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O site Google, a ferramenta de buscas mais rápida da internet, enfrenta um ataque 
engendrado por gigantes da rede. O que irrita concorrentes como os portais Yahoo!, 
MSN e America Online não é apenas a popularidade do Google (com mais de 200 
milhões de visitantes por dia) e sua proverbial eficiência (em meio segundo, rastreia 3 
bilhões de páginas da rede e fornece os resultados da busca de forma simples e 
hierarquizada). O Google incomoda porque resgata um antigo valor da internet: 
mostra que há espaço para um serviço de boa qualidade, que não incomoda o usuário 
com lances de oportunismo comercial. Os anúncios são discretos e jamais contaminam 
os resultados da pesquisa. Os portais rivais, ao contrário, apostaram na chamada 
'busca patrocinada' - no alto do resultado da pesquisa exibem sites que pagam para 
estar ali, numa propaganda mal disfarçada. Tampouco o Google rastreia os hábitos dos 
usuários para oferecer produtos, quebra de privacidade praticada pelos grandes 
portais.  
 
Às voltas com um adversário tão simpático e poderoso, os rivais têm investido em 
novas ferramentas de busca para minar o domínio do Google. O exemplo mais recente 
é o Yahoo!, portal que desde 2000 utiliza a tecnologia de buscas do Google. A parceria 
está sendo rompida: o Yahoo! comprou uma empresa especializada em sistemas de 
busca, a Inktomi (leia o quadro no link abaixo). 'As relações Google-Yahoo! estão 
bastante tensas', admite Eric E. Schmidt, de 47 anos, presidente do Google. A 
Microsoft é outra que se sente incomodada e promete também investir. 'Temos 
tecnologia e recursos suficientes para superá-lo e vamos fazer isso', diz Osvaldo de 
Oliveira, diretor do portal MSN Brasil.  
 
Quanto mais a rede se torna complexa e recheada de informações, mais os sites de 
busca se tornam guias de navegação indispensáveis. 'As ferramentas de busca 
racionalizam o caos da internet', diz Eugênio Trivinho, professor de semiótica da PUC 
de São Paulo. O diferencial do Google é a relevância de seus resultados. Há cinco anos, 
ao digitar a palavra 'biblioteca' num sistema qualquer, o usuário encontrava uma 
listagem de sites de bibliotecas pequenas e pouco importantes misturadas a bibliotecas 
maiores e mais completas. O Google destacou-se ao criar um sistema capaz de 
distinguir conteúdos de qualidade duvidosa daqueles que realmente valem a pena - em 
meio a bilhões de páginas. Hierarquiza o resultado segundo sua importância (sites de 
prestígio ganham lugar no topo) e popularidade (páginas muito consultadas também 
se destacam).  
 
Os usuários acessam o Google para fins variados, seja trabalho, seja lazer ou para 
sanar uma curiosidade. A bióloga Marina Barbosa sempre quis conhecer pessoas que 
tinham o mesmo nome e sobrenome que ela. 'Quando descobri o Google digitei meu 
nome e encontrei dezenas de páginas. Já conheci algumas Marina Barbosa no bate-
papo', diz. O universitário Anderson Antunes, de 20 anos, elegeu o Google como fonte 
para seus trabalhos de faculdade. Aposentou as enciclopédias de papel e aderiu à 
pesquisa on-line. Ele sabe que corre o risco de cair na armadilha dos boatos da 
internet ou mesmo de sites amadores. Mas vai em frente. 'Até agora o Google não me 
deixou de mãos vazias', afirma. Para ele, a principal vantagem é a rapidez e a 
discrição da propaganda.  
 
Numa trajetória comum a muitas empresas da internet, a Google foi criado por dois 
talentos juvenis, os americanos Sergey Brin e Larry Page, que em 1995 transformaram 
seus quartos, na Universidade de Stanford, num embrião da empresa.  



Estudantes de ciência da computação, interromperam os estudos para se dedicar 
primeiro ao protótipo de buscas, batizado de BackRub, mas depois voltaram à sala de 
aula. Em pouco tempo, a empresa se profissionalizou e instalou-se no Vale do Silício, o 
pólo de tecnologia dos EUA. Hoje, o Google é um oásis em meio a uma profusão de 
empresas que foram à bancarrota, abandonadas pelos investidores. Brin, hoje com 29 
anos, e Page, de 30, passeiam pela empresa a bordo de Segway, patinete motorizado 
tão cobiçado quanto um carro esportivo nos Estados Unidos. 'Nosso negócio são as 
buscas na internet, mas estamos criando outras aplicações para essa tecnologia', diz 
Page.  
 
Enquanto as concorrentes diversificavam seus produtos e se transformavam em 
portais de comércio eletrônico, o Google investiu na melhoria de seu serviço de busca. 
Na contramão das empresas pontocom, o site manteve-se como companhia de capital 
fechado, protegendo-se das oscilações em bolsas. A empresa hoje mantém uma 
equipe de 800 funcionários. Os 200 milhões de pesquisas por dia envolvem um aparato 
de 54 mil servidores, funcionando 24 horas por dia. A receita divulgada pelo Google 
para este ano deverá chegar a US$ 750 milhões.  
 
A estratégia tornou-se lucrativa no momento em que a audiência proporcionada pelas 
buscas chamou a atenção dos anunciantes. A venda de publicidade no Google obedece 
a um critério de palavras-chave. A empresa americana Ge'Lena Vavra, que trabalha 
com a importação de casacos italianos, resolveu anunciar no Google quando percebeu 
que a maioria das pessoas chegavam a sua loja virtual através do site de busca. 
Sempre que o internauta pesquisa palavras como Armani e Hugo Boss, o Google coloca 
ao lado dos resultados o site da importadora. Se o internauta o acessa, o Google 
recebe até US$ 1,50 como remuneração. Ge'Lena passou a vender 120 casacos por 
mês com essa forma discreta de propaganda, ao contrário dos 50 que vendia antes de 
anunciar no Google.  
 
Nos últimos meses, o crescimento do Google não se explica apenas pela eficiência do 
serviço de busca. O site passou a oferecer novos produtos - sem abandonar velhas 
idéias. Para competir com portais de notícias, lançou o site news.google.com, que 
ultrapassou a audiência de muitos jornais americanos. O programa reúne as 
manchetes dos principais jornais do mundo. Em poucos segundos, o mecanismo 
automático folheia e organiza mais de 4 mil fontes de notícias on-line. Quanto maior a 
freqüência com que aparece uma notícia, quanto mais prestigiada for a fonte, mais 
destaque receberá. Outro serviço recém-lançado, o Froogle vende produtos da marca 
Google, mas também oferece um levantamento de milhares de produtos 
comercializados em outros sites, comparando os preços.  
 
Neste ano, o Google comprou a versão americana do Blogger, um popular portal de 
diários virtuais. Com isso incorporou mais de 1 milhão de usuários. Também fez 
parceria com o ICQ, difundido programa de mensagens eletrônicas da AOL. Agora é 
possível pesquisar no Google diretamente do ICQ. Em breve, ainda, os clientes da 
Amazon poderão acessar o Google a partir do site de comércio eletrônico.  
 
Analistas acreditam que o ataque dos concorrentes não terá impacto imediato na 
popularidade do Google - o marketing do serviço respeitoso cativou a fidelidade de 
milhões de internautas. As incertezas estão em outra parte. 'Os últimos movimentos 
do Google, que está deixando de ser simplesmente uma ferramenta de busca, 
sugerem que a empresa procura parceiros. Pode abrir seu capital, fundir-se com outra 
ou até ser vendida', diz Denise Garcia, analista de tecnologia da consultoria Gartner.  



O temor é que repita a trajetória do Netscape, que desafiou a Microsoft no mercado 
dos navegadores de internet, mas depois não teve fôlego para manter-se à tona e 
acabou comprada pelo megaprovedor America Online.  
 
O portal Yahoo! está voltando às origens. Criado como um site de buscas, cresceu 
tanto que acabou se tornando um gigantesco portal de comércio eletrônico. Aos 
poucos, perdeu espaço para o Google - cuja audiência em buscas é, hoje, três vezes 
maior. Na semana passada, o Yahoo! voltou a ter sua ferramenta de pesquisa, 
disponível no endereço eletrônico search.yahoo. com. A tecnologia é resultado da 
recente aquisição da empresa Inktomi, especializada na pesquisa de informações na 
web. A nova ferramenta segue o mesmo conceito de inteligência artificial consagrado 
pelo Google. O Inktomi já foi testado no mercado corporativo e teve bom desempenho. 
Mas nunca combateu diretamente o Google. Até 1999, era a Inktomi que fazia a busca 
na web para o Yahoo! Quando o portal se diversificou, deixou de investir em pesquisas 
e, curiosamente, passou a usar a ferramenta do Google em sua busca. Agora, a 
parceria está sendo rompida. A busca do Yahoo, que já foi o serviço mais importante 
do site, agora é o quarto do ranking, atrás do e-mail, do site Geocities e dos cartões 
eletrônicos.  
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