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Enquanto o co-fundador do Google Inc. Larry Page se prepara para retomar o papel de diretor-
presidente, em 4 de abril, ele já começa a adotar medidas para garantir um controle maior 
sobre o gigante americano da internet. 
 
Desde que o Google anunciou em janeiro que o veterano diretor-presidente Eric Schmidt iria 
deixar o cargo, Page adotou uma série de medidas para diminuir a burocracia na empresa, que 
tem 24.000 funcionários, e também para encontrar maneiras de ela agir mais como uma 
iniciante que como a líder do mercado. 
 
Page pediu que gerentes de engenharia e de produtos enviassem e-mails sobre seus projetos, 
possivelmente para separar o joio do trigo, disseram pessoas a par da questão. Ele convenceu 
os principais executivos a se reunirem e trabalharem juntos todos os dias numa área aberta da 
sede da empresa, em Mountain View, na Califórnia, para que os empregados possam abordá-
los diretamente, disseram as pessoas. 
 
Page, de 38 anos, também iniciou uma turnê nas últimas semanas dedicada a ouvir dos 
gerentes os problemas que enfrentam, e pediu aos empregados que criem novas práticas nas 
reuniões, como escolher alguém para tomar uma decisão e proibir o uso de notebooks durante 
os encontros, disseram as pessoas. 
 
A mudança permite vislumbrar o que Page - que ainda não comentou qual será sua estratégia 
para a presidência - fará para acelerar o que já descreveu como a lentidão do alto escalão da 
empresa para tomar decisões. 
 
Page foi o primeiro diretor-presidente do Google antes de passar o comando para Schmidt, em 
2001, quando a empresa ainda tinha cerca de 200 empregados, e seus esforços recentes 
mostram que ele quer recuperar as características dos primórdios dela. 
 
O Google não quis disponibilizar Page para uma entrevista. 
 
O Google continua tentando se diversificar para reduzir a dependência do serviço de busca, 
que gerou a maior parte do seu faturamento de US$ 30 bilhões no ano passado. 
 
Ao mesmo tempo, o Google enfrenta a concorrência da Apple Inc. e do Facebook Inc. no 
segmento de conteúdo para celular e publicidade on-line, bem como questionamentos 
crescentes das autoridades de defesa da concorrência nos Estados Unidos e em outros países. 
 
Sob a tutela de Page, o Google deve continuar se concentrando em suas iniciativas de 
propaganda visual on-line, no site de vídeos YouTube e em seu software para celular Android. 
Ele também deve direcionar recursos para vários negócios emergentes, como a divisão de 
software empresarial on-line Google Apps, bem como para a aquisição de empresas iniciantes. 
 
A empresa também deve continuar com suas apostas de longo prazo como a tecnologia de 
carros automatizados e a tentativa de escanear todos os livros do mundo e disponibilizá-los na 
internet, ambos projetos favoritos de Page. A iniciativa dos livros sofreu um revés semana 
passada, quando um juiz federal de Nova York anulou um acordo entre o Google e editoras 
que permitiria escanear livros fora de catálogo e cujos detentores dos direitos autorais são 
desconhecidos. Milhões de livros já estão disponíveis para breve consulta ou compra no site de 
buscas do Google. 
 
Enquanto Page se torna mais presente no Google, Schmidt, 55 anos, que passará à posição de 
presidente executivo do conselho, tem oferecido a editoras um livro sobre tecnologia e 
também viajado pelo mundo para cumprir seu novo papel como responsável por questões de 
parcerias governamentais, disse uma pessoa familiarizada com a situação. O outro co-
fundador do Google, Sergey Brin, 37 anos, disse este ano que está trabalhando em projetos 
especiais na empresa. 



 
A presença de Page tem sido sentida na sede do Google e por meio de e-mails. Há cerca de 
um mês ele enviou um e-mail para os gerentes de engenharia e de produtos pedindo que 
descrevessem o que estão fazendo em 60 palavras ou menos, disseram pessoas a par da 
questão. Page disse no e-mail que queria que os gerentes o "convencessem" de seus projetos, 
disseram as pessoas. 
 
Alguns gerentes acreditam que Page vai eliminar ou diminuir o foco em projetos que não 
acredita serem válidos, liberando empregados para iniciativas mais importantes, disseram as 
pessoas. Um projeto que se espera que vá receber menos apoio é o Google Health, que 
permite guardar arquivos médicos e outros dados de saúde nos servidores da empresa, 
disseram pessoas a par da situação. 
 
"É evidente que ele está aplicando um tratamento de choque", disse Deborah Cornwall, 
diretora-gerente da The Corlund Group PLC, uma consultoria de liderança empresarial. "Ele 
não pode forçá-los a voltar ao jeito que a empresa era quando tinha 200 pessoas, mas está 
motivando diálogos que não ocorreriam em circunstâncias normais." 
 
Page também tentou melhorar a comunicação entre os executivos do alto escalão e melhorar o 
acesso a eles. Ele determinou recentemente a realização de uma reunião "de aquecimento" 
todas as tardes, em que ele e os diretores trabalham em pequenos sofás ao lado de uma sala 
da diretoria no Edifício 43 da sede. 
 
Page também já se reuniu com os gerentes de divisões do Google como YouTube e Google 
Apps. Pessoas a par da rotina da empresa dizem que Page já perguntou aos gerentes que 
passos podem ser tomados para acelerar a empresa e melhorar o desempenho, e para 
identificar as barreiras que impedem a inovação. 
 
Page disse em janeiro que queria permitir que mais projetos agissem internamente como se 
fossem empresas iniciantes, da mesma maneira que o YouTube e o Android operam 
atualmente. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Empresas, p. B5. 


