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Este livro é dedicado a todos os recordistas, que são os  
verdadeiros responsáveis pela existência e sucesso do RankBrasil.
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INTRODUÇÃO

O RankBrasil – Recordes Brasileiros apresenta com satisfação 
sua primeira edição impressa, mostrando uma história que teve 
início anos atrás. Em 1997, o paranaense Luciano Cadari começou 
a colecionar informações relacionadas às potencialidades do Bra-
sil em um tímido site, utilizando o domínio de sua empresa, a Ca-
dari Informática. 

A ideia era mostrar razões para se orgulhar do país, focando 
um conteúdo positivo e otimista, diferente da imagem do Brasil 
apresentada pela mídia em geral com suas notícias de tragédia, 
corrupção, crime, entre outras informações negativas. Com a po-
pularidade da internet, a coleção que era apenas um hobby ga-
nhou repercussão. 

Em 11 de novembro de 1999, Cadari criou oficialmente o   
www.RankBrasil.com.br. Nascia assim uma empresa independen-
te, que atua em todo o território nacional, registrando recordes 
exclusivamente brasileiros, sem nenhum vínculo com sistemas in-
ternacionais.

Após anos exibindo o que o país tem de melhor, valorizando 
suas riquezas e potenciais, o RankBrasil conquistou o público e a 
mídia, garantiu reconhecimento, além de se tornar referência para 
pesquisas. São mais de mil títulos registrados em diferentes cate-
gorias, todos expostos na publicação digital. 

O livro do RankBrasil consolida uma história de sucesso e vai 
além do mundo virtual, realizando o desejo de muitos recordistas: 
ter em mãos seu recorde materializado. A obra revela talentos do 
país e mostra monumentos, objetos e animais incríveis, pratos tí-
picos de diversas regiões, variadas coleções, habilidades extraor-
dinárias, entre outros tantos conteúdos inusitados. 

Boa leitura!
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SEJA UM RECORDISTA

Por que ser recordista brasileiro?
Um título brasileiro junto ao RankBrasil destaca o recordista em todo o país, mostran-

do habilidades nas mais diferentes áreas. É um mérito, um reconhecimento pelo esforço, 
trabalho e dedicação. 

Para as cidades, é uma forma de valorizar suas riquezas e peculiaridades, contribuindo 
com o desenvolvimento cultural e turístico. Já as empresas que conquistam um recorde 
recebem projeção nacional. 

Muitos chegam ao RankBrasil graças ao talento, outros, simplesmente usando a 
criatividade. Independentemente da maneira, ser recordista brasileiro é estar entre 
os melhores do mundo. 

Recordes homologados
O RankBrasil possui um rigoroso sistema de mensuração para o registro de recordes. 

Um título nacional somente é validado com a presença de pelo menos um fiscal acompa-
nhando todas as fases da tentativa ou através do envio de materiais oficiais. Apesar dos 
esforços para a garantir precisão é impossível dominar tudo o que acontece pelo Brasil. 
Assim, a empresa está sempre aberta a contestações.

Você faz algo incrível? 
Pode ser uma habilidade especial, como percorrer uma grande distância. Talvez você 

seja o primeiro a realizar um inusitado desafio ou executar uma atividade por um longo 
período. Quem sabe possui uma vasta coleção, um objeto muito grande ou muito pequeno.

Um recorde também pode surgir através de um monumento, uma ação, ou simples-
mente um fato histórico. Basta que seja pioneiro, maior, menor ou tenha outro quantitati-
vo mensurável. 

Para ser recordista, primeiramente é preciso entrar no site www.RankBrasil.com.br e 
preencher o formulário de inscrição de recorde. Na sequência, a equipe do Departamento 
de Pesquisa vai verificar a solicitação e entrará em contato para que o processo continue. 

Aviso importante 
Todas as tentativas de obter um título brasileiro são de inteira responsabilidade do 

participante. Antes do desafio é recomendável obter informações e/ou ter o acompanha-
mento de especialistas na área específica. Atenção: quebrar ou estabelecer um recorde 
pode ser perigoso.
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA  Internet

A Campus Party de 2013, que aconteceu pelo sexto  
ano consecutivo em São Paulo (SP), reuniu 8 mil 

campuseiros – pessoas que tradicionalmente acampam 
no local e participam de toda a programação. Realizado  
no Anhembi Parque, com 76 mil m² de área construída, 

o evento ofereceu mais de quinhentas horas de conteúdo 
sobre o que há de mais recente nas áreas  

de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital.  
A conexão de internet atingiu 30 GB por segundo,  

a maior velocidade já disponibilizada no Brasil, sendo 
trezentas vezes mais rápida que uma rede local padrão.

MAIOR EVENTO DE 

TECNOLOGIA  
E INTERNET

Primeiro
JORNAL ON-LINE 
O Jornal do Brasil, tradicional veículo 
de comunicação carioca, foi fundado 
em 9 de abril de 1891. Em 28 de maio 
de 1995, começou a disponibilizar 
seu conteúdo na internet, através 
do JB Online. Em 2010 passou a ser 
exclusivamente digital.

O recorde é do Fórum Nossa Senhora do Ó, que fica na cidade  
de São Paulo (SP). Inaugurado em 26 de junho de 2007,  

o atendimento ao público teve início alguns dias depois,  
em 2 de julho. Diferente de outros fóruns, o prédio não tem 

prateleiras nem arquivos. Como é virtual, não existem papéis  
e todas as ações são transmitidas em tempo real pela internet. 

totalmente digital
Primeiro fórum
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1996 – Início

1997 – Registro do domínio Google

1998 – Formalização da empresa

2000 – Lançamento do site em dez idiomas,  

AdWords e barra de ferramentas

2001 – Google Imagens e Notícias

2003 – Google Print

2004 – Gmail, Orkut, Google Earth,  

SMS e Pesquisa no Desktop

2005 – Google Analytics, Google Maps,  

Tradutor e início do Android

2006 – YouTube

2008 – Chrome

2010 – Google Instant

2011 – Google Plus

Maior
SITE DE BUSCAS 
O Google, que teve início em janeiro de 1996 através  
de um projeto universitário, é a maior fonte de pesquisa 
on-line do Brasil. De acordo com análise da consultoria 
global Experian Hitwise, realizada em 2012, a empresa 
apresentou 82,97% de participação em buscas no país. 
Conforme dados divulgados no mesmo ano pelo próprio 
Google, em todo o mundo, o sistema rastreia em média 
20 milhões de páginas e 30 trilhões de URLs diariamente, 
sendo cerca de 100 bilhões de pesquisas por mês. 

Trajetória do Google 

PRIMEIRO JORNAL EXCLUSIVO PARA 

TABLETS E 
SMARTPHONES

O Brasil 247, veículo digital desenvolvido pela 
empresa Woodwing, foi lançado em 13 de março 

de 2011 e é gratuito para os usuários. O jornal traz 
duas edições diárias com conteúdo interativo, 

reportagens, fotos e vídeos. A primeira  
publicação acontece às 20:00 horas, com  

versão atualizada no outro dia, às 6:00 horas. 




