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. Em desvantagem no Googleplex

 O que é preciso para ser contratado por  
uma companhia hiperseletiva

Jim estava sentado no saguão do Building 44 do Google em Mountain 
View, Califórnia, cercado por meia dúzia de outras pessoas em diferentes 
estados de estupor. Todas tinham os olhos estupidamente fixados no mais 
tolo, mais viciante de todos os programas de TV. É o quadro de buscas 
ao vivo do Google, a lista que não para de rolar dos termos de busca que 
as pessoas estão fazendo nesse mesmo instante. Olhar o quadro é como 
forçar a fechadura do diário do mundo e depois se arrepender. Por um 
instante, os desejos e anseios íntimos de alguém em Nova Orleans, Hyde-
rabad ou Edimburgo são transmitidos para uma seleta audiência de voyeurs 
nos saguões do Google – a maioria deles pessoas na casa dos vinte e dos 
trinta anos à espera de uma entrevista de emprego.

Bíblias com letra gigante
ressemear
Tales of Phantasia
maior geleira do mundo
JavaScript
maquiagem para homem
objetivo da educação
leis russas relacionadas ao uso do arco

Jim sabia que suas chances eram mínimas. Um milhão de pessoas es-
tavam se candidatando a empregos no Google por ano. Estimava-se que 
cerca de 1 em 130 candidaturas resultava num emprego. Em comparação, 
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em torno de 1 entre 14 estudantes secundaristas que se candidatam a 
Harvard é aceito. Como em Harvard, os candidatos ao Google têm de 
transpor alguns obstáculos consideráveis.

O primeiro entrevistador de Jim chegou atrasado e suado: tinha ido de 
bicicleta para o trabalho. Começou com algumas perguntas polidas sobre 
o histórico profissional do candidato. O rapaz explicou com sofreguidão 
sua curta carreira. O entrevistador não olhou para ele. Estava teclando 
em seu laptop, tomando notas.

“A próxima pergunta que vou fazer”, disse ele, “é um pouquinho inu-
sitada.”

? Você foi reduzido à altura de uma moeda de cinco centavos de dólar e 
jogado num liquidificador. Sua massa foi reduzida de tal maneira que 
sua densidade é a mesma de sempre. As lâminas entrarão em movi-
mento em sessenta segundos. O que você faz?*

O entrevistador levantara os olhos do laptop e ria como um maníaco 
com um brinquedo novo.

“Eu tiraria as moedas do meu bolso e as jogaria no motor do liquidifi-
cador para emperrá-lo”, disse Jim.

O entrevistador voltou a teclar. “A parte interna de um liquidificador 
é hermeticamente fechada”, ele rebateu, com o ar de alguém que já ouvira 
aquilo antes. “Se você pudesse jogar moedas no mecanismo, sua vitamina 
penetraria nele.”

“Certo… hum… eu tiraria o cinto e a camisa, então. Rasgaria a ca-
misa em tiras para fazer uma corda, com o cinto também, talvez. Depois 
amarraria meus sapatos na ponta da corda e usaria isso como um laço…”

Tecladas furiosas.
“Laço não é a palavra”, Jim retomou. “Como se chamam aquelas coisas 

que os vaqueiros argentinos jogam? É uma espécie de peso na ponta de 
uma corda.”

* Sempre que você vir o símbolo ? neste livro, isso significa que há uma discussão na seção 
de respostas, que se inicia na p.145.
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Nenhuma resposta. Agora Jim sente que sua ideia foi pouco convin-
cente, mas apesar disso sente-se compelido a completá-la. “Eu jogaria os 
pesos sobre a borda do copo do liquidificador. Depois escaparia escalando 
a corda.”

“Os ‘pesos’ são apenas os seus sapatos”, objetou o entrevistador. “Como 
eles aguentariam o peso do seu corpo? Você pesa mais do que os seus 
sapatos.”

Jim não sabia. Aquilo não tinha fim. O entrevistador se entusiasmara 
de repente pelo assunto. Começou a levantar objeções triviais, uma a uma. 
Ele não tinha certeza de que a camisa de Jim – que teria encolhido como 
o resto dele – poderia ser transformada numa corda longa o suficiente 
para ir além da borda de um liquidificador. Depois que Jim chegasse ao 
topo do copo – se conseguisse chegar lá –, como iria descer? Poderia ele 
realisticamente fazer uma corda em sessenta segundos?

Jim não entendia muito bem onde uma palavra como realístico entrava 
naquela história. O sujeito falava como se o Google possuísse um raio 
redutor e estivesse planejando experimentá-lo na semana seguinte.

“Foi um prazer conhecê-lo”, disse o entrevistador, estendendo a mão 
ainda úmida.

Vivemos uma época de desespero. Nunca, pelo que podemos lembrar, 
a competição por vagas de trabalho foi tão intensa. Nunca as entrevistas 
de trabalho foram tão árduas. Esse é o fruto amargo da recuperação eco-
nômica com taxa de desemprego ainda alta e da natureza cambiante do 
trabalho.

Para algumas pessoas à procura de emprego, o Google é a cidade 
brilhante no alto do morro. É onde as pessoas mais inteligentes fazem as 
coisas mais bacanas. A companhia é classificada regularmente no topo, ou 
perto dele, da lista das “100 melhores companhias para as quais trabalhar” 
publicada pela Fortune. Seu campus em Mountain View (o “Googleplex”) é 
uma cornucópia de comodidades para seus presumivelmente afortunados 
empregados. Há onze restaurantes de alta gastronomia servindo comida 
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gratuita, orgânica e localmente cultivada; muros de escalada e piscinas 
para natação no local; quadros-brancos com dimensões de mural para o 
compartilhamento de pensamentos espontâneos; mesas de pingue-pongue, 
totó e hóquei aéreo; toques afetados como cabines telefônicas vermelhas 
britânicas e arbustos podados na forma de dinossauros. Os empregados 
do Google têm acesso a máquinas de lavar roupa que dispensam o uso 
de moedas, vacinas contra gripe gratuitas, aulas de línguas estrangeiras, 
lavagens de carro e trocas de óleo. Há serviços de transporte entre a casa 
e o trabalho; 5 mil dólares de reembolso na compra de um carro híbrido; 
patinetes comunais à disposição de todos no campus. Os que têm filhos 
recebem quinhentos dólares para pedir comida em casa e têm direito a 
dezoito semanas de licença para curtir o bebê. O Google paga o imposto 
de renda sobre benefícios de saúde para parceiros domésticos do mesmo 
sexo. Todos os empregados ganham uma viagem anual para esquiar. Es-
ses benefícios extras não têm necessariamente a ver com generosidade, e, 
diferentemente dos ganhos trabalhistas de gerações anteriores, não foram 
negociados por sindicatos ou indivíduos. É um bom negócio para a compa-
nhia oferecê-los numa indústria tão dependente da atração de talentos de 
primeira linha. Eles não só mantêm os empregados felizes, como também 
mantêm todos os demais com os narizes colados no vidro.

O Google não é tão excepcional quanto você poderia pensar. O exér-
cito de desempregados atual transformou todas as companhias num Goo-
gle. Mesmo aquelas pouco atraentes se veem com múltiplos candidatos 
bem qualificados para cada cargo. Isso é muito bom para as que podem 
contratar. Como o Google, elas podem escolher a dedo o maior talento em 
seus campos. Não é tão bom para os candidatos. Eles estão enfrentando 
um escrutínio mais duro, mais rude e mais invasivo que nunca.

Isso fica muito evidente nas entrevistas. Há, é claro, muitos tipos de 
perguntas tradicionalmente formuladas em entrevistas de emprego. Elas 
incluem as questões “comportamentais” que quase se tornaram clichês:

“Fale-me sobre uma situação em que você simplesmente não conseguiu 
se entender com um colega de equipe.”
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“Descreva um momento em que teve de lidar com um cliente grosseiro.”
“Qual foi seu maior fracasso na vida?”
“Algum dia já se viu incapaz de cumprir um prazo de entrega? O que fez?”
“Descreva a equipe mais heterogênea que teve de conduzir.”

Há questões relacionadas a negócios:

“Como você descreveria a Whole Foods para um visitante de outro país?”
“Fale-me sobre como a Target compete com o Walmart, e como deve-

ríamos reposicionar nossa marca para ganhar uma fatia de mercado.”
“Como você conquistaria mais clientes para a Wachovia?”
“Que desafios a Starbucks enfrentará nos próximos dez anos?”
“Como você monetizaria o Facebook?”

Além disso há a amostragem de trabalho. Ao invés de perguntar aos 
candidatos a empregos o que podem fazer, as companhias esperam que 
eles demonstrem isso durante a entrevista. Gerentes de vendas têm de 
criar um plano de marketing. Advogados devem minutar um contrato. 
Engenheiros de software devem escrever um código.

Por fim, há desafios mentais na forma de perguntas de resposta aberta 
– algo pelo qual o Google é particularmente conhecido. Questões do tipo 
“e se você fosse jogado num liquidificador” são uma tentativa de medir a 
flexibilidade mental e até a capacidade empresarial do candidato. Isso tem 
sido importante no Google em razão do rápido crescimento da companhia. 
Uma pessoa contratada para um trabalho pode estar fazendo alguma ou-
tra coisa alguns anos depois. A amostragem de trabalho, embora valiosa, 
testa apenas um conjunto particular de habilidades. As questões mais 
excêntricas tentam avaliar algo que toda companhia deseja, mas poucas 
sabem como medir: a capacidade de inovar.

Por essa razão, muitas das perguntas de entrevista do Google se difun-
diram entre companhias muito além de Mountain View. Estima-se hoje 
que a “marca” Google é a mais valiosa do mundo, valendo 86 bilhões de 
dólares segundo a Millward Brown Optimor. O sucesso gera imitação. 
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Companhias de todo tipo prometem hoje “tornar-se mais parecidas com 
o Google” (seja o que for que isso signifique para a indústria de pisos de 
cozinha). Não é de surpreender que isso inclua a contratação.

Que número vem em seguida?

O estilo de entrevista adotado no Google foi influenciado por uma tradição 
mais antiga de usar enigmas lógicos para testar candidatos em companhias 
de tecnologia. Considere este. O entrevistador escreve seis números no 
quadro-branco da sala:

A pergunta é, que número se segue na série?
Enigmas semelhantes foram usados em testes psicológicos de criativi-

dade. Na maior parte das vezes, os candidatos ficam tropeçando a esmo, 
tentando bravamente encontrar algum sentido numa série que dá todas 
as indicações de ser completamente disparatada. A maioria desiste. Um 
pequeno número de afortunados tem um lampejo.

Esqueça a matemática. Escreva os números por extenso em inglês, o 
que lhe dá o seguinte:

ten
nine
sixty
ninety
seventy
sixty-six

Os números estão ordenados segundo o número de letras contido em 
seus nomes!
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Agora olhe com mais atenção. Ten não é o único número que pode-
mos escrever por extenso em inglês com três letras. Há também one, two 
e six. Nine não é o único com quatro letras; há zero, four e five. Esta é de 
fato uma lista dos maiores números que podem ser escritos com um dado 
número de letras.

Agora, quanto ao ganho, que número vem em seguida? Para se qualificar 
a vir depois de sixty-six, um número deveria conter nove letras (sem con-
tar um possível hífen) e ser o maior número com nove letras. Pense um 
pouco e você provavelmente chegará a ninety-six. Não parece que dá para 
conseguir nada acima de 100, porque isso começaria com “one hundred”, 
requerendo no mínimo dez letras.

Você poderia se perguntar por que a lista não arrola 100 (“hundred”) 
em vez de 70 (“seventy”). “Million” e “billion” têm sete letras também. Uma 
suposição razoável é que estão sendo usados números cardeais, grafados 
no inglês correto dos manuais de estilo. A maneira como se escreve o 
número 100 é “one hundred”.

Na On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, pode-se digitar uma série 
de números e ficar sabendo que outros vêm em seguida. Você não tem 
permissão para acessar o site durante a entrevista, é claro, mas a res-
posta que ele dá para esta sequência é 96. Nos últimos anos, companhias 
em todos os tipos de indústria adotaram esta pergunta em entrevistas. 
Muitas vezes os entrevistadores a lançam só para deixar o pobre can-
didato embaraçado. Em muitas dessas companhias, a única resposta 
certa é 96.

Não no Google. Em Mountain View, 96 é considerado uma resposta 
aceitável. Uma resposta melhor é

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Também conhecido como “one googol”.

Mas esta não é a melhor resposta. A resposta preferida é
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100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Ten googol.

A origem desta resposta pode ser encontrada por volta de 1938. Mil-
ton Sirotta, então com nove anos, e seu irmão Edwin passeavam um dia 
com um tio pelos New Jersey Palisades. O tio vinha a ser Edward Kasner, 
um matemático de Columbia que já tinha certa fama por ser o primeiro 
judeu a obter um cargo permanente como professor de ciências naquela 
instituição da chamada Ivy League. Para entreter os sobrinhos, Kasner 
falou sobre um assunto calculado para atrair crianças estudiosas de nove 
anos – a saber, o número que podia ser escrito como um “1” seguido por 
uma centena de zeros. O tio desafiou os sobrinhos a inventar um nome 
para esse número. A sugestão de Milton foi “googol”.

Essa palavra apareceu em 1940 no livro que Kasner escreveu com Ja-
mes Newman, Mathematics and the Imagination. Junto com ela, apareceu 
o nome para um número ainda maior, o “googolplex”, definido como 10 
elevado à potência de um googol. Ambas as palavras pegaram e permearam 
a cultura popular, aparecendo em Os Simpsons – e como o nome para o 
mecanismo de busca arquitetado por Larry Page e Sergey Brin. Segundo 
David Koller, de Stanford,

Sean [Anderson] e Larry [Page] estavam em sua sala, usando o quadro- 

branco, tentando inventar um bom nome – alguma coisa relacionada à in-

dexação de uma imensa quantidade de dados. Sean sugeriu verbalmente a 

palavra “googolplex”, e Larry respondeu verbalmente com a forma mais curta, 

“googol” (cada uma dessas palavras designa um grande número específico). 

Como estava sentado diante de seu terminal de computador, Sean fez uma 

busca no banco de dados de nomes de domínio registrados da internet para 

ver se o novo nome sugerido ainda estava disponível para registro e uso. Não 

estando a salvo de erros ortográficos, Sean cometeu o lapso de procurar o 

nome grafado como “google.com”, o qual descobriu estar disponível. Larry 
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gostou dele e horas depois tomou a providência de registrar o nome “google.

com” para si mesmo e Sergey.

Edward Kasner morreu em 1955 e nunca viu o xará de seu número. 
Mais recentemente, a linhagem googol-Google tornou-se uma questão 
delicada. Em 2004, a sobrinha-neta de Kasner, Peri Fleisher, queixou-se de 
que a companhia de Page e Brin se apropriara da palavra sem pagar uma 
indenização. Fleisher disse estar explorando suas opções legais. (A melhor 
manchete dizia: “Have Your Google People Talk to My ‘Googol’ People” — 
Faça o seu pessoal do Google se entender com o meu pessoal do “Googol”.)

O enigma googol-Google tem camadas, como uma cebola. Primeiro 
você tem de perceber que o que importa é a grafia dos nomes dos números, 
não suas propriedades matemáticas. Isso é bastante difícil. Depois você 
precisa ter conhecimento do número de Kasner e lembrar-se dele. Um 
simples mortal se consideraria esperto ao propor “one googol” e pensaria 
já ter ganhado o dia. Mas ainda resta uma última camada. “Ten googol” é 
maior que “one googol” e deveria ser a resposta.

Imaginação e invenção

Seria essa uma pergunta descabidamente difícil para ser feita a um candi-
dato a emprego? Não no Google. Mas enigmas como este têm desvanta-
gens como questões de entrevista. A resposta, neste caso, é uma simples 
questão de insight: ou você o tem ou não. Não há um processo de dedução 
a relatar, e assim não há como distinguir alguém que soluciona o problema 
de alguém que já conhecia a resposta. No Google, mais do que em qual-
quer outro lugar, qualquer pessoa que se candidate a um emprego sabe 
como usar um mecanismo de busca. Espera-se que candidatos deem um 
google em busca de conselhos sobre entrevistas no Google, inclusive as 
perguntas formuladas. Em consequência, o Google estimula seus entrevis-
tadores a usar um tipo diferente de pergunta, de resposta mais aberta, sem 
nenhuma resposta “certa” cabal. Na filosofia do Google, boas questões de 
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entrevista são como testes para resolver em casa. O desafio é propor uma 
resposta que o entrevistador nunca tenha ouvido antes e que seja melhor 
que todas as que já ouviu.

Os entrevistadores do Google “não são pessoas afáveis e efusivas”, 
contou-me um candidato. Uma outra palavra que você ouvirá muito é “im-
passível” – a completa falta de emoção. O entrevistador se senta, teclando 
suavemente um laptop. Você diz alguma coisa que pensa ser brilhante… 
nenhuma reação. O ritmo da digitação não se altera.

Isso é programado. Os desafios mentais do Google tendem a ser enig-
máticos. Os candidatos não são informados se sua cadeia de pensamentos 
está ficando “mais fria” ou “mais quente”, ou se sua resposta final está 
certa ou errada. Com frequência os desafios do Google têm mais de uma 
resposta boa. Algumas são consideradas boas, outras são banais e algu-
mas são brilhantes. O entrevistado pode deixar a sala com pouca ideia de 
quão bem se saiu na entrevista. Isso levou a intensa especulação e franca 
paranoia entre candidatos a uma vaga na companhia. Levou também a um 
fenômeno curioso: outras companhias adotam as questões de entrevista 
do Google sem realmente saber qual deveria ser a resposta.

O principal benefício proporcionado pelo Google não é sashimi nem 
massagem. É o projeto 20%. Os engenheiros do Google têm permissão 
para dedicar um dia por semana a um projeto de sua escolha. É uma jo-
gada de risco fantástica. Não é fácil imaginar a Procter and Gamble dando 
a seus empregados um dia por semana para inventar novos xampus. No 
Google, isso funciona. Já foi relatado que, hoje, mais da metade da receita 
da companhia vem de ideias que começaram como projetos 20%. A lista 
inclui Gmail, Google Maps, Google News, Google Sky e Google Voice.

Como medir um talento para a invenção? As escolas de negócio vêm 
fazendo esta pergunta há décadas. É claro que muitas pessoas inteligentes 
não têm essa centelha extra, seja ela o que for. A questão foi bem formu-
lada por Nicolai Gogol (cujo nome é uma maneira errada e frequente de 
escrever “googol” e “Google”). Em seu conto “O capote”, Gogol faz uma 
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observação sobre “o abismo que separa alfaiates que só enfiam forros e 
pregam remendos daqueles que confeccionam roupas novas”. O Google 
está apostando 20% dos custos de seu plantel de engenheiros que é capaz 
de distinguir alfaiates de software competentes daqueles capazes de criar 
aplicações geniais a partir de um corte inteiro de tecido.

O enigma do liquidificador sintetiza o processo de invenção de um 
novo produto. Você começa fazendo um brainstorming e tentando pensar 
nas mais diferentes respostas. Há muitas possíveis, e você não deveria ter 
pressa em se decidir pela primeira que lhe pareça “suficientemente boa”. 
Para propor uma resposta superior é preciso começar ouvindo atenta-
mente a formulação da pergunta. “Imaginação é mais importante que 
conhecimento”, disse Einstein. Você não precisa ser um Einstein para res-
ponder bem à questão, mas de fato precisa de imaginação para conectá-la 
com algum conhecimento que adquiriu muito tempo antes.

Para muitos de nós, a resposta automática é uma piada. (Uma tentativa, 
postada num blog: “É possível supor que, estando o liquidificador prestes 
a ser ligado, o alimento logo será introduzido, portanto provavelmente 
eu preferiria expor meu pescoço à lâmina a ser sufocado por alguma obs-
cena bebida saudável.”) As duas respostas sérias mais apreciadas parecem 
ser (1) deitar-se abaixo das lâminas e (2) permanecer fora do alcance das 
lâminas. O espaço entre as lâminas rodopiantes e o fundo ou os lados do 
copo deve ter uma largura pelo menos igual à altura de uma moeda de 
cinco centavos.

Uma outra resposta comum é (3) subir nas lâminas e posicionar o pró-
prio centro de gravidade sobre o eixo. Segurar firme. A força centrífuga 
líquida deve ser próxima de zero, permitindo-lhe agarrar-se.

Como muitas questões feitas nas entrevistas do Google, esta silencia so-
bre muita coisa. Quem ou o que o jogou no liquidificador, e por que razão? 
Se um ser hostil estiver decidido a fazer uma vitamina de gente, sua chance 
de sobrevivência a longo prazo será pequena, não importa o que faça. Um 
líquido será despejado no liquidificador? Ele tem tampa? Por quanto tempo 
as lâminas vão girar? Se elas girarem por muito tempo, a resposta 3 o dei-
xaria tonto. Isso poderia levá-lo a perder a consciência e despencar.
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Você tem liberdade para questionar o entrevistador sobre esses pontos. 
As respostas canônicas são: “Não se preocupe com seres hostis”; “Nenhum 
líquido será despejado”; “Não há tampa”; e “Imagine que as lâminas con-
tinuarão girando até você morrer”.

Uma outra abordagem é (4) pular fora do copo. O entrevistador per-
guntará como você pretende realizar essa façanha. Você não tem ventosas. 
Uma resposta inteligente é que, com esse tamanho, você é como uma 
mosca e capaz de escalar o copo.

Uma resposta boba é (5) usar seu celular ou enviar um torpedo para 
pedir ajuda. Isso depende de seu telefone ter encolhido junto com você e 
ser capaz de acessar a torre de telefonia celular (não encolhida) mais pró-
xima. Também depende da capacidade que tenham o número 190 ou seus 
seguidores no Twitter de enviar ajuda em menos de sessenta segundos.

Uma outra resposta muito comum é (6) rasgar suas roupas para fazer 
uma “corda” e usá-la na tentativa de escalar para fora do copo. Ou (7) usar 
suas roupas e pertences na tentativa de emperrar as lâminas ou o motor 
de alguma maneira. Como vimos, as duas encerram problemas.

Ratos e homens

Nenhuma das respostas anteriores lhe renderá muitos pontos no Google. 
Entrevistadores da companhia, atuais e antigos, disseram-me que a melhor 
resposta que ouviram é (8) pular fora do copo.

Hã? A pergunta fornece uma pista importante, a palavra densidade. 
“Ser reduzido ao tamanho de uma moeda de cinco centavos” não é uma 
situação realística. Para começar, isso poderia significar a eliminação de 
99,9% dos neurônios em seu cérebro. Para lidar com uma questão como 
esta, você tem de decidir onde suspender a incredulidade e o que levar a 
sério. O fato de o entrevistador mencionar um detalhe como densidade 
é uma dica. Isso revela que coisas como massa e volume importam nessa 
questão (ao passo que o número de neurônios talvez não) e que uma boa 
resposta pode usar física elementar.


