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Inventaram algumas décadas antes, mas bem que aquela carinha amarela sorrindo podia 
servir de adesivo de boas vindas para quem visita os escritórios do Google pelo mundo. Na 
verdade, quem não é "googler" (funcionário) é obrigado a ostentar no peito uma etiqueta com 
nome para poder circular nos 2.500 metros quadrados que a empresa ocupa em São Paulo. 
São dois andares de um prédio espelhado, caretíssimo, na esquina das avenidas Juscelino 
Kubitschek com Faria Lima. Se o condomínio não permite cachorros no ambiente de trabalho 
(como acontece na sede, na Califórnia), vá lá, e nem mesmo que se suba ou desça de escada 
entre um andar e outro, todo o restante do funcionamento segue os mandamentos da matriz. 
Uma espécie de vale - tudo para fazer o funcionário vir trabalhar por prazer. Não existe horário 
fixo nem código de vestimenta, cada um escolhe o monitor e teclado que quer usar (mas toda 
a informação roda nos aplicativos do Google), o refeitório é gratuito e existem "salas de 
descompressão" (com jogos, sofás e até rede) e "ilhas de comida" (onde se consomem 1.000 
bombons, 700 caixinhas de água de coco e 400 pacotes de batata chips por mês) à vontade. 
 
O baiano nascido em São Paulo, Igor Lima, de 29 anos, encarna como poucos o espírito da 
empresa. Mora a cinco quadras do prédio, vem trabalhar a pé, almoça na firma "em 30 
minutos, ao meio dia, bem peãozão" e participa do grupo de corrida, do grupo de basquete, do 
grupo de vinhos, do grupo de livros. É, visivelmente, apaixonado pelo Google. "A gente acaba 
tendo uma família aqui e no mundo", derrama-se. Tal dedicação fez dele o "Focal Point" do 
Google Brasil, ou seja, o "googler" a ser imitado e o responsável por criar as brincadeiras 
incentivadas pela firma, como o "Bigoday" (todos de bigode), o "Dia do Sapato Exótico", a 
festa junina e o que mais ele quiser.  
 
Além de "googler" profissional, Igor é estrategista de contas de vendas diretas, ou seja, 
gerencia e cria campanhas online para clientes como Wall Mart, Casas Bahia e Lojas 
Americanas. Hoje, 95% da receita do Google vem de links patrocinados. Para se ter idéia, a 
empresa faturou US$ 22 bilhões no ano passado. No terceiro trimestre deste ano, US$ 5,94 
bilhões, ou 7% a mais do que no mesmo período em 2008. 
 
"Hoje estou super bem arrumado, pois visitei um cliente", diz Igor, de calça jeans, camisa 
xadrez de manga curta e os cabelos compridos presos num rabo. Normalmente, seu uniforme 
é alguma das dezenas de camisetas com o logotipo da firma. 
 
Além de se vestirem como bem entenderem, os funcionários são incentivados a personalizar a 
estação de trabalho. Por isso, este é o escritório com mais bichinhos de pelúcia por metro 
quadrado que se tem notícia. O diretor de negócios para varejo, Júlio Zaguini, de 46 anos, não 
tem nenhuma pelúcia nem réplica de personagem de cinema sobre a mesa. O único item 
pessoal a que se deu direito foram dois Fuscas em miniatura. "Sou do time dos tiozinhos, não 
dos geeks e nerds", diz ele, para emendar que não tem saudades do ambiente de trabalho no 
Carrefour, onde era diretor de marketing. "O que mais me encanta no Google é não ter uma 
rotina rigorosa. Cheguei às 10 da manhã e vou sair quando cumprir a meta do dia." Como é 
possível deduzir apesar de a empresa não divulgar números locais, as metas da empresa têm 
sido batidas, "consistentemente", frisa o diretor. "O brasileiro usa a internet cada vez mais e o 
Google é um produto incrível. O vento sopra a favor, mas não temos moleza." 
 
No Brasil existem dois Googleplex (apelido do escritório), um na capital paulista e outro em 
Belo Horizonte. Em São Paulo funcionam vendas, marketing, finanças, jurídico, enfim, o que 
dá sustentação para os produtos da empresa, que são gerenciados e desenvolvidos na capital 
mineira. Lá trabalham cerca de 50 "googlers", quase todos engenheiros prodígio, como o 
responsável pelo Orkut o hit máximo do Google no Brasil, cuja engenharia mundial passou a 
ser coordenada em Minas em 2008. Os dois escritórios somam cerca de 250 brasileiros que 
ajudam o Google a ser o que é. 
 
No mercado, um sucesso empresarial quase sem precedentes e, no ambiente de trabalho, um 
lugar diferente, coloridinho e descontraído quase por falta de opção. O cientista da computação 
José Nilo Martins, de 42 anos, coordena o Google Enterprises (fornecimento de TI para 



empresas), e confessa não se encantar muito com os mimos lúdicos oferecidos na firma. "O 
que eu mais aproveito aqui é a máquina do café", admite, mas diz que os filhos, de 7 e 13 
anos, esses sim, adoram tudo. Eles estarão no escritório na próxima festinha, a de Halloween. 
Além de consumir café, Nilo levou a tecnologia de buscas do Google para, entre outros, a 
pesquisa de processos no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. "Hoje, vários 
TRTs usam nosso sistema para buscas internas", diz. Ações desse tipo respondem por 5% do 
faturamento da empresa, mas crescem rapidamente. 
 
O Google é essencialmente uma empresa de engenheiros, ainda que em São Paulo eles não 
sejam a maioria. Rodrigo de Freitas Vale, de 32 anos, é uma das exceções. Mestre em ciências 
da computação pela UFMG era um dos sócios da Akwan a empresa de buscas brasileira 
comprada em 2005 que foi o embrião da operação Google no país. Desde então, ele é um 
legítimo googler. Nesse período, conseguiu que um de seus projetos paralelos (desenvolvidos 
em horário de trabalho) se tornasse um subproduto do AdWords, a ferramenta do Google para 
criar anúncios online. "É um starter kit, usado para abstrair a complexidade do AdWords", 
explica ele, com sotaque paraense misturado ao de quem fala muito inglês. 
 
O casamento entre o Google e o Brasil, teve o Orkut (que é dominado por brasileiros ) como 
dama de honra e deu mais do que certo. "O brasileiro acabou se tornando o exemplo da 
cultura do Google, por ser super descontraído, alegre, um googler por natureza", conclui Igor, 
ou Igoogler. 
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