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Como base nos matérias e seus conhecimentos sobre Informática e no texto abaixo, resolva a cruzadinha. 

Empresas que são líderes mundiais na Internet nos seus segmentos. 

Amazon começou em 1994, quando Bezos, então com 30 anos de idade, deixou o emprego de vice-

presidente numa empresa de serviços financeiros de Wall Street para se mudar com a mulher para 

Seattle. Ele havia feito um curso sobre como montar uma livraria e estava obcecado pela ideia de vender 

livros pela web. 

A Magazine Luiza (Magalu) foi fundada em 1959 por Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato e é 

uma das maiores redes varejistas do Brasil, contando com mais de 1000 lojas espalhadas por todo o país 

e empregando mais de 30000 funcionários.  

A Microsoft foi fundada por Bill Gates e Paul Allen em 4 de abril de 1975 para desenvolver e vender 

interpretadores BASIC para o Altair 8800. A empresa posteriormente iria dominar o mercado de sistemas 

operacionais de computadores pessoais com o MS-DOS, em meados da década de 1980, seguido 

pelo Microsoft Windows. 

A Apple é uma das maiores empresas de equipamentos eletrônicos e softwares do mundo, foi fundada em 

1976, tendo como seus fundadores os estudantes Steve Jobs e Steve Wozniak. Tudo começou com o 

Apple I, criado por Wozniak nas horas vagas. Os amigos decidiram tentar vender o projeto para as 

empresas HP e Atari, porém ambas negaram, dizendo que computadores pessoais não teriam futuro no 

mercado. 

A Samsung é uma marca mundialmente conhecida por seus aparelhos eletrônicos. Apesar disso, ela nem 
sempre foi esse sucesso no mercado da tecnologia. Iniciou, sua história em 1938, na cidade de Taegu, 
na Coreia do Sul, com Byung Chull Lee, fundador da empresa. O investimento inicial foi baixo, e as 
transações realizadas eram de alimentos como peixe seco e vegetais, para cidades da China. 

O Google começou em janeiro de 1996 como um projeto de pesquisa de Larry Page e Sergey Brin, 

quando ambos eram estudantes de doutorado na Universidade Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. 

A Intel foi fundada em 1968, nos Estados Unidos, por Robert Norton Noyce e Gordon Earle Moore. A 

companhia nasceu do desejo de seus fundadores desenvolverem uma alternativa para a memória dos 

computadores com base na tecnologia de semicondutores. 

O WhatsApp foi fundado em 2009, nos Estados Unidos, por Brian Acton e Jan Koum. Nascido como uma 

alternativa para as mensagens via SMS, o aplicativo se consagrou em todo o mundo como uma das 

plataformas de comunicação mais populares entre os usuários. Em fevereiro de 2014, o WhatsApp foi 

comprado pelo Facebook, mas continua operando como um app independente. 

O Buscapé é um dos casos de sucesso mais famosos do Brasil. O site, que compara preços de produtos 
em lojas de todo país, revolucionou o mercado e serviu de exemplo para que outros brasileiros se 
arriscassem no empreendedorismo, especialmente usando a internet. A palavra Buscapé (nome regional 
para fogos de artifício, geralmente usada em festas juninas) estava em vigésimo lugar de uma lista 
extensa de opções e foi escolhido pela sonoridade. "No início o site tinha pouco mais de 25 mil usuários, 
enquanto hoje temos mais de 60 milhões de consumidores usando nossos serviços todos os meses. Ao 
mesmo tempo, quando colocamos o site no ar, eram 30 empresas cadastradas e hoje já temos mais de 
meio milhão de empresas listadas", conta. 
 
Fundada em Tóquio em 1946, a Sony nasceu da ideia genial de dois homens. 
Masaru Ibuka era engenheiro e Akio Morita era físico quando decidiram criar uma empresa de 



reparação e construção de equipamento eletrônico. Na época, investiram o equivalente a 190.000 
ienes para criar uma empresa com apenas 20 funcionários. 
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