
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: O MODELO GOOGLE DE GESTÃO UM - ESTUDO DE CASOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE MOURA DE MATTOS, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO MEDEIROS RIBEIROORIENTADOR(ES): 



 

1 

 

 

RESUMO: 

O modelo google de gestão é internacionalmente conhecido como o modelo 

ideal de trabalho. O google surgiu como uma startup, ou seja, uma inovação, na qual 

seus fundadores passaram por muitos desafios até chegar onde estão hoje. Hoje, o 

google é tido como exemplo para muitas organizações, não somente as que estão 

começando, mas também as que já estão no mercado. O trabalho foi realizado com 

o objetivo de verificar o modelo de gestão utilizado pela empresa google. A 

importância da realização do artigo decorre do fato de entender as vantagens e 

desvantagens dos modelos de gestão existentes e de saber quais, e em que áreas, 

geram resultados positivos. Foi realizado segundo uma metodologia de estudo de 

caso que envolveu a seleção e o estudo da bibliografia, o estudo de uma empresa 

real e a análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo. O 

google apresenta características de diversos modelos de gestão atuais, porém o 

modelo utilizado atualmente pela empresa é o de objetivos e resultados-chave. 

Palavras chave: modelos de gestão, startup, tecnologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Gerir uma empresa é um desafio, Larry Page e Sergey Brin trabalham com 

um modelo inovador de gestão, no qual seus funcionários têm liberdade, autonomia 

e poder; Sem mencionar a atenção que Page e Brin dão ao fator motivacional. 

São inúmeros os modelos de gestão divulgados até hoje, pode-se dizer que a 

empresa google é como uma união de vários deles com algumas modificações; Ou 

ainda, que o google altera seu modelo de gestão com frequência. 

O google é uma empresa extremamente flexível e possui um sistema aberto, 

ou seja, ele influencia e é influenciado pelo ambiente; Porém, não trabalha com o 

que o cliente quer, e sim estipula o que o cliente precisa. Este trabalho é relevante 

para o setor de recursos humanos, pois aborda modelos de gestão, atuais ou não, e 

suas vantagens e desvantagens. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo verificar como funciona o modelo de 

gestão utilizado pela empresa google. 
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1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fazer um estudo a respeito dos modelos de gestão atuais, verificar qual (is) 

se enquadra(m) no perfil google, aplicá-los em fatos cotidianos da empresa e, por 

fim, relatar se o(s) modelo(s) adotado pela empresa está (ão) gerando resultados. 

 

2 METODOLOGIA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa bibliográfica e aplicada a um 

estudo e caso, ou seja, a aplicação de uma teoria na prática, seguindo os seguintes 

passos: Seleção e o estudo da bibliografia; Estudo de uma empresa real; Análise 

comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; Conclusões finais. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 DEFINIÇÕES 

3.1.1 Estudo de caso 

Segundo Araújo et al. (2008) o estudo de caso trata-se de uma abordagem 

metodológica de investigação especialmente adequada quando procuramos 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos 

quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores.  

Yin (1994) afirma que esta abordagem se adapta à investigação em 

educação, quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal 

forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o 

investigador procura respostas para o “como?” e o “por quê?”, quando o investigador 

procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios dessa entidade, 

quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede diretamente, 

de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende apreender a 

dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo. 

3.1.2 Gestão 

A gestão, de acordo com definição do Houaiss, é o: 

"conjunto de normas e funções cujo objetivo é disciplinar os 

elementos de produção e submeter à produtividade a um controle de 

qualidade, para a obtenção de um resultado eficaz, bem como uma 

satisfação financeira". 

Segundo Chiavenato (1999), as definições para a Gestão de Pessoas são: 

“Conjunto de políticas e praticas necessárias para conduzir os aspectos da posição 
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gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo 

recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho.” “A 

gestão de pessoas é a função na organização que está relacionada com provisão, 

treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados.”. 

 

3.2 ABORDAGEM SOBRE A EMPRESA 

A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las 

mundialmente acessíveis e úteis. 

A empresa já desenvolveu uma longa história em um período relativamente 

curto de vida. “Desde que o Google foi fundado em 1998, crescemos para atender a 

milhões de pessoas em todo o mundo.” (PAGE; BRIN. 2015). 

Os fundadores Larry Page e Sergey Brin se conheceram na Universidade de 

Stanford em 1995. Em 1996, criaram um mecanismo de pesquisa (inicialmente 

chamado de BackRub) que usava links para determinar a importância de páginas 

individuais. 

Larry e Sergey escolheram o nome "Google" para o mecanismo de pesquisa 

que criaram. Trata-se de um trocadilho com a palavra "googol", o termo matemático 

para um número 1 seguido de cem zeros.  

Larry Page, CEO original do Google até 2001, assumiu o título novamente em 

abril de 2011. Eric Schmidt, o atual presidente executivo, exerceu essa função por 

10 anos. 

 

3.3 MODELOS DE GESTÃO ENCONTRADOS NA EMPRESA GOOGLE 

 O quadro a seguir apresenta definições dos modelos de gestão que 

apresentam certas características na empresa google. 
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Abordagem 

neoclássica da

 administração

Administração por 

objetivos

Segundo Chiavenato (2004), a APO é um processo pelo qual gerentes e

subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade

de cada um em termos de resultados esperados e utilizam esses objetivos como

guias para sua atividade.

Teoria 

comportamental 

da administração

Para explicar o comportamento organizacional, a Teoria Comportamental

fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para poder explicar

como as pessoas se comportam, torna-se necessário o estudo da motivação

humana. (CHIAVENATO, 2004).

Teoria do 

desenvolvimento 

organizacional

O Desenvolvimento Organizacional é um desdobramento prático e operacional da 

Teoria Comportamental a caminho da abordagem sistêmica. (CHIAVENATO,2004).

 Teoria

 cibernética

Ciência criada pelo matemático Norbert Wiener entre 1943 e 1947, sendo a teoria

da comunicação e controle, seja máquina ou animal (Homens), onde oferece um

sistema de organização e processamento de informações, onde transforma dados

em informações, havendo um controle destas informações comparando e

corrigindo gerando um feedback.

Teoria 

matemática

Pesquisa operacional, uso de modelos matemáticos, de estatísticas e algoritmos

na tomada de decisões tratando de modo lógico e racional, sendo ela previsível

(programada),e imprevisível (não programada).

Teoria 

de sistemas

Esta teoria trata um sistema como:

• Entrada

• Processo de transformação 

• Saída

• Feedback

Abordagem

 contingencial da 

administração

 Teoria da 

contingência

”A abordagem contingencial salienta que não se alcança a eficácia organizacional

seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou seja, não existe uma

forma única e melhor para organizar no sentido de se alcançar os objetivos

variados das organizações dentro de um ambiente também variado.”

(CHIAVENATO, 2004).

 Organizações

 virtuais

Maximiano (2010, p.469), organizações virtuais constituem-se na comunicação e

interação de seus componentes, seja eles recursos humanos, clientes,

fornecedores,entre outros. De um modo até os concorrentes podem se encaixar em

relações de cooperação. 

 Redes virtuais de 

colaboração 

Maximiano (2010, p 469) diz: “As redes virtuais de colaboração, estão interligadas

ao um conceito de colégio invisível, esse conceito que está associado a conjuntos

de pessoas que visão trocar informações de interesses específicos. Os colégios

invisíveis se agrupam de pessoas com uma mesma Profissão ou crença, que

geram formas de relacionarem em uma comunidade  virtual.

Trabalhadores 

virtuais

Maximiano (2010, p.270), Os empregados virtuais podem ser profissionais

individuais ou membros de equipes virtuais. Existem casos onde jamais chegam a

se encontrar. Podem ser prestadores de serviços contratados, remunerados por

tarefa, ou funcionários com vínculo empregatício. Não existe um padrão para esse

segmento.

 Abordagem 

holística da

 administração

Teoria holistica 

Segundo Pierre Weil (1991) “a abordagem holística propõe uma visão não

fragmentada da realidade, onde sensação, sentimento, razão e intuição se

equilibram e se reforçam.”

 Abordagem

 bottom up
bottom up

No modelo de gestão bottom-up, os funcionários fazem sugestões e as melhores

ideias são comunicadas à gerência, de modo que algumas delas são aprovadas e

adotadas.

 Abordagem de 

objetivos e

 resultados-

chave

objetivos e

 resultados-chave

Esta é uma ferramenta de gestão de pessoas usada para gerenciar o time de

colaboradores a chegar aos resultados esperados. Ao definir os objetivos e avaliar

os resultados, a ferramenta é útil porque cria um sentimento de desafio em cada

pessoa.

 MODELOS DE GESTÃO

Abordagem 

comportamental 

da 

administração

Abordagem

 sistêmica da 

administração

 Abordagem

 virtual da 

administração

 

4 RESULTADOS 

 Análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo. 

4.1 ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO 
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 A empresa google utiliza fortemente o sistema de estabelecer objetivos, todos 

da empresa possuem objetivos claros e precisos, porém não é exatamente no 

sistema gerente-subordinado. O google traz um conceito no qual cada funcionário 

sabe de suas tarefas, ou seja, o gerente está ali somente para resolver confusões, 

direcionar e passar um feedback aos engenheiros. 

Assim como na APO, o google trabalha com objetivos em todos os 

departamentos da empresa, seja como meta, alvo, finalidade ou outro, todos devem 

alcançar algo, dando valor tanto aos objetivos organizacionais quanto pessoais.  

Também é dada uma ênfase nos resultados, o funcionário que não esteja 

apresentando resultados rapidamente é desligado da empresa. Outra característica 

comum entre elas é o fato de os planos serem reavaliados e reciclados com 

frequência, a tecnologia muda, as coisas mudam, as necessidades mudam, então 

manter a reciclagem de objetivos é essencial. 

 A diferença entre a APO e o google é o fato que nem todos os objetivos estão 

interligados, ou seja, um departamento não, necessariamente, vai influenciar o outro 

com seus objetivos. A APO também não admitia o caso “faça você mesmo” utilizado 

pelo google. 

 

4.2 ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 Uma característica famosa da empresa google é trabalhar com a motivação, 

ponto forte da abordagem comportamental.  

 Maslow apresentou uma pirâmide que certamente é utilizada pelo google para 

conhecer as necessidades humanas; o google proporciona aos seus funcionários 

um ambiente completo, confortável e higiênico, no qual se sentem saciados de 

necessidades fisiológicas; Segurança é outro ponto forte da empresa, já que o 

funcionário tem a garantia de estabilidade, desde que desempenhe corretamente 

suas funções; O google proporciona ambientes no quais os funcionários podem 

interagir-se sem se preocupar com supervisores ou gerentes, além de ser 

incentivado trabalho em equipe; Além de o fato de trabalhar no google já ser uma 

estima e tanto, o google valoriza seus funcionários, trata-os como gênios e estimula 

suas criatividades; E, por fim, o google proporciona total liberdade para que os 

funcionários realizem experimentos que desejam e possam crescer 

profissionalmente e, consequentemente, como pessoa. 
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 A teoria do DO, assim como o google, trabalha com o conceito de 

democracia, de uma empresa aberta e participativa. Levam em consideração o 

ambiente, a organização, os grupos sociais e o indivíduo.  

Porém, a abordagem comportamental é altamente inflexível, padronizada, 

segue a risca a teoria sem levar em conta as diferenças. Neste sentido o google 

entra em divergência, já que ele sabe que cada funcionário tem sua personalidade e 

reage de uma forma diferente em diferentes ocasiões. O google é flexível, adepto a 

mudanças e não possui um padrão pré-definido de comportamento. 

 

4.3 ABORDAGEM SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa Google como um sistema aberto, está em constante adaptação de 

acordo com as mudanças do ambiente interno e externo.  

No ambiente interno, a empresa investe de maneira inovadora onde se adapta 

de acordo com as necessidades de seus colaborados, onde visa atrair grandes 

talentos para colaborarem com a organização com um objetivo comum. A 

necessidade de uma mão de obra qualificada é bem retratada na realidade da 

empresa, pois o processo de recrutamento seguido pela Google é bastante 

criteriosa, onde são poucos os privilegiados a serem selecionados. 

No ambiente externo, a empresa é obrigada a adaptar-se às constantes 

mudanças, observando cada fenômeno detalhadamente. Um dos focos da empresa 

está relacionado ao(s) mercado(s) em que se relaciona, analisando no ambiente os 

novos produtos/serviços existentes e sua concorrência.  

A questão do feedback é o ponto forte, pois com ele é possível haver a 

retroalimentação de uma falha no sistema, sendo todo máquina ou pessoa que 

trocam informações, gerando assim novas possibilidades de tomadas de decisões e 

possíveis soluções. 

Nota-se então, a importância de se analisar cuidadosamente a causa e não o 

efeito, onde cada fenômeno deste sistema é uma causa de um efeito em um 

fenômeno ainda maior, sendo que cada alteração que ocorre em um elemento, 

influencia consequentemente em outro elemento afetando ao todo. 

 A abordagem sistêmica, apesar de se enquadrar perfeitamente no modelo 

google, é muito ampla, muito teórica e não seria bem aplicada em uma empresa do 

estilo google. 
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4.4 ABORDAGEM CONTINGENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO 

A empresa google certamente enxerga a empresa como um sistema aberto, 

no qual as mudanças são constantes e influenciam a organização. Porém o foco da 

empresa não está em o que o cliente quer, e sim no que ele precisa e nem sabe. 

Para o google, assim como na teoria contingencial, tudo é relativo, o grande 

diferencial da empresa é saber por que e como. 

O google também trabalha com o processo de diferenciação e integração, no 

qual vários grupos pequenos se juntam em um propósito que quando integrado ao 

todo formam um objetivo global da organização. A visão do google não é, 

exatamente, contingencial, já que ele não trabalha com tendências nem, muito 

menos, com fatos existentes ou que já aconteceram, o google possui uma visão 

inovadora. 

Quanto à incerteza, é claro que a empresa google se depara com ela, porém 

os engenheiros altamente qualificados que são contratados trabalham com 

probabilidades extremamente baixas de que algo dê errado. 

Com toda certeza o “homem” da empresa google é o complexo, já que é uma 

mistura de todos os homens já estudados, porém com algumas características 

diferentes, como o fato de não gostar de estabilidade e de reivindicar motivações, 

que não necessariamente sejam financeiras.  

O fato de o google contratar diferentes personalidades e focar nos seus altos 

níveis de QI e/ou QE faz do google uma das mais brilhantes empresas de tecnologia 

das últimas décadas. 

 

4.5 ABORDAGEM VIRTUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

A Teoria virtual baseia-se em rede de comunicações que de diferentes 

localidades, juntas podem ser acessadas paralelamente, afim do compartilhamento 

de informações, assim essa tecnologia se adaptou a área organizacional, ocorrendo 

pela necessidade de transformar as organizações tecnologicamente, as empresas 

vem se adaptando a esse novo mercado, e criando novos modelos de gestões, com 

uma visão mais tecnológica. 

A empresa google se encaixa no conceito de organização virtual, no qual a 

empresa segue o ramo da tecnologia virtual. Os diversos setores de sua empresa 

serem localizados em diferentes regiões. A empresa possui mais de setenta 

escritórios, em quarenta países diferentes ao redor do mundo, fornecendo serviços 
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de diversas áreas tecnológicas que são: Web; Celular; Negócios; Mídia; Geografia; 

Pesquisa Especifica; Casa e Escritório; Social; Inovação. 

Então esses escritórios espalhados pelos quatro cantos do mundo se 

integram, cada um cuidando de uma área em especifico, onde se comunicam, 

formando uma rede virtual de colaboração. Esse modelo de Gestão virtual se aplica, 

em boa parte, no que a empresa google é hoje, onde os componentes das redes de 

organizações são pessoas. Estes tais indivíduos que formam a google, tendo todos 

um objetivo colaborativo, que de diferentes localidades formam a organização. 

Como na teoria virtual Maximiano relata que “pessoas podem se interagir com 

sistema computadorizado uns com os outros, sem jamais se encontrar”. No modelo 

de gestão da google ocorre isso, no qual existe um escritório da empresa aqui no 

Brasil, e outro lá no Japão, por onde googlers do Brasil se comunicam com os do 

Japão, sem nunca se conhecerem pessoalmente.  

Os trabalhadores Virtuais no google são chamados de Googlers, no qual os 

colaboradores da empresa a partir de qualquer local, pode trabalhar sem precisar 

estar fisicamente na empresa. No google não há uma formalidade de ir de terno e 

gravata, a aparência pessoal, vai do seu estilo e não um padrão imposto pela 

empresa.  

Os googlers são tomados de diversas regalias, que vão desde vídeo games, 

sala de descanso, mesa de sinuca, ambientes decorados e muito mais. Na qual toda 

essa liberdade, entra a responsabilidade de cada googler gerir seu tempo. A teoria 

virtual prega isso, onde que o indivíduo torna-se seu próprio gerente, assim o 

funcionário tendo sua autogestão.   

Considerado os aspectos da teoria virtual, a empresa google aplica os 

métodos da teoria em partes, assim aprimorando os conceitos abordados, utilizando 

seus trabalhadores virtuais espalhados por todo o mundo, formando as redes 

virtuais, tais essas redes que consequentemente formaram a organização virtual que 

o google é hoje. Esse modelo de gestão tem se tornando cada vez mais utilizado 

nas empresas modernas, por ter um poder de fácil integração e comunicação de 

regiões distintas, tendo menos burocracia, por não precisar necessariamente de uma 

empresa física, e tratando a questão do trabalho de uma maneira inovadora, e fora 

do padrão imposto.  

  

4.6 ABORDAGEM HOLÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO 
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A abordagem holística também agrega vários valores da empresa google, 

como a visão fragmentada da realidade, a visão da totalidade da empresa e o fato 

de o lucro não ser o objetivo, que no caso do google é organizar as informações do 

mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis.  

Porém, o google trabalha com engenheiros, e demais funcionários, altamente 

especializados, o sistema de rodizio de funções não é empregado na empresa. 

 

4.7 ABORDAGEM BOTTOM UP 

 Está é uma abordagem atual, na qual os funcionários tem o poder de realizar 

mudanças, desde que sejam aprovadas pela gerência. O google estimula esta 

ocasião, mesmo porque os funcionários são os engenheiros que estão vivenciando 

todas as situações, e normalmente são os mais qualificados para esta função. 

Esta abordagem é vista como um recurso que deve ser implementado em 

uma empresa com cautela, já que promove mudanças, afetando tanto a organização 

quanto o pessoal. O modelo foi utilizado pela empresa até certo momento, quando 

um dos fundadores resolveu que não queria mais gerentes. 

 

4.8 ABORDAGEM DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE 

Após a decisão de extinguir os gerentes, a empresa passou por momentos 

difíceis e conflitantes. Graças ao modelo de gestão utilizado, que permitia o poder de 

funcionários, os mesmo contataram os fundadores de que a ausência de uma 

gerência estava causando conflitos. Foi feita uma votação na qual a gerência foi 

promovida novamente. 

Algum tempo depois, foi apresentado um novo modelo de gestão, no qual a 

empresa trabalha até os dias de hoje, objetivo e resultado-chave, no qual o foco é 

estipular objetivos e alcançar resultados. 

Todos da empresa precisam ter seus objetivos e resultados almejados, 

normalmente o processo é feito a cada trimestre, quando é feito um balanço e 

estabelecido os próximos passos. Comprometimento é a palavra chave. Esta 

ferramenta é bastante utilizada por startups, pelo fácil manuseamento dos 

resultados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os modelos de gestão aqui expostos, apesar de muito se encaixarem com os 

princípios da empresa, são utilizados apenas como base para o modelo realmente 

utilizado (com exceção do, bottom up e do objetivos e resultados-chave). O modelo 

utilizado atualmente pela empresa é o de objetivos e resultados-chave, que é 

utilizado de forma correta, de modo que atinge os objetivos propostos pela empresa. 

O modelo de gestão utilizado pela empresa vive em frequentes mudanças, devido 

ao fato de a empresa atuar com tecnologias e estar sempre a frente do mercado. 
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