emplacar de vez, a
enorme "nuvem" de capacidade de processamento da em-
presa abre um espaço para o aplicativo. Na condução do pro-
duto da fase alfa para a fase beta, a Google simultaneamente
testa e promove o aplicativo entre os usuários. Aliás, testar e
promover são atividades praticamente indistingüíveis uma
da outra. Isso produz uma relação singular com o público,
que vira parte essencial da equipe de desenvolvimento à
medida que o produto toma forma e cresce. A Google não
se limita a submeter um aplicativo a testes alfa e beta — a
empresa pode hospedá-los em sua infra-estrutura. Com isso,
os usuários migram sem problemas do teste ao uso do pro-
duto, assim como fariam com qualquer outro produto ou
serviço comercial.

Suporte a desenvolvimento de terceiros e a mashups. A
Google criou sua infra-estrutura proprietária para ser uma
alternativa mais eficiente e confiável do que a internet, ga-
rantindo ao usuário uma experiência melhor e um serviço
de maior qualidade. Esse investimento planejado em har-
dware, sistemas operacionais e gestão de bancos de dados
permite à empresa exercer controle de ponta a ponta e apri-
morar serviços como Gmail, Maps, AdWords e o sistema de
posicionamento de publicidade AdSense. Quando cria um
aplicativo, a Google fica atenta à maneira como se ajustará
à infra-estrutura. O Google Maps, por exemplo, foi arqui-
tetado como urn serviço para que engenheiros da própria
empresa, ou de terceiros, pudessem usá-lo como módulo
para enriquecer outros serviços.
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Com efeito, a infra-estrutura flexível da Google age como
centro de inovação no qual terceiros podem compartilhar
acesso e criar novos aplicativos que incorporem elementos
da funcionalidade da Google. Esse pessoal pode facilmen-
te testar e lançar aplicativos e abrigá-los no universo da
Google, onde o público a visar é enorme —132 milhões de
usuários no mundo todo — e a capacidade para a interação
com clientes é praticamente ilimitada. Isso é bom para os
dois lados: a Google dissemina ainda mais seu produto e
as parceiras podem voltar sua energia ao desenvolvimento
de recursos que a clientela preza em seus produtos. Uma
empresa do setor imobiliário como a Zillow.com, por exem-
plo, pode se dedicar a obter dados de alta qualidade sobre a
compra e a venda de imóveis e deixar mapas e elementos de
visualização a cargo da Google ou da Microsoft.

Foi exatamente assim que terceiros que navegavam pela
infra-estrutura da Google começaram a criar o que hoje é
conhecido por mashup: aplicativos de TI que reúnem dados
e recursos de programas de mais de uma fonte externa nu-

ma experiência integrada para o usuário. A Housingmaps.
com, por exemplo, combina dados da Craigslist com a Goo-
gle Maps para criar um aplicativo que permite ao usuário
visualizar apartamentos para locação ou casas à venda num
mapa da área desejada. O conceito de permitir a combina-
ção de serviços úteis com relativa facilidade — extrapolando
fronteiras organizacionais — tem implicações interessantes
para o ambiente competitivo e para a eficiência organiza-
cional. Disso nasce uma categoria de inovação enxuta na
qual testar é tudo (tecnicamente, isso é viabilizado por pro-
tocolos da internet como XML e padrões do setor como o
Rosetta Net; é isso que permite o grau de interoperabilidade
entre sistemas há muito exigido por usuários de TI).

Esse modelo é atraente em vários aspectos: toda essa in-
teração dá um feedback contínuo para o aprimoramento
iterativo ou o acréscimo de recursos à linha de produtos da
Googíe. Além disso, a plataforma operacional contribui para
as metas dos anunciantes da Google ao exibir sua mensa-
gem para clientes relevantes — cujos interesses são revela-
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dos pelas pesquisas feitas no buscador. A interação dinâmica
entre a Google, a comunidade externa de inovadores, seus
usuários e anunciantes cria um círculo virtuoso com bene-
fícios para todos — e, sobretudo, para a Google (veja o qua-
dro "Ecossistema de inovação da Google").

v
Seja o centro do ecossistema
No ecossistema que acabamos de descrever, a Google exerce
o papel de pedra angular — a peça que mantém todas as
outras no devido lugar, conforme sustentam Marco lansiti
e Roy Levien no livro The Keystone Advantage. No papel de
proprietária e operadora, a Google pode controlar a evolu-
ção de seu ecossistema e extrair uma parcela desproporcio-
nal do valor nele gerado. Já que toda transação ocorre na
plataforma da Google, a empresa tem perfeito e contínuo
conhecimento da informação resultante — além de aces-
so a ela. É, ainda, centro de todo fluxo novo de receita. A
Google não precisa de pesquisa de mercado nem de análise
estatatística para projetar tendências no ecossistema, pois a
informação já reside em seu banco de dados.

Embora a imensa escala da plataforma da Google e o do-
mínio de sua tecnologia de busca sejam ativos de uma força
singular, é possível reproduzir um modelo feito expressa-
mente para fomentar a inovação. Outras empresas podem
criar plataformas que facilitem a interação com parceiros
situados em seu sistema de valor, virando o centro do inter-
câmbio entre todos os envolvidos. Foi exatamente o que fez
a Li & Fung — fundada em 1906 em Guangzhou, na China
— na indústria de vestuário. Ao se dar conta de sua posição
central, a Li & Fung deixou de ser uma intermediária e virou
a orquestradora, de uma ponta a outra, de cadeias de supri-
mento altamente customizadas. Hoje, toma parte num sem-
fim de decisões — da compra de matéria-prima à produção
das peças à gestão da logística da cadeia para entrega do
produto acabado. A plataforma global da Li & Fung é uma
solução padronizada para que milhares de parceiros intera-
jam e coordenem suas atividades de modo instantâneo,

No mercado de software para empresas, a Salesforce.com
usou sua plataforma AppExchange para erguer um ecos-
sistema de programadores, fornecedores independentes
de software e usuários finais. Sua infra-estrutura hospeda
aplicativos, promove sua integração e atende a requisitos
de usuários no tocante a bancos e centros de dados. Já que
está no centro de todas as atividades em seu domínio de

aplicativos, a Salesforce.com pode vender mais assinaturas
de seu produto. Já os programadores se beneficiam da infra-
estrutura da AppExchange e do acesso a clientes.

Controle a arquitetura
Sob as condições certas, uma empresa pode criar uma ar-
quitetura e exercer controle sobre ela. Conforme vimos, a
Google já demonstrou a viabilidade de monitorar o desem-
penho de mashups — prova da força de sua infra-estrutura.
Contudo, mesmo empresas desprovidas de uma infra-estru-
tura dessas podem manter firme controle da gestão de seu
ecossistema.

Na execução de uma estratégia de ecossistema, é crucial
negociar toda relação de uma posição competitiva forte, so-
bretudo quando a plataforma operacional é baseada na in-
ternet. Vejamos o caso da Amazon, que permite que terceiros
usem seus recursos para prestar serviços de outras marcas. A
vantagem para a Amazon é poder observar com facilidade
o comportamento na internet e monitorar de perto o de-
sempenho desses serviços. A Amazon permite, por exemplo,
que uma empresa indepedente, a Amazon Light 4.0 (AL4),
aplique uma fachada distinta a seu banco de dados de livros.
Além disso, a AL4 combina, no mesmo serviço, notícias da
Yahoo, blogs da Google, tags da del.icio.us e buscas na eBay.
Quando um usuário decide comprar um livro, o serviço di-
reciona o pedido para a Amazon. No começo, a AL4 trazia
links para a Netflix e o iTunes. Mas, como estava prestando
um serviço importante — e gerando transações e receita pa-
ra a AL4 —, a Amazon pôde exercer seu poder e banir essas
concorrentes do ecossistema.

A promessa de receita para todos alimenta essas alianças
oportunistas. Contudo, durante as fases iniciais da inovação,
a receita é matéria de especulação. Nern a Google nem a em-
presa que cria um aplicativo sabem se o público o julgará útil.
Dada a incerteza, é possível que essa empresa prefira inovar
e testar o aplicativo antes de entrar em negociações para a
assinatura de um contrato e a divisão da receita (esperar que
uma massa crítica de usuários adote um produto antes de
travar discussões complicadas e potencialmente enredadas
reduz bastante o risco de insucesso). Ganha a clientela, que
tem acesso mais rápido a um número maior de inovações.
Ganha a Google, que cria mais opções para gerar mais trá-
fego em sua plataforma. Ganha a criadora de aplicativos
— caso um deles gere vaior suficiente para justificar a nego-
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cíaçao de um acordo de partilha da receita com a Google. No
final, porém, o controle da arquitetura está na capacidade
da Google de determinar a importância de um novo serviço,
em seu poder de decidir se oferece ou não o serviço e em sua
contribuição crucial para o valor funcional do serviço.

Só que controle e ambição não são coisas que se ostenta.
Inovadoras fundadas em ecossistemas dizem ajudar a todos
— para evitar, assim, a impressão de competição. Executivos
da Google, por exemplo, raramente perdem uma oportuni-
dade de lembrar ao mundo que não competem com empre-
sas de mídia e conteúdo. Afirmam, antes, que empresas de
mídia são suas parceiras. Nem todo mundo parece concor-
dar: Martin Sorrell, presidente da gigante da publicidade
WPP Group, observou no relatório anual da empresa em
2006 que é difícil dizer ao certo se a Google é aliada ou ini-
miga. Os acordos que a Google vem firmando sugerem que
sua ambição vai muito além da publicidade online. A Goo-
gle espera usar sua plataforma, com aplicativos relevantes
para a compra de anúncios, para ajudar empresas de mídia
a monitorar a eficácia de campanhas e ajudar anunciantes a
distribuir sua verba de marketing de modo eficaz entre veí-
culos impressos, rádio, TV, aparelhos de comunicação móvel
e internet. É bem possível que a informação que a Google
for obtendo em todos esses meios ao solucionar problemas
para parceiras do ecossistema acabe lhe dando condições de
virar a concorrente que, hoje, declara não ser.

Esse modelo tem vulnerabilidades, é claro. Como provedora
da infra-estrutura, a Google tem de estar sempre se provando
para impedir que suas legiões de usuários sejam conquistadas
por concorrentes. Sem isso, muita gente poderia debandar

— levando junto os cobiçados anunciantes. Na mesma veia,
se violasse a confiança da clientela — não protegendo como
deveria seus dados — ou se sua plataforma sofresse panes
consideráveis, a Google também poderia perder clientes em
grande escala. Inovação e contínuo aprimoramento são estra-
tégias para evitar um desfecho desses. Na Google, a inovação
nunca se limita à tecnologia e à infra-estrutura. A cultura
organizacional da empresa tem papel fundamental.

Integre a inovação ao modelo organizacional
Empresas interessadas em seguir o exemplo da Google preci-
sam examinar também seu modelo organizacional. Há mui-
tos aspectos importantes — vejamos os principais.

Inclua a inovação na descrição de cargos. Um claro moti-
vo do sucesso da Google na inovação é que a empresa faz o
que muitas não ousam fazer: reserva espaço para a atividade
na carga horária do pessoal. Na Google, idéias novas cos-
tumam ser geradas pelo pessoal, da base para o topo, num
sistema definido de alocação de tempo. O pessoal da área
técnica deve dedicar 80% do tempo aos grandes negócios
da empresa — buscador e publicidade — e 20% a projetos
técnicos de sua escolha. É como disse um novo engenheiro
da Google num blog: "Não se trata de fazer algo no tempo

livre, mas de reservar um tempo para isso. Ainda não tenho
um bom projeto de 20% e preciso de um. Se não pensar em
algo, tenho certeza de que o impacto sobre minha avaliação
pode ser negativo".

Também se espera que os gerentes dediquem parte de seu
tempo à inovação. Em seu caso, 70% do tempo deve ir para
o carro-chefe da empresa, 20% para projetos correlatos, mas
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distintos, e 10% para negócios e produtos totalmente novos.
Há pouco a empresa criou um cargo novo — "diretor de ou-
tras coisas" — para ajudar a administrar a regra dos 10% do
tempo (a norma do tempo para outros projetos não se aplica
ao pessoal de áreas não-técnicas e sem cargo de gerência, o
que a nosso ver é uma lamentável falha). Essas porcentagens

— especialmente os 20% dos engenheiros — são monitora-

das de perto, embora a alocação não seja necessariamente
semanal, nem mesmo mensal. Um engenheiro pode, por
exemplo, passar seis meses trabalhando no core busíness e
um par de meses no projeto de sua escolha. Até o presidente,
Eric Schmidt, e a dupla de fundadores, Sergey Brin e Larry
Page, tentam aderir ao esquema. Esse investimento explícito
na inovação — respaldado pela estratégia administrativa —
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produziu levas de produtos e recursos novos. Marissa Mayer,
diretora de produtos de busca e experiência do usuário na
Google, explicou numa palestra em Stanford que num inter-
valo de seis meses mais de 50 produtos novos tinham nascido
dos 20% do tempo dedicados pelos engenheiros a projetos
próprios. Isso representa mais de metade de todos os novos
produtos e recursos (incluindo Gmail, AdSense e Google
News) desenvolvidos naquele intervalo.

El imine entraves sempre que possível. Antes de virar
um projeto autorizado, uma idéia deve passar por um pro-
cesso de qualificação. É convertida em protótipo, em piloto
e, depois, submetida a testes por usuários finais num experi-
mento controlado. Seria urn erro, no entanto, imaginar que
o processo na Google é lento e burocrático. Como outro en-
genhe iro-blogueiro declarou, a mudança na empresa pode
ocorrer de modo rápido e eficiente:

Em meu primeiro mês na Google, reclamei para um
amigo da equipe do Gmail de um par de coisínhas que
me incomodavam no Gmail . Achei que ele ia sugerir
que eu jogasse a informação no banco de dados de
problemas. Mas não. Pediu que achasse uma solu-
ção e me mostrou ( . . . ) corno acessar o ambiente de
desenvolvimento do Gmail no meu computador. No
dia seguinte o código que criei foi examinado pelos
engenheiros do Gmai l . Em seguida, o apresentei. Uma
semana depois, minha mudança fora adotada. Fiquei
surpreso com a l iberdade de t r aba lha r com outras equi-
pes, com a capacidade de programar código [submeter
programas prontos] para outro projeto, com a confian-
ça nos engenheiros ( . . . ) e com a velocidade com que é
possível cr iar algo para nossos usuários ( . . . ) Não tive de
pedir permissão a ninguém para fazer o que fiz.

A abordagem da Google à inovação tem muito de improvi-
so. Ali, qualquer engenheiro tem a possibilidade de criar um
produto ou recurso novo. Que todo indivíduo possa exercer
tal influência permitiu à empresa não só atrair profissionais
de alto nível (incluindo alguns dos melhores cientistas, es-
tatísticos e economistas do mundo), mas também gerar um
vasto volume de idéias e produtos novos. Num artigo recente
no New York Times — sobre a suposta ameaça da Google à he-
gemonia da Microsoft em aplicativos de software empresarial

—, um ex-engenheiro da Microsoft, Vic Gundotra, diz por que
rumara para a Google: "Era óbvio que a Google era o lugar
no qual poderia ter o maior impacto. Para gente como eu,
que tem um caso de amor com software, a possibilidade de
lançar urn produto em semanas exerce um apelo irresistívei".
A Google parece ter o dom de eliminar processos que não são
essenciais, mas, ainda assim, preservar importantes mecanis-
mos de controle do valor, da qualidade e da usabilidade.

Deixe o mercado decidir. Não há um grande plano para a
integração e a articulação de novos produtos. Executivos da
Google partem do princípio de que o público usuário ditará
o sucesso de uma inovação e de que a estratégia da empresa

irá surgindo à medida que certas novidades emplacam e
sustentam umas às outras — ou não. Na prática, o público é
quem define a estratégia de produtos da Google.

Nesse processo, a ênfase não está em identificar o pro-
duto ou serviço perfeito, mas em criar vários deles, todos
potencialmente úteis, e deixar o mercado decidir quais são
os melhores. Mesmo uma fração modesta dos mais de 132
milhões de usuários da Google constitui um campo de teste
e um grupo de discussão vastíssimos para a avaliação do
potencial de uma novidade. Entre os princípios de criação
da empresa estão "ubiqüidade primeiro, faturamento depois"
e "utilidade primeiro, usabilidade depois". Quando não che-
ga à ubiqüidade por conta própria, a Google a compra — ca-
so do gigantesco investimento para adquirir dois nomes já
populares da internet, YouTube e DoubleClick.

Cultive o gosto pelo fracasso e pelo caos. Tendo empla-
cado com o buscador e a publicidade, a Google está bus-
cando um terceiro grande filão. O que faz é lançar diversos
produtos e torcer para que um deles vire um grande sucesso.
Não se sabe ao certo quantos produtos a Google sustenta
atualmente (até fevereiro de 2008 a Wikipedia listava 123).
Schmidt admitiu numa entrevista que nem ele sabia quanta
coisa a Google lançara no mercado; em outro momento,
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reconheceu que o número de produtos novos "deixa quase
todo mundo confuso". Embora um total de mais de cem
produtos possa não impressionar executivos na Procter &
Gamble, é um ritmo alucinante de inovação tecnológica
para uma organização com menos de dez anos de idade
(com efeito, Brin espera que a Google passe a lançar meros
produtos com mais recursos, para que a clientela não tenha
de usar seu famoso buscador para localizar produtos e ser-
viços da empresa).

Se permitir que mil flores floresçam é a estratégia, muitos
produtos estão fadados a malograr. No entanto, executivos
da Google não parecem temer o insucesso. Na verdade, é
algo que Schmidt estimula. "Errem rápido, por favor, para
poderem tentar de novo" — assim Schmidt descreveu sua
postura à revista Economist. Na mesma veia, Page disse à
revista Fortune que parabenizara um executivo cujo erro
custou milhões de dólares à empresa: "'Fico tão contente
por você ter cometido esse erro. É que quero tocar uma em-
presa que avança depressa demais e faz coisas demais, e não
que é cautelosa demais e faz muito pouco. Se não cometer-
mos nenhum desses erros é porque não estamos assumindo
suficiente risco'". Obviamente, tamanha tolerância ao risco
é algo raro em empresas, apesar da crença disseminada de
que erro e inovação caminham juntos.

A palavra "caos" vem à mente quando se pensa em inova-
ção na Google. Antes de assumir a vice-presidência sênior
de operações de negócios na Google, Shona Brown escreveu,
em parceria, um livro intitulado Estratégia Competitiva no
Limiar do Caos. Laszlo Bock, que se reporta a Brown como
diretor de pessoal, disse à Economist: "A gente gosta do caos.
A criatividade nasce quando as pessoas topam umas com
as outras, sem saber para onde vão". Isso significa que um
produto novo e revolucionário brotando do solo da Google
pode passar despercebido durante um tempo — lembremos,
porém, que a Google não tem pressa.

É cedo demais para dizer se essa abordagem à inovação
será um jeito comprovadamente superior de criar diversos
produtos de alto sucesso. Não é tão cedo, entretanto, para
concluir que a estratégia produz um número impressionante
de novos produtos e de recursos para produtos. O compro-
misso da Google corn a inovação como atividade rotineira e

um processo frenético e sem entraves de desenvolvimento
de produtos já são dignos de serem imitados por empresas
que simplesmente precisam de mais novidades em produtos
e serviços para oferecer ao mercado.

Sustente a inspiração com dados
A inovação não precisa ser totalmente caótica — e, na Goo-
gle, não é. Ali, um ingrediente crucial da inovação é o ex-
tenso e agressivo uso de dados e testes para amparar idéias.
Numa palestra em Stanford em 2006, Marissa Mayer disse
que toda apresentação sobre um produto novo feita à equi-
pe executiva deveria ter um volume suficiente de dados de
apoio. Não causa surpresa, considerando que a empresa foi
fundada por dois alunos altamente analíticos do curso de
ciência da computação em Stanford. O foco da Google na
análise e em dados é muito maior do que o da maior parte
das empresas. Mesmo assim, é perfeitamente viável para a
maioria das organizações adotar uma abordagem movida a
análise na hora de avaliar inovações.

A Google tem a seu dispor um volume incrível de dados.
A informação coletada a cada clicar em sua página e no web-
site de parceiros, por exemplo, pode ser usada para testar e
dar suporte a uma idéia ou a um produto novos (salvo se
ligado a projetos fora da rede, como a iniciativa de energia

limpa). A Google adota uma abor-
dagem analítica, fundada em fatos,
não só a seu carro-chefe, os algorit-
mos de classificação de páginas, mas
também na hora de efetuar qualquer
mudança em suas páginas na web e
de decidir que novos serviços lançar.
É relativamente fácil realizar expe-
rimentos randomizados na internet:
basta apresentar diversas versões do
projeto de uma página, de um anún-
cio ou de uma determinada palavra.

Todo dia a Google faz milhares de experimentos em benefí-
cio próprio. Além disso, dá aos clientes a capacidade de fazer
o mesmo. Para ajudar um cliente a entender o valor de anun-
ciar em seu site, por exemplo, a Google comprou uma firma
de análise de dados na web, rebatizou-a de Google Analytics
e, hoje, oferece gratuitamente à clientela ferramentas para
avaliar a eficácia de anúncios online. Para a Google, a análise
é claramente um instrumento de competição.

Outra ordem de análise envolve o uso, pela Google, de
quase 300 bolsas de projeções formadas por grupos de fun-
cionários. A empresa usa esses painéis para avaliar a deman-
da de novos produtos entre usuários ("Quantas pessoas terão
conta no Gmail em 10 de janeiro de 2009?"); o desempenho
da empresa e de produtos ("Quando chegará ao mercado o
primeiro celular Android?"); o desempenho de concorrentes
("Quantos iPhones a Apple vai vender no primeiro ano?");
e para coisas menos sérias ("Quem vai ganhar o torneio de

Abri! 2008 l»Harvard Business Review 35



Engenharia reversa da máquina de inovação da Google

beisebo!?"). Uma bolsa de projeções pode ser um instru-
mento de suporte à decisão de surpreendente precisão. Com
um porém: altos executivos que adotam a idéia devem estar
preparados para ouvir a verdade, e não a resposta que mais
agrade a seus ouvidos.

A Google também emprega um sistema de gestão de
idéias pelo qual o pessoal pode enviar idéias de novos produ-
tos, processos e melhorias, por e-mail, a uma caixa de suges-
tões geral da empresa. Todo funcionário pode, então, fazer
comentários e dar nota à idéia. Isso também é uma forma de
mercado de projeções, embora sem apostas em dinheiro (em
moeda fictícia, no caso da Google). Os fundadores e altos
executivos da Google parecem estar dizendo: "Somos inte-
ligentes, mas não tanto que possamos ignorar dados. Tam-
pouco somos mais inteligentes do que nossos milhares de
funcionários, gente brilhante e motivada".

Do ponto de vista da tecnologia e de dados, a maioria das
empresas enfrentaria poucos obstáculos se quisesse adotar a
abordagem analítica e democrática empregada pela Google
em decisões ligadas a inovações. Aqui, o que realmente dis-
tingue a Google da maioria é sua cultura.

Crie uma cultura feita para criar
A Google tem uma cultura atípica, da qual apenas certos
aspectos são partilhados por outras empresas de internet. É
basicamente tecnocrática — ou seja, nela uma pessoa avança
com base na qualidade de suas idéias e de sua tarimba tecno-
lógica. O uso de bolsas de projeção pela Google sugere que a
empresa dá alto valor ao intelecto e à opinião de seus funcio-
nários. Alocar parte da carga horária do pessoal à inovação
mostra, por sua vez, apreço pela criatividade de todos. Além
disso, a Google está sempre tentando dar estímulo intelec-
tual — o que, para uma empresa fundada em tecnologia, po-
de ser uma oportunidade para que as pessoas aprendam com
os grandes cérebros da área tecnológica. Um funcionário de-
clarou no website "Google Jobs" que urna das coisas de que
mais gostava no trabalho era uma série regular de palestras
— "Tech Talks"— proferidas "por pesquisadores de destaque
do mundo todo (...) O compromisso da Google com o apren-
dizado e a formação contínua de seus engenheiros é algo que
realmente valorizo". Numa prova de que esse estímulo inclui
um amplo leque de interesses, esse mesmo funcionário disse
ao website que "o chef Mario Batali veio distribuir exempla-
res de seu último livro e [o refeitório] serviu pratos seus no
almoço. Na parte da tarde, Thomas Friedman falou sobre
[sua tese do] mundo plano e Robin Williams improvisou um
número cômico para encerrar o dia".

Uma empresa que acredita de fato — e não só da boca
para fora — que o pessoal é seu bem mais importante tra-
taria os funcionários basicamente como a Google trata. Os
fundadores e executivos da Google refletiram muito sobre
distintos aspectos do ambiente de trabalho do conhecimen-
to, incluindo o projeto e a capacidade das áreas de trabalho

(lotadas, para uma comunicação melhor); a freqüência de
reuniões abertas a todos (às sextas, regadas a cerveja); e a
abordagem à seleção e contratação de novos funcionários (ri-
gorosa, com muitas entrevistas). Nenhum desses princípios
é, por si só, muito sofisticado — mas, juntos, sugerem um
grau atipicamente elevado de reconhecimento das dimen-
sões..humanas da inovação. Brin, Page e Schmidt visitaram
organizações festejadas pelo tratamento que dispensam ao
trabalhador do conhecimento — como a fabricante de soft-
ware SÃS Institute —, e apropriaram dali certas idéias.

Em troca do tratamento privilegiado a Google espera
uma dedicação pesada, quase obsessiva, ao trabalho. Daí
fazer um esforço considerável para identificar os melhores
talentos, antes e depois da contratação. O pessoal é julgado
à luz de 25 critérios de desempenho — da freqüência com
que patrocina uma Tech Talk à variabilidade da avaliação
que faz de candidatos a uma vaga (um entrevistador cuja
avaliação varia é considerado bom, pois nem todo candidato
é igualmente forte). Além disso, a gerência chama atenção,
de forma sistemática, para os atributos de indivíduos de alto
desempenho. Está sempre alterando a abordagem à contra-
tação com base na contínua análise de quem se sai melhor
na empresa e mais personifica as qualidades que fazem da
Google a Google. Poucas organizações são, a um só tempo,
tão paternalistas e tão analíticas na hora de avaliar o desem-
penho. Outra empresa pode até tentar criar uma cultura
dessas, mas isso exigiria de seus executivos um alto grau de
confiança em si mesmos.

Será que, à medida que for crescendo, a Google seguirá
atraindo gente tão talentosa e motivada? Será capaz de man-
ter seu brilho? Empresas novas, como a Facebook, hoje com-
petem pelos mesmos profissionais — e podem até contar
com tecnologias mais bacanas, com produtos mais na moda.
Além disso, a Google talvez tenha de buscar novos incentivos
financeiros para o pessoal, já que é pouco provável que suas
opções de ações sigam crescendo ao ritmo observado desde
sua IPO.

Inovar ao ritmo da internet requer da empresa recursos
dinâmicos, que permitam que vislumbre de antemão mu-
danças no mercado e lance novos produtos e serviços com
rapidez. A Google investiu consideravelmente para ter a ca-
pacidade de inovar nesse ambiente de negócios em rápida
mutação. A empresa é pioneira em abordagens à cultura or-
ganizacional e a processos de inovação que seguem atraindo
profissionais de alta qualidade. No momento, a Google dita
o padrão para a produtividade e o crescimento no século 21.
Se sua empresa emprega trabalhadores do conhecimento e
precisa inovar, é possível esperar para ver se a abordagem da
Google surtirá efeito a longo prazo? Duvidamos muito.
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