
Mineiros do Google têm papel essencial 
Carlos Eduardo Valim 
 
Centro de desenvolvimento de Belo Horizonte tem permissão para modificar sistema de 
buscas, produto original da empresa 
 
No centro de pesquisa e desenvolvimento do Google localizado em Belo Horizonte estão os 
únicos programadores de fora dos Estados Unidos com permissão para modificar o mecanismo 
de buscas da maior empresa de internet do mundo. 
 
"O nível dos desenvolvedores brasileiros é muito bom", afirma o presidente do Google Brasil, 
Alex Dias, que defende a capacidade da equipe em encontrar soluções para o usuário. 
Segundo o executivo, o desenvolvedor indiano, por exemplo, tem grande capacidade de fazer 
um trabalho repetitivo e de longa duração. Mas o brasileiro tem mais criatividade em construir 
aquilo que vai ser visto pelo internauta. 
 
O Google chegou ao Brasil por meio da equipe mineira. A estrutura local foi montada a partir 
da aquisição da Akwan Information Technologies, em 2005. A brasileira surgiu no mundo 
acadêmico, um projeto de alunos oriundos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Possuía na época apenas 15 desenvolvedores, responsáveis por um sistema de buscas próprio. 
Um dos fundadores e diretor executivo da Akwan, Berthier Ribeiro Neto, ainda lidera o time de 
engenheiros. 
 
Hoje, além do serviço, a equipe de Belo Horizonte tem papel central no desenvolvimento da 
rede social Orkut, que se tornou fenômeno no Brasil, país que representa a imensa maioria dos 
usuários do produto. Outras responsabilidades dizem respeito aos serviços de localização, 
como o Google Maps, de caminhos e endereços, e o Google Earth, com imagens de satélite de 
todo o planeta. 
 
Origem do seu negócio, o sistema de buscas do Google foi, para muitos, a tecnologia mais 
importante para a empresa se tornar o maior exemplo de que é possível uma operação de 
internet atingir volume de receitas compatível com o das gigantes do mundo físico da velha 
economia. Em 2008, o faturamento ficou em US$ 21,8 bilhões. Hoje há muito mais produtos. 
 
O algoritmo que define a ordem dos resultados das buscas do Google é secreto, para evitar 
que pessoas coloquem nas primeiras posições sites irrelevantes para quem faz as buscas. No 
começo da web, os resultados dos mecanismos de buscas apareciam conforme a quantidade 
de vezes que um termo era encontrado na página. Ao criar o sistema, em 1997, os fundadores 
do Google, Sergey Brin e Larry Page, optaram por atribuir peso à relevância da página, ao 
analisar a relação entre sites e mais de 500 milhões de variáveis.  
 

 
 
Anúncios dominam receita da empresa 
Carlos Eduardo Valim 
 
O Google nasceu como uma empresa de buscas e foi por meio da oferta desse serviço que 
encontrou o seu modelo de negócios, ao relacionar pequenos anúncios ao conteúdo procurado 
pelos usuários de internet. Hoje 97% da receita da empresa de US$ 21,8 bilhões no último ano 
vem de anúncios online. No terceiro trimestre deste ano, a receita total ficou dividida em US$ 
5,8 bilhões vindos de anúncios e US$ 122 milhões de outras fontes. O sucesso com o mercado 
publicitário aconteceu por meio da tecnologia desenvolvida pela Goto.com, pequena empresa 
de buscas comprada pela Overture, que hoje faz parte do rival Yahoo, ao combinar seu 
sistema de buscas a um mecanismo de leilão eletrônico, em que os anunciantes propõem o 
quanto estão dispostos a pagar para ter um link relacionado a certas palavras procuradas 
pelos usuários. O sistema de links patrocinados do Google depois foi ampliado para permitir 
que aparecessem em páginas de parceiros e em novos produtos, como serviços de email, o 
Gmail, e de vídeo. Alguns poucos produtos trazem receita de forma diferente dos anúncios, 
caso dos programas de software para uso corporativo, rivais do Office, da Microsoft. No 



próximo ano, a empresa também passará a vender a visualização de livros digitalizados. 
Muitos outros produtos não trazem receita e só buscam ampliar o conteúdo e uso da internet. 
Segundo Alex Dias, o presidente, o Google ganha com mais gente utilizando a rede e por mais 
tempo.  
 
Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. 24.  


