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INTRODUÇÃO 
Sobre grafos 

 
Na matemática e na computação, grafo diz respeito a um conjunto de elementos que 

estão relacionados entre si de alguma forma. E estas relações são parte fundamental, pois 
permitem uma visualização, interpretação e desenvolvimento/solução de um problema. No 
geral, estes problemas envolvem elementos finitos, ou situações bem-definidas (o que na 
matemática é conhecido como discreto), mas que as possibilidades ou combinações podem 
ser ordens de grandeza maiores que a própria quantidade de elementos. 

Formalmente, um grafo é formado por duas partes bem definidas: os vértices, que 
representam os elementos, ou objetos de estudo, como foi dito anteriormente; e arestas, que 
são as relações entre esses elementos. Então todo par do tipo (V, A), onde V são os vertices, 
e A, arestas, representa um grafo. 

Porém, tudo isso seria apenas mais um problema caso não houvesse uma forma de 
se visualizar o problema como um todo. Grafos costumam ser representados por uma estrutura 
bem conhecida onde cada elemento é representado por um ponto, e que alguns pares destes 
são interligados por uma reta, ou curva, como nos exemplos abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grafo com 3 vértices e 3 

arestas 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Grafo com 5 vértices e 10 
arestas 

 
Obviamente, grafos não estão restritos a essa única representação, podendo tomar 

formas que condizem com o problema proposto, ou que até mesmo as relações indiquem um 
sentido, de alguma forma, sendo usadas setas no lugar das retas/arestas. 

No mundo moderno e na sociedade, grafos geralmente são aplicados em negócios 
para definir estruturas, relações entre atores dentro de uma empresa ou até mesmo relações 
que serviços possuem entre si ou para pessoas. Podem ser usados para resolver problemas 
urbanos, como tráfego, busca de melhores rotas, ou visualizar qual disposição de elementos 
proporciona um menor custo. 

Por último, mas de longe menos importante, a própria computação utiliza 
massivamente a teoria dos grafos e suas representações. Grafos em formas de árvores 
binárias são largamente utilizadas em estruturas de dados, e estruturas de busca; outros tipos 
representam as relações entre outputs no que concerne ao aprendizado de máquinas e 
inteligência artificial, dentre muitas outras aplicações. 

 
Problema do mundo real 

A empresa Google LLC destaca-se no ramo tecnológico pela grande variedade de 

serviços disponibilizados aos seus usuários. Popular por seu motor de busca, a empresa 

desenvolveu-se a ponto de disponibilizar desde sistemas operacionais mobile até pesquisas 

focadas no âmbito da inteligência artificial. Atualmente, noventa e nove por cento da sua receita 

é derivada dos seus programas de publicidade: o Google Ads. Dessa guisa, devido a 

pertinência dos serviços oferecidos pela Google para o dia a dia de bilhões de pessoas, foi 

desenvolvido um grafo que aborda a empresa como um todo, destacando dez dos seus 

serviços mais utilizados atualmente em todo o mundo, bem como a relação entre eles, 

tornando o Google um ecossistema de aplicações que complementam uma à outra. 



 
 

Pode-se entender esse grafo como uma parte do Grafo da Web, que consiste em um 

grafo de 3 bilhões de vértices, que representam cada página no ar e 20 bilhões de arestas, 

que representam os links entre as páginas. O grafo dos serviços do Google possui 21 arestas, 

que abrangem suas aplicações e a quantidade de usuários.  

O vértice principal, que representa a empresa, possui grau 10, é ligado a todos os 

serviços da encontrados no grafo por se tratarem de utilidades desenvolvidas pela própria 

Google LLC. Partindo para os vértices em laranja, que representam as aplicações, pode-se 

destacar o Android, sistema operacional mobile desenvolvido em grande parte pelo Google. 

Esse sistema abrange os principais outros serviços oferecidos pela empresa. Estas aplicações, 

em grande parte, são encontradas de forma nativa em todos os celulares Android. Isso explica 

a quantidade de arestas orientadas de saída vinculadas ao vértice Android, pois esse serviço 

serve de ligação para o usuário encontrar os demais softwares da Google. 

Um serviço que também possui notoriedade nesse grafo é o Gmail. O serviço de 

webmail criado pela Google permite a criação de uma conta que pode ser usada para acessar 

inúmeros outros serviços da multinacional. Por exemplo, ao criar um email no Gmail, o usuário 

poderá usar esse mesmo email cadastrado para ter sua conta e ver vídeos no YouTube, criar 

documentos de forma gratuita no Google Docs, acessar aulas EAD pelo Google Classroom, 

baixar aplicativos pela Play Store do Android, entre outros inúmeros serviços. 

Por fim, a qualidade e eficiência dos serviços do Google são refletidos no exponencial 

de usuários de seus serviços. O grafo apresenta vértices pendentes, que representam os 

usuários de cada serviço ou o número de vezes que um serviço é utilizado em determinado 

espaço de tempo. No caso do Google Chrome, navegador web da Google, são cerca de 3,6 

bilhões de endereços pesquisados mensalmente. Essas pesquisas podem levar a outros 

serviços da empresa, tornando o grafo das aplicações do Google cada vez mais complexo e 

relacional. 



Em resumo, observou-se que a gigante Google faz parte da rotina de quase metade da 

população mundial. Isso se deve pela facilidade no uso dos seus serviços que apresentam 

interfaces intuitivas para seu usuário. Com o sucesso da multinacional, espera-se que esse 

grafo torne-se mais complexo com o passar dos tempos, com o surgimento de novas 

aplicações e novos usuários agregando a Google em sua rotina. 
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