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1. História do Google 

 

A história do Google começa em 1995 com a criação de um sistema chamado BackRub, criado na 

Universidade de Stanford por dois estudantes de doutorado de ciência da computação: Sergey 

Brin, russo, 23 anos e Larry Page, americano e com 24 anos de idade. O BackRub ganhou alguns 

aperfeiçoamentos e em 1998 a ferramenta ganhou o nome de Google e a empresa Google Inc. foi 

fundada. Quando isso aconteceu, a equipe da empresa saiu da Universidade de Stanford 

(mantinham os computadores que rodavam o Google em seus dormitórios) e foi para a casa de 

uma amiga dos fundadores do Google. À medida que a empresa crescia uma série de pessoas se 

juntavam ao Google, entre elas o CEO Eric. E. Schmidt, que trabalhou na Novell e Sun 

Microsystems, Wayne Rosing, presidente de engenharia, que trabalhou em importantes 

empresas de tecnologia, como a Sun Microsystems e a Apple, e Urs Hölzle, professor da 

Universidade da Califórnia que trabalhou no desenvolvimento de compiladores para Smalltalk e 

Java.  

O nome Google, cuja pronúncia em português é "gugol", é um trocadilho com o termo Googol, 

nome usado pelo matemático Milton Sirotta para representar o número 1 seguido de 100 zeros 

(ou 10 elevado a 100). Segundo o Google, esse nome foi escolhido pra refletir a missão da 

empresa: a de organizar a enorme quantidade de informações disponíveis na Internet. 

Com tanta sofisticação oferecida, uma pergunta pode aparecer na mente dos usuários mais 

assíduos da Internet: o que seria da "grande rede" sem o Google? Encontrar uma resposta para 

isso é difícil. Talvez surgiria um outro mecanismo tão eficiente quanto ou talvez ficássemos 

condicionados às limitações das alternativas existentes.  

A questão é que o Google é um empreendimento sério, feito, mantido e constantemente 

aprimorado por um time altamente qualificado de engenheiros e cientistas da computação. O 

nome Google ou o termo "googlar" não virou sinônimo de busca por uma jogada de marketing ou 

por um simples modismo, mas sim por se focar naquilo que oferece: a busca de informações. O 

Google não seguiu o caminho de concorrentes, que passaram a dar prioridade a formas de obter 

lucros ao invés de aperfeiçoar as buscas em si. Mesmo que alguns não queiram ou não aceitem 

essa idéia, o Google é o melhor meio existente para aproveitar tudo o que a Internet oferece. O 

Google representa uma das maravilhas da computação e não há dúvidas de que é um regente na 



 
 

Web que não ignora idiomas, sistemas operacionais, culturas, idéias, credo, entre outros. No 

Google há espaço para tudo e para todos.  

O Google oferece além de seu tradicional mecanismo de busca, vários outros serviços, como o 

Google News, o Orkut, o Froogle, o Gmail, entre outros.  

O Google está para a Internet como a Coca-Cola está para as bebidas. Mesmo quem não gosta 

conhece a Coca-Cola. Sabe que a bebida tem cor escura, sabe que a cor que a representa é a 

vermelha e reconhece de longe sua garrafa, mesmo quando vazia. Na Internet, mesmo quem não 

usa (será que alguém não usa?) conhece o Google, sabe que ele é um mecanismo de busca, sabe 

que basta digitar um termo para procurar assuntos relacionados e de longe conhece o logotipo 

do serviço. 

Outra razão para o sucesso do Google é o sistema PageRank. Trata-se de um mecanismo 

desenvolvido pelos próprios fundadores do Google - Larry Page e Sergey Brin - na Universidade 

de Stanford, que classifica os sites de acordo com a quantidade de links externos que apontam 

para ele. Em outras palavras, quanto mais links um site tiver em outros, maior é seu grau de 

importância no Google. Como conseqüência, o conteúdo desse site é listado primeiro nas buscas, 

pois o PageRank entende que aquela página trata com maior relevância o assunto pesquisado. 

Além disso, o Google analisa os assuntos mais pesquisados e verifica quais sites tratam aquele 

tema de maneira significativa. Para isso, ele checa a quantidade de vezes que o termo pesquisado 

aparece na página, por exemplo. 

Como se não bastasse, o Google disponibiliza um recurso extremamente útil: o de cache. O 

Google armazena quase todas as páginas rastreadas pelo Googlebot e permite que esse conteúdo 

seja acessado mesmo quando o site original não está no ar. Se você clicar em "Em cache", um link 

que fica junto a cada item disponibilizado na página de resultados, você acessará uma cópia 

daquela página que está armazenada no Google. Aliás, quando o assunto é recursos, o Google 

também é generoso. Quem sabe aproveitar todas as opções do Google certamente encontrará o 

que deseja, por mais complexo ou por mais desconhecido que o assunto seja. Muitas vezes, as 

pessoas reclamam que o Google e outros mecanismos de busca listam conteúdo irrelevante. Mas 

se os recursos certos forem usados, as chances de encontrar algo que seja interessante à 

pesquisa aumentam consideravelmente.  

Há dois outros fatores que ajudaram o Google a ser o que é: simplicidade e clareza. A 

combinação desses itens foi trabalhada desde a concepção do Google.  

Devido a isso, é possível acessar um site leve, sem poluição visual e cujas opções são facilmente 

localizáveis. 

Como se tudo isso não fosse suficiente, o Google é capaz de realizar buscas em mais de 300 tipos 

de arquivos. Além disso, o Google procura manter a ética em todos os países que trabalha. Caso 



 
 

alguém pesquisar por pedofilia, por exemplo, encontrará textos que abordam esse assunto de 

maneira legal, ou seja, investigações, estudos, notícias, etc., mas não encontrará sites que 

ofereçam conteúdo pedófilo.  

Por trás da aparência simplista da interface do Google se esconde um arsenal de tecnologia. Essa 

sofisticação não surgiu de uma hora para a outra e como muitos empreendimentos de sucesso, o 

Google começou pequeno e foi crescendo sem parar. 

 

2. O Fenômeno Google 

 
Bastou a união de um estudante russo com um americano tímido, em um dormitório da 

Universidade de Stanford, para surgir uma das maiores, se não for a maior, solução de tecnologia 

do século. A dupla Sergey Brin e Larry Page usaram a tecnologia da informação para fazer 

produtos virarem sucesso e souberam ganhar dinheiro com isso. Nasce o fenômeno Google.  

 

O segredo para esse grande sucesso é inovação. Desde que o Google começou a fazer serviços de 

busca, que já era uma área mal-explorada na época, a empresa não parou de inovar. Um dos 

coringas do Google é a compra de startups, empresas pequenas e inovadoras. Foi assim com a 

Akwan, uma empresa brasileira que foi comprada pelo Google, em julho de 2005.  

 

Gmail, Orkut, Youtube, Google News, Google Earth, Blogger é quase impossível dizer todas as 

ferramentas ou serviços que o Google tem, pois o grau de inovação é extremamente alto. Para 

Greg Sterling, do Kelsey Group, existe no Google um fator “cool” relacionado. Isso é intangível.  

 

Sempre achamos que os serviços da empresa são inovadores, isso porquê não conhecemos 

exatamente “a empresa”. Nada de rotinas, chefes com caras feias e estresse, a moda é a 

informalidade. Fazem parte da rotina do Google, patinetes e bicicletas circulando livremente, 

mesas de bilhar, partidas de hóquei às sextas- feiras, até os animais de estimação são bem-

vindos na empresa.  

 o Google pode ser resumido em uma coisa: pacote de sucesso. A empresa conseguiu acoplar 

tecnologia, inovação, ambiente de trabalho dos sonhos de qualquer um e dinheiro, muito 

dinheiro. Sem dúvidas, isso parece ser um pacote de sucesso que serviria para qualquer empresa 

que esteja começando. Mas aí que está a questão. Sempre o mais bem-sucedido é quem inventa 

as idéias primeiro, quem inova, assim como Brin e Page ou Bill Gates. Com certeza, se alguém 

copiasse o Google por completo, talvez não tivesse o mesmo sucesso, pois inovação é 

fundamental e ela não pode ser copiada. 

 



 
 

3. Missão do Google 

A missão do Google é oferecer a melhor opção de busca na Internet tornando as informações 

mundiais acessíveis e úteis. O Google, desenvolvedor do maior mecanismo de busca do mundo, 

oferece o caminho mais rápido e fácil de encontrar informações na web. Com acesso a mais de 

1,3 bilhões de páginas, o Google oferece resultados relevantes para usuários de todo o mundo, 

normalmente em menos de meio segundo. Hoje, o Google responde a mais de 100 milhões de 

consultas por dia.  

 

4. Page & Brin 

O Google foi fundado por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes Ph.D de Stanford em 1998. A 

companhia privada anunciou, em junho de 1999, ter assegurado 25 milhões de dólares em 

consolidação de dívida flutuante de patrimônio líquido. Seus sócios incluem Kleiner Perkins 

Caufield & Byers e Sequoia Capital. Google presta serviços através de seu próprio site público, 

www.google.com. A companhia também oferece soluções para busca na rede, em associação com 

provedores de conteúdo.  

 

5. Tecnologia 

A tecnologia de busca inovadora do Google e o design elegante da interface com o usuário 

destacam o Google dos atuais mecanismos de busca de primeira-geração. Mais que usar apenas 

palavras-chave ou tecnologia de meta-busca, o Google é baseado na avançada tecnologia 

PageRank™, que assegura que os resultados mais importantes sempre apareçam primeiro.  

O PageRank faz uma medição objetiva de importância das páginas web e é calculado por uma 

equação de 500 milhões de variáveis e mais de 2 bilhões de termos. O PageRank usa a enorme 

estrutura de links da web como uma ferramenta organizacional. Em essência, o Google 

interpreta um link de uma Página “A” para a Página “B” como um "voto" da Página “A”  para a 

Página “B”. O Google avalia a importância de uma página pelos votos que ela recebe. O Google 

também analisa a página que efetua o voto.  

Os métodos complexos e automatizados de pesquisa do Google impedem qualquer tipo de 

interferência humana. Contrariamente a outros serviços de pesquisa, o Google é estruturado de 

tal forma que ninguém consegue comprar uma posição mais alta ou solicitar alterações nos 



 
 

resultados. Uma pesquisa do Google é uma forma simples, objetiva e honesta de encontrar sites 

de alta qualidade. 

 

6. Alguns Produtos e Serviços 

 

6.1. Pesquisa 

Acadêmico 

Barra de ferramentas 

Bloco de notas 

Desktop  

Diretório 

Imagens 

Pesquisa de blogs 

Pesquisa na web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2. Comunicação 
 

Agenda 

Blogger    

Gmail 

Grupos 

Orkut 

Picasa 

Talk 

Google Docs 

YouTube 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Maiores Sucessos  

 

7.1. Gmail 

 

O Gmail é o serviço de e-mail do Google. Ele vem com a tecnologia de pesquisa do Google 

incorporada e mais de 2.600 megabytes de armazenamento (e está ficando maior a cada dia). 

Nele, o usuário pode guardar para sempre todas as mensagens, os arquivos e as fotos 

importantes, usar a pesquisa para encontrar de forma fácil e rápida o que procura e ter uma 

noção geral de tudo isso ao visualizar as mensagens de uma nova maneira, como se fossem parte 

de uma conversa.  

Não existem pop-ups nem anúncios de banner irrelevantes no Gmail, somente pequenos 

anúncios de texto. Os anúncios e as e informações relacionadas são relevantes às suas 

mensagens; assim, em vez de atrapalharem, eles podem ser úteis.  

O Gmail também oferece a capacidade integrada de mensagens instantâneas junto com e-mail; 

assim, você pode manter contato ainda maior com seus amigos quando estiver on-line.  

Antes do Gmail, não havia nenhum serviço gratuito de e-mail com uma capacidade tão grande de 

armazenamento de mensagens. Isso fez com que grandes concorrentes como o Hotmail 

(Microsoft) e o Yahoo! disponibilizassem capacidade semelhante à do Gmail. 

 
 
 

7.2. YouTube 

 

Fundado em lº de fevereiro de 2005, o YouTube é o líder de vídeos on-line e a primeira opção 

para assistir e compartilhar vídeos originais globalmente por meio da web. O YouTube permite 

que as pessoas enviem e compartilhem facilmente videoclipes em seu site e na internet usando 

celulares, blogs e e-mail. 

Qualquer pessoa pode assistir a um vídeo no YouTube. As pessoas podem ver relatos de eventos 

atuais em primeira mão, localizar vídeos sobre seus passatempos prediletos e assuntos de 

interesse, e até descobrir algumas pérolas. Cada vez mais pessoas estão capturando momentos 

especiais em vídeo e o YouTube está cuidando de transformá-las nos criadores da televisão do 

futuro. 



 
 

O YouTube recebeu financiamento da Sequoia Capital em novembro de 2005 e foi oficialmente 

lançado um mês depois, em dezembro. Chad Hurley e Steve Chen se tornaram os primeiros 

membros da equipe administrativa do YouTube e atualmente desempenham as funções de CEO 

(diretor executivo) e CTO (diretor de tecnologia), respectivamente. 

Em novembro de 2006, no espaço de um ano do seu lançamento, o YouTube foi comprado pelo 

Google Inc. em uma das mais faladas aquisições até o momento no valor de US$ 1,65 bilhão (R$ 

3,58 bilhões). 

 
 

7.3. Orkut 
 

O Orkut foi criado em Janeiro de 2004 por um funcionário do Google chamado Orkut 

Büyükkökten, que curiosamente criou o sistema durante seus períodos “livres” na empresa. 

Pouco mais de um ano depois, em abril do ano seguinte ganha versão em Português. 

Em setembro do mesmo ano, é integrado no sistema Google Accounts, ou seja, cada usuário deve 

ter um cadastro na rede Google. 

Outro fato interessante, é que o maior número de integrantes do Orkut é de brasileiros, batendo 

até mesmo os americanos conforme podemos verificar no quadro abaixo: 

 

 

 



 
 

8. Conclusão 

 

Com tantos produtos, serviços, inovações e dinamismo, muitas pessoas não entendem as 

estratégias do Google. 

O segredo do Google é exatamente inovar. 

Desde sua fundação em 1998, seu negócio é facilitar buscas.  

E hoje, qual é o negócio do Google? É o mesmo.  

Logicamente, a empresa lançou outros produtos e serviços, mas o seu maior sucesso continua e 

os investimentos não param: a velocidade nas buscas, os resultados alcançados, a variedade de 

informações e segmentos, por exemplo, o Google Maps, Earth. Isso sem falar dos fenômenos 

Orkut e YouTube, que nada mais são que duas ferramentas de busca com suas finalidades 

específicas. 

Podemos afirmar, sem dúvida alguma, que não existe mais a possibilidade de navegar pela 

grande rede sem utilizar o Google, um dos quatro sites mais visitados da rede. 

Muitos executivos e administradores tentam desvendar os segredos de seu sucesso. Afinal, uma 

empresa com menos de dez anos de mercado, é uma das mais importantes e valiosas de todo o 

nosso planeta. 

Para a elaboração deste trabalho, foram feitas inúmeras pesquisas, das mais diversas fontes, 

todas elas mostradas pelo fenômeno Google. 

Autor: Thiago Miguel 
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