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Uma marca. Um verbo. A palavra Goo-
gle transcendeu o nome da empresa 

e virou sinônimo de busca na web. Com 
a popularização do termo, em 2006 ga-
nhou status de verbo no Oxford English 
Dictionary. Afinal, quase metade das bus-
cas feitas no mundo (46%) acontece pelo 
site. Apenas em julho foram 81,7 bilhões 
de itens pesquisados, segundo a ComS-
core. Apesar de ter conquistado fama pe-
lo search, o Google foi muito além disso. 
De ferramentas de comunicação a óculos 
do futuro, de mapas que esmiuçam o pla-
neta ao carro que anda sozinho, a com-
panhia, que completa 15 anos nesta se-
mana, possui extensa lista de produtos e 
serviços. No ano passado, com todos seus 
negócios, faturou US$ 50 bilhões.

A missão de organizar uma quantida-
de infinita de informações na web, defi-
nida na criação da empresa, em 1998, se 
mantém firme. Mas a corporação con-
quistou novos territórios. “O consumidor 
foi evoluindo e a empresa acompanhou 
esse processo. Hoje, somos uma com-
panhia de tecnologia que colabora para 
que todos possam consumir entreteni-
mento, cultura, informação e o que esti-
ver na web em qualquer device e a qual-
quer hora”, diz Fábio Coelho, diretor-ge-
ral do Google no Brasil.

O algoritmo chamado de Page Rank, 
que foi criado por Larry Page e Sergey 
Brin, em 1996, enquanto os dois cursa-
vam ciência da computação na Univer-
sidade Stanford (EUA), foi só o início de 
uma grande revolução provocada pelo 
Google. A partir dele, a dupla desenvolveu 
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Do Page Rank ao Google Glass
Em 15 anos de história, o Google conquistou o mundo com seu DNA  
inovador e diversidade de serviços, que vão muito além da busca
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seu modelo de negócios. O Google dis-
tribuiu para seus parceiros, por meio da 
Adsense Network (rede que reúne quem 
tem audiência na web, como blogs, por-
tais, sites de e-commerce, canais de vídeo 
do YouTube), 25% desse faturamento. Ou 
seja, US$ 10,9 bilhões no ano passado.

“O Google é uma companhia visioná-
ria e generosa com os parceiros. Temos 
mais de 150 mil publishers que traba-
lham com a gente compartilhando con-
teúdo”, conta Fábio Coelho. Isso começou 
em 2000 quando foi lançado o AdWords, 
sistema de gerenciamento de campanhas 
online. Em um formato self-service, em 
que o próprio consumidor ou a empresa 
pode criar e exibir seu anúncio, a estra-
tégia passou a impactar a comunicação 
das marcas e o modelo de negócios das 
agências de publicidade.

Disputa de verbas publicitárias
Não é à toa, portanto, que o Google é 

visto como um “inimigo” por alguns repre-
sentantes da indústria. No fim de julho, no 
anúncio da fusão entre Omnicom e a Pu-
blicis, Google e Facebook foram citados. 
No comunicado ao mercado, os grupos 
deram a entender que precisavam fazer 
frente à concorrência desses players. “O 
cenário da comunicação enfrentou mu-
danças profundas nos últimos anos, in-
cluindo o desenvolvimento de novos gi-
gantes da mídia e a explosão do big data, 
derrubando as fronteiras e os papéis dos 
principais players”, declarou Maurice Lé-
vy, CEO do Publicis Groupe.

Ainda que conquiste poderosas verbas 
dos anunciantes, o Google foge da polê-
mica. “Não vemos as agências como con-
correntes. Nós as consideramos como par-
ceiros importantes. Temos de reconhecer 
que estamos em um ambiente em franco 
processo de evolução. Por isso, trabalha-
mos para educar o mercado, para que ele 
aprenda a utilizar nossas tecnologias que 
permitem formas diferentes de conexao 
com a sociedade”, explica Coelho.

Para Abel Reis, COO da rede Isobar no 
Brasil, a participação dos gigantes digitais 
no bolo publicitário é reflexo da “softwa-
rização” da indústria. “Essas empresas se 
tornaram um grande motor de mídia e pu-
blicidade, criando oportunidades criati-
vas. Do ponto de vista da mídia, são desa-
fios para os grupos de comunicação, que 
há mais de dez anos eram esses motores. 
Eles descobriram tardiamente que estão 
a reboque dos interesses e da dinâmica 
das empresas de software. Nós perdemos 
o controle da inovação do nosso negócio. 
Nos últimos cinco anos, o Google e o Fa-
cebook passaram a ser o maior destino 
de mídia do mercado brasileiro”, avalia. 

Mas, por outro lado, observa Reis, o 
Google teve papel importante no amadu-
recimento da internet como plataforma 
de mídia e engajamento. “A lógica comer-
cial deles, com o modelo de links patro-

o mecanismo de pesquisa, originalmente 
batizado de backrub, que operou na rede 
da universidade durante um ano. O nome 
Google surgiu em 1997 com um trocadi-
lho sobre “googol”, termo matemático pa-
ra o número 1 seguido de cem dígitos 0.

A empresa foi constituída em 4 de se-
tembro de 1998, numa garagem da resi-
dência localizada no endereço 232 Santa 
Margarida, Menlo Park. A abertura oficial 
data de 27 de setembro do mesmo ano. 
Para se estabelecer, teve a ajuda do cofun-
dador da Sun, Andy Bechtolsheim, que 
entregou à dupla um cheque de US$ 100 
mil . Três meses depois de estar em ope-
ração, a revista PC Magazine classificou 
o Google como o principal mecanismo 
de pesquisa na lista “Top 100 Websites”.

De lá para cá, o buscador tornou-se in-
dispensável para a vida das pessoas. Um 
feito atingido de forma rápida. Em 2000, 
ao anunciar  ter conseguido indexar um 
bilhão de URLs, tornou-se o maior me-
canismo de search do mundo. O fatu-
ramento, no período, foi de US$ 19 mi-
lhões. Em 2003, a receita havia atingido 
a marca de mais de US$ 3,1 bilhões. No 
ano seguinte, o Google abriu IPO com a 
venda de quase US$ 20 milhões em ações 

comuns, cujo valor inicial era de US$ 85, 
cada. Hoje, uma ação do Google custa 
mais de US$ 800. Nos últimos 15 anos, a 
corporação adquiriu mais de 120 empre-
sas, que ajudaram a criar produtos e ser-
viços inimagináveis antes de ser usados.

Mas, com tudo isso, o Google está lon-
ge de ser unanimidade. Sobre ele já se 
teceram críticas e acusações, como as 
que remetem a questões de privacida-
de. O poder da empresa entrou na mira 
de governos e também da indústria da 
comunicação. O fato é que, no caso da 
publicidade, a companhia, sediada em 
Mountain View (EUA), é hoje um dos 
principais players, abocanhando gran-
des fatias das verbas de comunicação das 
marcas. A receita publicitária, em 2012, 
foi de quase US$ 46 bilhões. 

Um aspecto importante nessa área é 

Eric Schmidt com os fundadores Larry Page e Sergey Brin apreciam o carro que dispensa motorista, um projeto liderado pela companhia

O Google Glass, que permite ver com realidade aumentada, foi apresentado no ano passado
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cinados, ajudou a consolidar uma dinâ-
mica de negócios que era pouco padro-
nizada. De certo modo, foi a fundação do 
que estamos vendo emergir, que são os 
grandes ambientes de trading desk”, com-
pleta. Para Reis, o gigante da tecnologia 
também colaborou com um conjunto de 
boas práticas de consumo da web com a 
sua hegemonia no território de busca e 
vídeos. Segundo ele, as agências preci-
sam, agora, tirar proveito dos benefícios 
gerados. “Precisamos levar ofertas de va-
lor e mais atraentes para os anunciantes 
e os consumidores.” 

O Google abriu o primeiro escritório 
no Brasil, em 2005, com o objetivo de ini-
ciar a comercialização de AdWords. Nos 
últimos anos, a empresa tem intensifi-
cado uma maior aproximação com em-
presas e agências de publicidade. “Esta-
mos nos movimentando para um mode-
lo quase de consultoria. À medida que o 
mercado evolui, nós evoluímos junto”, co-
menta Júlio Zaguini, diretor de relacio-
namento com agências do Google para 
a América Latina. “Há cinco anos, a in-
ternet era uma incógnita na cabeça dos 
gestores de marketing. Hoje, de acordo 
com o IAB, já são R$ 4,5 milhões investi-
dos no digital”, emenda.

Zaguini afirma que o Google vê as 
agências como revendedores importan-
tes das ferramentas da companhia. Por 
isso, ela está investindo cada vez mais na 
educação do mercado, com iniciativas pa-
ra grupos e também para pequenas em-
presas. Com uma equipe de 12 pessoas no 
Brasil, a área é dedicada ao desenvolvi-
mento de negócios com as agências pa-
ra as marcas. “Percebemos que, quando 
nos envolvemos desde o pré-briefing, o 

No Brasil, segundo a ComScore, o 
total de vídeos assistidos pela web 
passou de 5,8 bilhões, em junho de 
2012, para 10,6 bilhões, em julho. 
Um relatório da Forrester Research, 
publicado por Advertising Age em 
março, indica que a mídia social e os 
sites de vídeos têm mais audiência 
que a TV no País. “O Brasil é referência 
global. Nossos resultados aqui 
mostram que a evolução de adoção do 
YouTube e as vendas de vídeos estão 
funcionando”, diz Julio Zaguini, diretor 
de relacionamento com agências do 
Google para América Latina. 

O YouTube é a fonte de maior acesso 
de vídeos no País. Em julho, foram 
59,4 milhões de unique viewers. Nesse 
quesito, o Facebook está em segundo, 
com 503 milhões de vídeos e 34,6 
milhões de unique viewers.

Para Vivian Bravo, diretora de 
produtos de publicidade do YouTube 
para América Latina, se por um 
lado o público adora o portal, por 
outro as marcas têm no site uma 
plataforma precisa e persuasiva para 
engajamento. “Ao mesmo tempo em 
que os usuários encontram anúncios 
relevantes, eles têm, cada vez mais, 
o poder da escolha, com ferramentas 
como o TrueView, que permite pular 
anúncios após cinco segundos”, avalia. 

Esse formato parece ter agradado 
tanto ao consumidor comum quanto 

Vídeos: preferência dos brasileiros
às marcas. “Centenas de anunciantes 
estão usando TrueView e mais de 60% 
dos anúncios em vídeo do YouTube já 
podem ser pulados. Trata-se de um dos 
formatos publicitários que cresce mais 
rapidamente no portal. Temos visto um 
aumento de quatro vezes no número 
de visualizações engajadas desde 
o ano passado. De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo Ipsos, nove em 
cada dez pessoas, em todo o mundo, 
acreditam que o TrueView acarreta 
uma experiência mais agradável no 
YouTube”, argumenta Vivian.

Além dos formatos de que 
dispõem, o Google tem investido 
em parcerias com veículos como 
SBT, Record, TV Cultura, Band, Rede 
TV, Esporte Interativo, Estadão e 
Editora Abril. Também intensifica 
seu relacionamento com as marcas. 
Um exemplo é o canal de moda 
patrocinado pela C&A, que agrega 
conteúdo para variadas faixas etárias 
e gostos, em categorias como looks, 
acessórios, tendências e truques. O 
projeto foi desenvolvido junto com a 
DM9DDB. “Tivemos um longo período 
de negociação até a aprovação final. 
Consideramos este um grande passo 
para a empresa, que reforça o conceito 
da marca e endossa um canal inovador 
com conteúdo em vídeos para os 
consumidores”, destaca Fábio Saad, 
diretor de mídia online da DM9DDB. 

resultado é potencialmente maior. A ideia 
é unir tecnologia e criatividade. Estamos 
conversando, sem exagero, com todo o 
mercado. Muitas vezes, nosso modelo de 
relacionamento com agências no Brasil é 
citado como referência em outros escri-
tórios pelo mundo”, revela.

Fibra ótica e carro
Ainda que o search seja até hoje um 

dos segmentos de atuação mais falados, a 
empresa não deixou de cultivar o DNA de 
inovação e criatividade para outros seto-
res. Dezenas de produtos e serviços surgi-
ram para facilitar o dia a dia das pessoas. 
O Gmail nasceu oferecendo 1 GB de es-
paço de armazenamento, algo impensá-
vel para a época. A rede social Orkut che-
gou a ser a mais popular, principalmente 
no Brasil, antes de ser desbancada pelo 
Facebook, no final de 2011. Entre os pro-
dutos desenvolvidos estão  Earth, Maps, 
Talk, Music, Picasa, Drive, Android e o na-
vegador Crome. Poderiam ser menciona-
dos ainda o Blogger, uma das ferramen-
tas mais usadas para criação de blogs, e 
a loja Play, de aplicativos.

Um dos braços da companhia, porém, 
chama muita atenção: o YouTube, adqui-
rido em 2006. Atualmente, a plataforma de 
vídeos conta com 75,9 bilhões de vídeos 
e mais de 779 milhões de unique viewers 
em todo o mundo (dados da ComScore). 
Outro território conquistado pela empresa 
foi o mobile. Em 2007, em parceria com a 
T-Mobile, criou o G1, primeiro smartpho-
ne a ter embarcado o sistema operacio-
nal Android. Em 2010, o Google lançou 
o smartphone Nexus One, e, no ano se-
guinte, comprou a Motorola Mobility, qu 
faturou US$ 4 bilhões em 2012. Em par-

ceria com a Samsung, lançou o Galaxy 
Nexus, o primeiro smartphone projeta-
do para o Android 4.0.

No evento para desenvolvedores Goo-
gle I/O de 2010, foi anunciado o Goo-
gle TV, projeto de TV que tem uma ver-
são customizada do Android. Em 2011, 
foi a vez do Google+, o mais novo pro-
duto social da corporação. A rede é in-
tegrada a todos os serviços do Google e 
ultrapassou o Twitter em total de usuá-
rios, ficando atrás apenas do Facebook. 
Em dois anos, já conquistou mais de 340 
milhões de adeptos. 

Ainda em 2011, o Google testou o carro 
que anda sozinho. O sistema, que foi ins-
talado em um Toyota Prius, usa software 
de inteligência artificial, câmeras de ví-
deo sobre o teto, radar e laser para detec-
tar a presença de outros veículos ou obs-
táculos. O modelo já andou 500 mil qui-
lômetros sem motorista e sem nenhum 
acidente ou atropelamento. O carro, por 
sinal, foi um projeto bastante acalentado 

por Eric Schmidt, que foi CEO da compa-
nhia até abril de 2011, quando Larry Page 
assumiu o comando. Tornou-se simbóli-
ca a imagem em que os fundadores apa-
recem no automóvel com Schmidt, hoje 
no conselho executivo, observando do 
lado de fora a dupla que começou tudo.

Em 2012, a empresa investiu em um 
sistema de cabeamento de fibra ótica 
nos Estados Unidos, chamado Google 
Fiber. Trata-se de um projeto que pre-
tende levar internet e outros conteú-
dos digitais, como TV, com muito mais 
velocidade e qualidade do que os atu-
ais planos de telecomunicações con-
seguem oferecer. A primeira cidade a 
contar com o sistema é Kansas City. Lá, 
as transferências feitas pelo cabeamen-
to alcançam velocidades próximas aos 
1.000 Mbps. O que significa conexões 
cerca de cem vezes mais velozes do que 
a média norte-americana. 

Ainda em 2012, a companhia infor-
mou ao público ter mais uma invenção: 
o Google Glass, óculos que permitem ver 
com realidade aumentada. O projeto está 
em desenvolvimento, mas o equipamen-
to tem aparecido na mídia em ações co-
mo desfiles de moda e até coberturas jor-
nalísticas. Algumas dessas ideias podem 
parecer aventuras. Mas Larry Page, agora 
um empresário de 40 anos algo distante 
daquele estudante de Stanford, defende 
esses investimentos como propostas capa-
zes de gerar receitas interessantes no fu-
turo. “Há muitas oportunidades no mun-
do para criarmos tecnologias que melho-
rem a vida das pessoas. Atingimos ape-
nas 1% do que é possível fazer”, comentou 
com investidores. Alguém ousa duvidar? 

Coelho:  “Temos de reconhecer que estamos em um ambiente em franco processo de evolução” 

A empresa nasceu na garagem de uma residência, em 1998. Sua sede hoje está em Mountain View. As imagens acima são do Google Street View
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1575, p. 32-33, 2 set. 2013.




