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C
omo qualquer prática cultural humana, o modo como 
trabalhamos sofreu profundas modificações ao longo da 
história. Os trabalhadores que ergueram as pirâmides do 
Egito levavam chibatadas. Escravos cultivavam as planta-

ções brasileiras do século XVIII. Nas primeiras fábricas da Inglaterra, 
crianças trabalhavam de manhã até a noite. Na maior parte do século 
XX, a produção foi dominada pela linha de montagem e seus operá-
rios robotizados. Envolvidos com nosso dia a dia, podemos não per-
ceber, mas o mundo do trabalho se transformou completamente. 

A chave para essa mudança tem dois 
lados. O primeiro deles abriu a cabeça 
das pessoas. No mundo atual, o trabalho 
mais valorizado não é o braçal, mas sim 
o intelectual. E o trabalho intelectual exi-
ge o engajamento do funcionário. Não 
é possível obrigá-lo a pensar, como era 
possível obrigá-lo a carregar pedras ou 
apertar parafusos. Num mundo assim, há 
um prêmio para as empresas que conse-
guem motivar as pessoas a dar idéias e 
realizá-las com entusiasmo. 

O segundo lado da chave abriu a porta 

das empresas. Numa era de concorrência 
acirrada (e global), num regime democrá-
tico, as pessoas são livres para procurar 
emprego no lugar que considerem mais 
adequado. Ainda mais com uma econo-
mia em expansão, como é o caso do Brasil 
- estima-se que a economia crescerá 7% 
neste ano e mais de 4% no próximo; ao 
longo de 2010 deverão surgir 2 milhões 
de novos empregos no país. 

A diferença entre o mercado de traba-
lho de hoje e o de nossos pais ou avós é 
enorme, mas deverá crescer ainda mais 



nos próximos anos. As mudanças já estão 
ocorrendo. E não há melhor lugar para 
observá-las do que a lista das 100 Melhores 
Empresas para Trabalhar, divulgada pelo 
Instituto Great Place to Work (GPTW) e 
por ÉPOCA numa cerimônia em São Paulo 
na segunda-feira dia 16 (leia o quadro ao 
lado e a tabela a partir da página 100). São 
empresas de ponta, em diversos setores da 
economia e regiões do país, convencidas 
de que o talento das pessoas é seu princi-
pal recurso para o sucesso. Por isso, elas 
adotam práticas que lhes permitem atrair, 
motivar, preparar e reter os melhores pro-
fissionais possíveis. Os funcionários - os 
juizes primordiais da lista, pois suas notas 
para a empresa, enviadas em sigilo para o 
GPTW, definem dois terços da pontuação 
final - aprovam as práticas que mais lhes 
agradam, numa espécie de seleção natural. 
A evolução dessas práticas está moldando 
o futuro do mercado de trabalho. 

Tome, por exemplo, o horário de tra-
balho. No mundo do emprego intelec-
tual, ele é um fóssil 
de uma era antiga. 
Idéias não batem 
cartão de ponto. É 
por isso que várias 
das melhores empre-
sas adotam o horário 
flexível. Não quer di-
zer que elas pagam 

as pessoas para se divertir. Ao contrário, 
o fim da fronteira entre vida pessoal e vida 
profissional pode até aumentar o estresse. 
Mas elas dão autonomia ao trabalhador. 
A liberdade só funciona se vier acompa-
nhada de metas, outra prática adotada por 
várias das 100 melhores. 

Empresas que cativam gente autônoma 
têm de ser, elas próprias, encantadoras. 
Daí os benefícios diferenciados, a criterio-
sa escolha dos funcionários, as inúmeras 
ocasiões de reconhecimento e premiação, 
o desenvolvimento constante de seu pes-
soal. Um exemplo de todas essas práticas 
combinadas é (não por acaso) a empresa 
campeã da lista deste ano, o Google (leia 
a reportagem na página 80). 

Só nos últimos quatro anos, a empresa 
que desenvolveu o mais famoso buscador 
da internet foi campeã da lista GPTW na 
Itália, França, Holanda, no Reino Unido, 
na Austrália, no Canadá, na Polônia, Suíça 
e India. O modelo Google é diferenciado 
e difícil de reproduzir em outras organi-
zações. "Acredito, no entanto, que ele será 
a grande tendência da gestão de pessoas 

no futuro, pois favorece os profissionais 
criativos e transforma a organização num 
laboratório de idéias", diz José Tolovi Jr., 
presidente mundial do Great Place to 
Work. "Toda empresa sonha com isso." 

Não quer dizer que toda empresa será 
parecida com o Google. Uma das carac-
terísticas da lista das 100 Melhores é jus-
tamente a diversidade. O que elas têm em 
comum é que o tratamento de seu pessoal 
está afinado com sua estratégia de negó-
cios e, acima de tudo, com sua identidade, 
sua cultura, sua marca. São, cada uma a 
seu modo, empresas inovadoras e uma 
fonte de inspiração para as demais. 

Há, porém, tendências gerais. Uma de-
las é a flexibilidade. Na Algar Mídia, de 
Uberlândia, Minas Gerais, não existe pres-
são por causa do horário de trabalho. É 
possível entrar mais tarde, sair mais cedo 
e até tirar o dia para descansar, desde que 
o empregado combine isso com o chefe. 
Em vez de controlar as horas trabalha-
das, a Algar Mídia se preocupa com o que 

interessa: o trabalho 
a ser feito. O labo-
ratório farmacêuti-
co AstraZeneca, na 
Grande São Paulo, 
emenda com o fim 
de semana todos os 
feriados que caem na 
terça ou na quinta-

feira - sem exigir compensação desses dias 
nem descontar as horas não trabalhadas. 
A idéia é permitir que o funcionário tenha 
mais tempo para a família e o lazer e volte 
revigorado para suas tarefas. Na BgmRo-
dotec, do Rio de Janeiro, especializada em 
tecnologia para o setor de transportes, as 
mães com crianças pequenas têm direito 
a cinco dias de folga para fazer a adap-
tação do filho na creche. Na Chemtech, 
de engenharia, também no Rio, a licença-
paternidade dura 15 dias. 

A Chemtech é também um exemplo de 
inovação na forma de contratar. A área 
responsável pelo recrutamento não é com-
posta de psicólogos, como na maioria das 
empresas, e sim de engenheiros, como em 
quase toda a empresa. Por terem o perfil 
do grupo, eles selecionam mais facilmente 
os candidatos mais adequados à cultura 
da Chemtech. Além disso, a empresa tem 
parcerias com universidades em todo o 
país. Seus engenheiros dão aulas especiais 
e, enquanto ensinam, procuram identi-
ficar os alunos mais talentosos e aptos 
para o trabalho sob pressão. Estes são 





convidados para trabalhar, depois treina-
dos. "As organizações estão descobrindo 
que não adianta contratar um gênio que 
só trabalha dentro de um casulo e ignora 
o coletivo", diz Tolovi. "Um dos fatores que 
geram mais resultados positivos é o traba-
lho em equipe, e isso só é possível quando 
você tem pessoas com valores, princípios e 
características pessoais parecidos." 

A Kaizen, consultoria de tecnologia ba-
seada em Indaiatuba, São Paulo, reverteu a 
perda de funcionários para outras empre-
sas ao pedir que os empregados indicassem 
pessoas com a cara da organização. A idéia 
surgiu de uma constatação: ninguém me-
lhor do que os próprios funcionários para 
dizer se determinado candidato se encaixa 
ou não na equipe. Para estimulá-los, passou 
a recompensar financeiramente aqueles que 
apresentassem candidatos que fossem efeti-
vados. Várias empresas estão adotando essa 
estratégia, como Zanzini, Unimed Missões, 
Accor, BV Financeira e o próprio Google. 
Algumas seguem a mesma estratégia da Kai-
zen e dão recompensas em dinheiro para 
quem faz a indicação. Algumas preferem 
oferecer prêmios como televisão, compu-
tadores, iPods e DVDs. Outras fazem apenas 
um agradecimento formal em público. 

Investir em cursos e treinamentos para 
os empregados também é uma tendên-
cia destacada entre as 100 Melhores. O 
curso geralmente é definido com base nas 
deficiências profissionais do funcionário 
identificadas na avaliação anual. Muitas 
vão além e ajudam o empregado a estudar 
qualquer tema de seu interesse, por apos-
tar que esse estímulo intelectual melhora 

a disciplina, a criatividade e a qualidade 
de vida do beneficiado. 

A empresa de entregas FedEx oferece re-
embolso integral ao funcionário em cur-
sos relacionados ao trabalho e descontos 
para os familiares que queiram participar. 
Mais: cada empregado tem direito a uma 
verba anual de US$ 1.500 para gastar com 
educação de qualquer tipo. A empresa já 
subsidiou cursos de teologia, química e 
educação física. O Magazine Luiza sepa-
ra R$ 700 mil para essa finalidade. Não 
se trata de caridade. A Associação Brasil 
América, instituição educacional do Reci-
fe, Pernambuco, dá aos funcionários, seus 
filhos e cônjuges cursos de inglês, ensino 
infantil e fundamental bilíngüe. A Porma-
de, fábrica de portas do Paraná, oferece 
cursos profissionalizantes para as mulhe-
res de seus funcionários - o que ajuda a 
complementar a renda familiar. 

Essas empresas acreditam que o estu-
do, mesmo se não tiver aplicação prática 
imediata, torna as pessoas mais capacita-
das (além de agradecidas à empresa). Tal 
filosofia não beneficia só as empresas, mas 
o mercado de trabalho como um todo. 

O treinamento não se dá apenas com 
cursos. No hotel JW Marriott, todo fun-
cionário novo é hóspede por uma noi-_ 
te - e experimenta o serviço que deverá 
ajudar a prestar aos clientes. Na Sydle, um 
funcionário mais experiente e capacitado 
é destacado para orientar um funcionário 
mais jovem ou numa nova função. 

Outra característica das 100 Melhores é 
a preocupação que elas demonstram em 
reconhecer o profissional que se destaca 
e cumpre as metas. A desenvolvedora de 
programas de computador Oracle tem 
um programa de participação nos resul-
tados que paga até 6,5 salários adicionais 
no ano para quem entrega os resultados 
desejados. No caso dos gerentes, esse valor 
pode chegar a 12 salários extras. A Algar 
Telecom oferece na saída de férias uma 
gratificação adicional de um salário. 

Dinheiro não é a única forma de re-
conhecimento. A Embraer, em São José 
dos Campos, São Paulo, criou o Dia Azul, 
que acontece a cada dois meses. Nessas 
ocasiões, o presidente e os funcionários 
conversam sobre um dos seis valores da 
empresa. No final do dia, as pessoas que 
mais refletiram a prática do valor naquele 
período ganham uma maquete dos aviões 
da Embraer e concorrem a um sorteio de 
voo num ultraleve. A CP Promotora, de 
crédito pessoal, em São Paulo, presenteia 



com carro e viagens internacionais os pro-
fissionais que mais se destacam no ano. 

As empresas da lista estão também 
atentas às necessidades pessoais do fun-
cionário. A Brasilcap, de capitalização, tem 
uma linha de telefone 0800 para prestar 
assessoria psicológica, jurídica e nutricio-
nal aos empregados e familiares. O Hotel 
Colina Verde banca a moradia no centro 
da cidade de São Pedro, em São Paulo, 
para os empregados que moram longe. A 
NetSolutions, com sede na capital pau-
lista, tem um programa que estimula os 
filhos dos funcionários a escrever o que 
desejam ganhar no Natal. A cada ano, ela 
seleciona as melhores cartas e realiza o 
sonho de duas crianças. E a fabricante 
de autopeças Jost, em Caxias do Sul, Rio 
Grande do Sul, mantém para seu pessoal 
um clube de campo com 28 hectares de 
área verde, quadras de vôlei, campos de 
futebol, quiosques para churrasco e áreas 
para caminhada. 

Essas práticas fazem todo o sentido: 
a empresa trata bem seus funcionários, 
eles trabalham melhor e a empresa lu-
cra mais. Mas, embora as 100 Melho-

res Empresas para Trabalhar tenham 
consistentemente resultados financei-
ros melhores que a média do mercado, 
nem todo mundo acredita nessa lógi-
ca. Um dos argumentos dos céticos é 
que as empresas não necessariamente 
obtêm melhores resultados porque são 
boas para trabalhar. Talvez seja o con-
trário: por serem mais ricas é que elas 
podem investir em benefícios melhores 
e tratamento cordial. 

Infelizmente, as empresas que não dão 
suficiente atenção às pessoas ainda são 
maioria. É questão de tempo. Apenas algu-
mas décadas atrás, as empresas mais admi-
radas eram hierarquizadas e funcionavam 
como máquinas. Hoje, as companhias de 
sucesso são vistas como organismos vivos, 
que precisam lidar com conceitos tão eté-
reos quanto fundamentais, como valores, 
sustentabilidade e conhecimento. "O que 
se vê tradicionalmente no mercado são as 
pessoas tendo de se adaptar às empresas", 
diz Tolovi, do GPTW. "As 100 Melhores 
mostram outro caminho. São empresas 
que também se esforçam para se adaptar 
ao seu pessoal." 





Cada funcionário do Google escolhe 
a melhor hora de chegar ao tra-
balho. A não ser que tenha algum 

compromisso agendado, pode organizar 
o dia como achar melhor. Muitos deles, 
mesmo assim, tomam café da manhã jun-
tos na empresa, aproveitando a refeição 
gratuita e caprichada, com pães, frutas, 
sucos e iogurtes. Depois de satisfeito, cada 
funcionário começa a trabalhar, em sua 
mesa ou em qualquer outro lugar da em-
presa que ache melhor. Ele poderá inter-
romper as atividades ao longo do dia para 
relaxar com uma partida de videogame ou 
um lanchinho, sempre gratuito. Quan-
do concluir o que considera importan-
te para o dia, irá embora - na hora que 
achar melhor. Esse ambiente livre pode 
até parecer natural e espontâneo, mas 
não é. Preservá-lo numa empresa produ-
tiva, lucrativa e ambiciosa exige grandes 
doses de empenho e cuidado. Por esse 
esforço, o Google foi considerado, em 
2010, o melhor lugar para trabalhar no 
Brasil, segundo a pesquisa anual GPTW 
(Great Place to Work), publicada com 
exclusividade por ÉPOCA. 

Se você já acessou a internet, conhece o 
Google. Trata-se da empresa que criou o 
buscador mais popular do planeta e ser-
viços como o Google Earth e o Google 
Translate. É dono do Orkut, do YouTube 
e do Gmail. Além de definir o jeito como 
usamos a rede hoje, o Google ajuda a 
difundir uma forma de trabalhar alter-
nativa. Seu jeito descontraído e cheio de 
benefícios para o empregado conquistou 
o primeiro lugar na pesquisa GPTW nos 
Estados Unidos (publicada pela revista 
Fortune) em 2007 e 2008. No ano passado, 
concorrendo pela primeira vez na pesqui-
sa brasileira, a empresa ficou num ótimo 
15º lugar, entre 530 avaliadas. Agora deu 
um novo salto. Suas práticas chamam a 
atenção, mas não são coisa do outro mun-
do. Elas podem, pelo menos em tese, ser 
aplicadas por qualquer empresa, seja qual 
for seu tamanho ou setor de atuação. 

No jeito Google de trabalhar, há uma 
parte mais famosa e divertida, facilmente 
visível na onipresença da tecnologia, nos 
jogos e na decoração juvenil. Pelo labora-
tório de programas de computador, em 
Belo Horizonte, e pelo escritório de admi-
nistração e vendas, em São Paulo, os 200 
funcionários podem transitar com seus 
computadores portáteis (um presente de 
admissão), conectar-se à internet sem fio 
e trabalhar sentados em sofás e pufes. Para 



saber o que ocorrerá numa sala de reunião 
ao longo do dia, basta ler o código pendura-
do ao lado da porta usando o smartphone 
(presente de Natal da empresa). Quem 
quiser relaxar pode receber uma sessão de 
massagem, disputar partidas de videoga-
me, pebolim ou pingue-pongue, assistir a 
DVDs, ler revistas em quadrinhos ou des-
cansar na rede (em quatro visitas ao Google, 
ÉPOCA não testemunhou nenhum jogo 
entusiasmado, mas encontrou vários gru-
pos lanchando e uma soneca real). O ca-
lendário é cheio de festas - do bigode, do 
pijama, de Hollywood. Elas servem para 
comemorar datas especiais ou apenas para 
que os colegas se encontrem. 

Não é uma cultura ótima para todo 
mundo. Há quem se sinta melhor em am-
bientes mais regrados. Há quem associe 
essa cultura a um ideal de adolescentes do 
sexo masculino. Mas o Google consegue 
atrair o tipo de profissional que o atrai: jo-
vial, colaborativo, com vida social intensa. 
Para ele, além do ambiente descontraído, 
há benefícios de gente grande. 

Entre os destaques estão os planos de 
saúde e odontológico de alto padrão (com 
cobertura idêntica para todos os funcioná-
rios, incluindo os diretores), o auxílio-edu-
cação (de R$ 16 mil por ano, sem nenhuma 
obrigação posterior por parte do funcio-
nário), a licença-paternidade ampliada (de 
quatro semanas) e o plano de previdên-
cia que permite retirada integral do valor 
acumulado após quatro anos na empresa 
(incluindo o aporte da empresa, igual ao 
do funcionário, até o limite de 12% do sa-
lário). Há também auxílio para academia e 
ioga (confira os detalhes no quadro ao lado). 
Os benefícios constroem um clima de bom 
humor. Mas há um propósito muito sério 
por trás disso tudo. "Procuramos pessoas 
que queiram se desenvolver e com senso de 
responsabilidade muito forte", diz Moni-
ca Santos, diretora de Recursos Humanos 
do Google para a América Latina. A afir-
mação pode soar deslocada entre salas de 
reunião com nomes como Bambolê, Atari 
e Playmobil, bandeiras de times de futebol 
e bichinhos coloridos nas mesas. Só que ela 
descreve muito bem as condições para que 
toda essa mordomia continue à disposição. 
A empresa pode, sim, deixar que o fun-
cionário defina seus horários - contanto 
que ele seja rigoroso no cumprimento das 
tarefas. A empresa pode, sim, compartilhar 
informação com ele - contanto que ele zele 
seriamente pelo sigilo, tanto quanto qual-
quer alto executivo. 



Esse relacionamento revela o que os fun-
cionários mais apreciam na companhia, 
para além dos benefícios e da descontra-
ção: a autonomia individual, a circulação 
livre da informação e a liberdade de co-
municação e debate, independentemente 
de hierarquia. São pontos centrais de uma 
cultura definida há 12 anos pelos funda-
dores da companhia, Sergei Brin e Larry 
Page, então estudantes da Universidade 
Stanford. Ela é insistentemente difundida 
entre os mais de 10 mil funcionários que 
trabalham em 70 escritórios e dezenas de 
laboratórios do Google espalhados pelo 
mundo. ÉPOCA conversou com 18 fun-
cionários em São Paulo, Belo Horizonte 
e Mountain View, na Califórnia, além de 
diretores, e todos destacaram essa cultura 
como valiosíssima. "Aqui, é preciso desa-
prender e aprender a trabalhar de novo", 
diz Alexandre Hohagen, diretor-geral 
para a América Latina. "Importa menos 
seu cargo e mais sua capacidade de cola-
borar, convencer, influenciar, organizar 
uma rede. A hierarquia tem seu valor, mas 
ele é menor." 

A forma de lidar com as tarefas e os co-
legas baseada em altas doses de autonomia 
e de responsabilidade individual ao mes-
mo tempo não nasceu com o Google. Ela 

começou a se desenhar nos departamen-
tos de pesquisa de empresas e do governo 
americano durante a corrida espacial e 
armamentista. Naquele momento, já se 
começava a confiar na viabilidade de reu-
nir indivíduos especialmente criativos e 
inteligentes, dar a eles uma missão clara, 
metas técnicas difíceis e deixar que, para 
cumpri-las, eles se organizassem da ma-
neira mais livre possível. A versão Google 
dessa filosofia chegou ao Brasil em 2005, 
quando foi aberta a filial nacional. 

Como isso funciona? Na prática, sig-
nifica que um novato pode caçoar ami-
gavelmente da gravata de um diretor 
sem temer conseqüências (sim, o fato 
ocorreu, e, sim, às vezes se usa gravata 
no Google). Todo funcionário tem li-
berdade para se dirigir ao chefe de seu 
chefe, e ninguém pode se melindrar com 
isso. Os coordenadores precisam ser in-
formais e servir a suas equipes, e não o 
contrário. "É muito malvisto por aqui 
um coordenador delegar coisas peque-
nas a alguém da equipe dele", afirma um 
funcionário. Engenheiros de software 
recém-chegados debatem em fóruns téc-
nicos com os fundadores do Google, Page 
e Brin. Os altos executivos podem ser in-
terpelados diretamente nos All Hands 



(Todas as Mãos), reuniões semanais 
abertas a toda a equipe que ocorrem na 
sede e em todas as filiais do mundo. A do 
Brasil é às quintas-feiras. 

A cultura da organização exige que a 
informação flua livremente entre níveis 
hierárquicos e escritórios, sem jamais va-
zar para o público externo. Os grupos e os 
indivíduos precisam expor seu trabalho 
constantemente, na intranet, e qualquer 
um pode criticar e aconselhar um cole-
ga. "Existe uma transparência enorme. 
Um engenheiro nos Estados Unidos teria 
dificuldades para esconder informações 
de um colega na Europa", diz o carioca 
Luiz Barroso, de 46 anos, um dos oito 
"engenheiros renomados" do Google 
no mundo, o posto mais alto na carreira 
tecnológica na empresa. Barroso entrou 
no Google em 2001 (já vivia nos EUA) e 

trabalha na sede mundial, em Mountain 
View, Califórnia. É especialista em estru-
turas de computação gigantes, do tipo que 
o Google precisa e cujos detalhes guarda 
sob estrito sigilo. 

O sucesso do Google no difícil equi-
líbrio entre transparência e proteção de 
dados surpreende o consultor americano 
Rory Chase, que há 30 anos pesquisa or-
ganização de informação e gestão do co-
nhecimento. "Acredito que o Google seja 
um caso único, mesmo para os padrões de 
alta transparência do setor de tecnologia 
da informação", afirma. "Quando entrei 
na empresa, a comunicação acontecia de 
forma natural", diz Barroso. "Hoje, preci-
samos de métodos para garantir que isso 
aconteça." 

Para que todos compreendam o sistema 
"democrático", o Google deixa claro, desde 
o recrutamento, a exigência de alto de-
sempenho. A empresa se orgulha de seus 
lemas mais moderninhos, como "Traba-
lhar no Google é divertido" e o famoso 
"Don't be evil" ("Não seja mau"), adap-
tado no Brasil para "Faça a coisa certa". 
Há, porém, outros lemas tão importantes 
quanto esses e que reforçam a necessidade 
de conquistar a lealdade do cliente e cres-
cer - como "Não assuma o sucesso como 
garantido" ou "Crescimento sustentável 
de longo prazo e lucratividade são a chave 
para o nosso sucesso". 

A política de alta produtividade incen-
tiva o funcionário a tomar decisões rapi-
damente e a se acostumar com a incerteza. 
Ela também exige que cada um tome a ini-
ciativa ao detectar um problema, sempre 
envolvendo colegas e usando tecnologias 
de comunicação e colaboração. Uma ob-
servação mais atenta da empresa revela 
por que os novatos rapidamente deixam 
de se deslumbrar com a possibilidade de 
jogar videogame no meio da tarde. Jun-
to com a autonomia no dia a dia, todos 
têm metas difíceis a cumprir, com prazos 
diversos, de diários a trimestrais, e em 
projetos paralelos. Embora os horários 
sejam flexíveis, cultiva-se a pontualidade 
nos compromissos. Há avaliação perma-
nente de cada um por seus subordinados, 
pares e coordenador. Os engenheiros de 
programação podem dedicar um quin-
to de seu tempo a um projeto de autoria 
própria, mas cabe a cada um encontrar 
esse tempo, uma vez que suas metas têm 
de ser cumpridas. O resultado do projeto 
autoral, se bem-sucedido, pertence à com-
panhia. "Existe uma disciplina na gestão, 



baseada em métricas e objetivos", afirma 
Alexandre Dias, diretor-geral do Google 
no Brasil. Mesmo assim, não há garantia 
de que esse balanço delicado entre mimar 
os funcionários e conseguir deles alta pro-
dutividade possa durar indefinidamente. 

Até agora, o Google apresentou resulta-
dos vistosos. Lucrou US$ 6,5 bilhões em 
2009 e quase US$ 4 bilhões no primeiro 
semestre deste ano (o resultado no Brasil 
não é divulgado). Mas, para alguns ana-
listas, ele vem dando sinais de desgaste. O 
faturamento da empresa já cresceu a um 
passo de 60% ao ano. Agora, está perto 
de 20%. É um ritmo extraordinário, mas 
não para o mercado da internet. A desa-
celeração do Google era previsível, até 
por causa de seu sucesso. Quanto maior 
a companhia, mais difícil é expandir-
se velozmente. Além disso, seu princi-
pal ganha-pão, a publicidade baseada 
em buscas na internet, está amadurecen-
do. E concorrentes ferozes surgem pelo 
caminho - tanto diretos, como o Bing, 
buscador da Microsoft, quanto indiretos, 
como a Apple e o Facebook, com serviços 
on-line que cativam a atenção dos inter-
nautas. Essa relativa lentidão do gigante 
da internet pode ameaçar sua cultura de 
trabalho. As ações da empresa caíram 
21% nos Estados Unidos desde o início 
do ano, enquanto a Nasdaq, Bolsa que 
reúne muitas companhias de tecnologia, 
se manteve praticamente estável. A ten-
dência é que o mercado e os acionistas 
pressionem por melhores resultados. 
A perspectiva não é que o Google des-
morone. É que ele vire uma excepcional 
máquina de fazer dinheiro com uma in-

venção antiga. Igual ao que aconteceu, no 
passado, com IBM, Microsoft, eBay, Cis-
co. Não há nada de errado com isso, mas 
ameaçaria a própria cultura da empre-
sa, com sua idéia de "mudar o mundo". 

Esse é o tamanho do desafio da garotada 
do Google. "Companhias jovens são fre-
qüentemente apontadas como 'criativas' e 
'divertidas'", diz o consultor Rory Chase. 
"Mas, quanto mais tempo de mercado 
elas têm, mais se parecem com as empre-
sas tradicionais." Há não muito tempo, o 
Facebook capturou alguns funcionários 
do Google, atraiídos (como revelavam 
seus e-mails de despedida) por trabalhar 
"numa empresa moderna, sem a buro-
cracia daqui". É normal que, em empresas 
maduras, a tolerância a erros diminua. Na 
opinião de Chase, esse ciclo dura, atual-
mente, cerca de 20 anos. "Não digo que 
vamos sempre conseguir preservar essa 
cultura, mas todos aqui sabem quanto ela 
é valiosa", diz Hohagen. Por isso, desde o 
momento em que entra na empresa, cada 
funcionário é evangelizado para impedir 
que chegue o dia em que o Google se tor-
nará careta. Ou, ao menos, para adiá-lo o 
máximo possível. 

Text Box
Fonte: Época Ed. Especial, São Paulo, n. 640, p. 70-88, 23 ago. 2010.




