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Superbuscador completa dez anos de sucesso entre críticas e ações judiciais 
 
"Don't be evil", não seja mau. Esse é o lema corporativo adotado pelo Google, que promete no 
seu código de conduta "fornecer aos nossos usuários acesso imparcial a informação, focar em 
suas necessidades e dar-lhes os melhores produtos e serviços que pudermos". O lema "é 
também sobre fazer a coisa certa de um modo mais geral -a seguir as leis, a agir com honra, a 
tratar aos outros com respeito". 
 
Mas será a maldade algo mensurável? Para o Google, sim -pelo menos quando entram em 
jogo certos interesses. "Nós fizemos um escala de maldade e decidimos que não fornecer nada 
seria um mal pior", disse Eric Schmidt, chefe-executivo da empresa, em 2006, a respeito do 
fornecimento do serviço na China, onde o buscador aceitou adotar restrições impostas pelo 
governo do país . 
 
No próximo domingo, o Google completa dez anos de sucesso e polêmica, com incontáveis -
mais de cem- intimações e processos judiciais. 
 
Em abril, um casal de Pittsburgh (EUA) acusou o Google de invasão de privacidade após sua 
casa, que fica em uma rua particular, aparecer no Street View, recurso que exibe seqüências 
de fotografias de várias localidades em 360º no nível do solo. Não foi o primeiro caso do tipo -
há relatos de imagens de homens saindo de casas de strip-tease ou enfiando o dedo no nariz. 
 
A solução dada pelo Google: o interessado deve solicitar a remoção da imagem por meio de 
ferramenta do próprio site. Ou seja, quem não queria aparecer no mundo exposto pela 
empresa precisava avisá-la disso, já que ela agia como se todos quisessem dar as caras. Os 
incomodados que se retirassem. 
 
Em 2002, Daniel Brandt, um voraz crítico do Google (por interesses pessoais, há quem diga), 
já questionava o rastreamento de informações dos usuários -como termos pesquisados, datas 
e número do IP do usuário. 
 
O Gmail e outros produtos aumentaram consideravelmente a quantidade de informações 
pessoais armazenadas pelo Google, e a oferta pública de ações levantou dúvidas sobre o que a 
companhia poderia fazer com esses dados a fim de maximizar seus lucros para agradar seus 
investidores. 
 
No ano passado, a ONG Privacy International classificou 23 empresas de acordo com suas 
práticas em relação à privacidade. Apenas o Google atingiu o nível mais grave. Apesar de 
tantos apelos, foi somente em julho deste ano que o Google colocou um link na página 
principal do site para o seu Centro de Privacidade. 
 
Outro lado 
 
"Não conseguimos antever todos os problemas, debates éticos e filosóficos" que um produto 
poderá causar, diz Felix Ximenes, diretor de comunicação do Google Brasil. "Qualquer empresa 
que investe em tecnologias novas vai se deparar com problemas." 
 
E, quando a discussão ocorre, o Google não fica parado, diz ele, dando o exemplo do Street 
View, que agora tem um software que automaticamente borra o rosto das pessoas e a placa 
dos carros fotografados. De fato, nos testes da Folha foi difícil achar esses elementos com 
nitidez. 
 
O diretor diz que não é preciso se preocupar com os cookies, pois eles são utilizados apenas 
para melhorar as buscas do usuário. Para ele, toda essa preocupação com a privacidade é 
"justificável", mas as pessoas podem ficar tranqüilas quando a empresa é "séria". 
 



Quanto às acusações de violação de direitos autorais por meio da busca de textos de livros, 
Ximenes explica que as obras são disponibilizadas pelo Google apenas após acordo com os 
donos dos direitos. 
 

 
Leia mais: 
 
DADOS E FATOS 
 
PRÉ-HISTÓRIA  
 
Em janeiro de 1996, Larry Page e Sergey Brin, que se conheceram na Universidade de 
Stanford em 1995, começam a trabalhar na ferramenta de pesquisa Back- Rub, que procurava 
analisar links que levavam a determinados sites. Em 1998, compram 1 Tbyte de discos e 
montam um data center no quarto de Page. 
 
INÍCIO  
 
Em 7 de setembro de 1998 surge a Google Inc., em uma garagem de Menlo Park, já na 
Califórnia. No ano seguinte a empresa se muda para Palo Alto e, finalmente, para Mountain 
View, onde até hoje fica o Googleplex. Ainda em 1999, o Google sai da fase beta (de testes) e 
é escolhido pela AOL/Netscape para ser seu serviço de busca na web. 
 
ACRÉSCIMOS  
 
O AdWords é introduzido em 2000. Em agosto do ano seguinte, Eric Schmidt vira o chefe-
executivo do Google. Em dezembro do mesmo ano a pesquisa de imagens deixa de ser beta. 
 
CORREIO  
 
Gratuito e com 1 Gbyte de espaço disponível para cada usuário, o Gmail é lançado em 2004. 
No mesmo ano, o Google faz sua oferta pública inicial de ações. 
 
MAPAS E VÍDEOS  
 
Em 2005 chegam o Maps e o Earth. Em novembro, a empresa abre escritórios na Cidade do 
México e em São Paulo, os primeiros na América Latina. O YouTube é comprado pelo Google 
em outubro de 2006 -mesmo mês em que o Docs é apresentado- por US$ 1,65 bilhão. Em 
2007, é a vez da DoubleClick: US$ 3,1 bilhões, até hoje a aquisição mais cara da empresa. 
 
CELULAR  
 
Com 34 membros -entre os quais Google, Motorola, Samsung, HTC, T-Mobile, Telefónica, NTT 
DoCoMo, Nvidia e Intel-, é fundada em novembro de 2007 a Open Handset Alliance, com o 
objetivo de desenvolver plataformas abertas para aparelhos móveis. Seu principal produto é o 
Android, baseado em Linux. 
 

 
Leia mais: 
 
Serviço teria colaborado com a CIA 
 
O Google trabalhou com a inteligência dos EUA, afirma Robert David Steele, 56, ex-espião da 
CIA, a agência do governo norte-americano. Em entrevista ao HSToday.us, em janeiro de 
2006, quando a empresa se recusou a fornecer registros ao Departamento de Justiça dos EUA, 
Steele disse que o Google era "hipócrita e enganador ao fazer esse jogo de cena de recusar 
ajuda ao Departamento de Justiça, pois a empresa sempre aceitou dinheiro e ordens da 
inteligência norte-americana". 
 



Quando o Searchblog (battellemedia.com) informou que um porta-voz do Google respondeu 
que tais informações eram "completamente falsas", Steele reagiu: disse que o Google aceita 
dinheiro e ordens de seu "velho colega Dr. Rick Steinheiser, no Escritório de Pesquisa e 
Desenvolvimento da CIA" e trabalhou em uma tentativa "focada em terroristas estrangeiros, 
que produziu um monte de dados imprestáveis". 
 
Ele termina dizendo que gosta do Google, mas que "eles são realmente estúpidos por 
trabalharem com a CIA, que não consegue manter um segredo e é mais apta a gastar tempo e 
dinheiro do que de fato produzir qualquer coisa útil". 
 
Steele apóia a Osint (Open Source Intelligence), que defende o uso de informações públicas na 
produção de inteligência.  
 

 
Leia mais: 
 
GOOGLESFERA 
 
Um passeio pelo mundo colorido e diversificado do Google 
 
GOOGLE (google.com.br): É preciso dizer algo? 
 
GMAIL (gmail.com): Alguns recursos desse e-mail gratuito o tornam melhor do que muitos 
serviços pagos. É tão bom que há quem se esqueça: ainda está em beta. 
 
ORKUT (orkut.com.br): A rede social faz sucesso principalmente no Brasil e aos poucos 
adiciona recursos semelhantes aos oferecidos pelos rivais MySpace e Facebook. 
 
TALK (talk.google.com): Para comunicação por mensagens instantâneas e voz (VoIP). 
 
LIVELY (lively.com): Mundo virtual como o Second Life, mas com visual mais burlesco e 
acessado por meio do navegador. 
 
GRUPOS (groups.google.com.br): Serviço de grupos de discussão que rivaliza com o Yahoo! 
Grupos. 
 
BLOGGER (blogger.com): O popular sistema para blogs foi lançado em 1999 pela Pyra Labs, 
companhia comprada pelo Google em 2003. 
 
JAIKU (jaiku.com): Serviço de microblogging, como o Twitter. 
 
PICASA (picasa.google.com.br): Aplicativo para edição e organização de fotos, tem integração 
com o serviço de compartilhamento PICASA WEB ALBUMS (picasaweb.google.com.br). 
 
APPS (google.com/a): Pacote de serviços voltado a corporações, com ênfase na comunicação 
e na colaboração entre os usuários. 
 
ADWORDS (adwords.google.com.br): A grande fonte de renda do Google é esse programa em 
que a publicidade é exibida em sites do Google ou de parceiros. 
 
ADSENSE (adsense.google.com): Sistema de publicidade em que donos de páginas exibem 
propagandas administradas pelo Google. 
 
AGENDA (google.com.br/calendar): Agenda e calendário on-line com acesso pelo navegador. 
 
DOCS (docs.google.com): Aplicativos de escritório on-line com recursos de compartilhamento 
e colaboração. Veja também o NOTAS (notebook.google.com.br), um espaço on-line para 
anotações. 
 



IGOOGLE (igoogle.com): Página de abertura, como o Netvibes. Personalizável, pode incluir 
feeds e gadgets diversos. 
 
KNOL (knol.google.com): Projeto de enciclopédia virtual colaborativa com certo enfoque 
autoral. 
 
NOTÍCIAS (news.google.com.br): Página de busca e agregação de notícias de diversas fontes. 
 
READER (reader.google.com.br): Leitor e organizador de feeds com acesso pelo navegador e 
recursos de busca e compartilhamento. 
 
SITES (sites.google.com): Ferramenta para criação de páginas. 
 
YOUTUBE (br.youtube.com): Segundo a "Fortune", estimativas dizem que o site de vídeos 
gasta US$ 1 milhão por dia com conexão. 
 
CODE (code.google.com): Site voltado a desenvolvedores de programas em código aberto. 
 
ANDROID (code.google.com/android): Plataforma em código aberto para celulares. 
 
DESKTOP (desktop.google.com.br): Aplicativo de busca de conteúdo armazenado no micro 
 
BASE (base.google.com): Base dados on-line em que usuários adicionam conteúdo 
diversificado -como imóveis, eventos, perfis, empregos, produtos e serviços. Os itens são 
incluídos em buscas. 
 
PATENT SEARCH (google.com.br/patents): Pesquisa de patentes. 
 
PESQUISA DE LIVROS (books.google.com.br): Ferramenta para pesquisa de textos em livros 
armazenados pelo Google. 
 
PESQUISA DE IMAGENS (images.google.com.br): Busca de imagens com miniaturas dos 
resultados. O IMAGE LABELER (images.google.com.br/imagelabeler) permite adicionar 
palavras para serem relacionadas a imagens. 
 
ACADÊMICO (scholar.google.com.br): Pesquisa de artigos acadêmicos e correlatos. 
 
ANALYTICS (analytics.google.com): Estatísticas de tráfego. 
 
TRENDS (trends.google.com): Estatísticas de termos de busca. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 set. 2008, Informática, p. F10. 


