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Fez-se silêncio no auditório principal do Tokyo International Forum, uma das maiores salas de 
convenções do mundo que, naquela manhã de março, estava com quase todos os seus 5 mil 
lugares ocupados. No palco, microfone em punho, Larry Ellison, o polêmico bilionário fundador 
da Oracle, preparava-se para fazer o lançamento mundial do que ele descreveria como um 
“novo e importante produto, resultado de muito investimento e trabalho duro, um dos maiores 
anúncios da empresa em muitos anos”.   
 
Na verdade, todos os anos o carismático Ellison faz um anúncio semelhante. Mas desta vez o 
frisson e o mistério tinham a sua razão. Alguns minutos depois, Ellison divulgava o lançamento 
do Oracle Secure Enterprise Search 10g, produto que coloca a empresa na briga pelo mercado 
de softwares de busca empresarial privada, um nicho que recém começa a ser descoberto 
pelas grandes corporações, mas que já movimenta US$ 5 bilhões por ano e que, segundo 
analistas, é uma das áreas que promete maior crescimento no setor.  
 
Por isso, o que não falta à Oracle é concorrência – em sua origem, a empresa cresceu como 
provedora de um sistema de banco de dados que conquistou as empresas e terminou fechando 
as portas de alguns concorrentes. A Microsoft, desde que incorporou um sistema de busca de 
arquivos ao Windows, tem tentado desenvolver sistemas de busca eficientes para empresas; a 
norueguesa Fast Search & Transfer, mais conhecida como Fast, pioneira neste segmento, já 
domina vários mercados, inclusive o Japão; e a IBM trabalha para apresentar em breve um 
produto que usará inteligência artificial na busca de documentos, e-mails, apresentações 
PowerPoint e tudo mais que estiver perdido nos arquivos digitais da sua empresa. Sim, todos 
querem ser o Google da busca privada, inclusive o próprio Google, que já tem produtos de 
busca privada para pequenas, médias e grandes empresas. 
 
Como o Google virou sinônimo de busca e referência para o mercado, Ellison usou a empresa 
para comparar o seu novo software e para manter o seu estilo provocador. “O melhor padrão 
de buscas do mundo, claro, é o do Google, mas o que o Google não faz bem é busca 
empresarial”, disse Ellison. “Na verdade, até agora ninguém fez um bom trabalho em busca 
com segurança.” O Oracle Secure Enterprise Search 10g já está disponível para ser baixado 
para testes no site da empresa e deve começar a ser vendido no final de maio – o preço ainda 
não foi definido. 
 
Para Jun-ichi Saeki, vice-presidente de Pesquisas do IDC Japão, Ellison tem certa razão. 
“Muitas informações importantes de mercado estão dentro das empresas e até o momento não 
temos um meio efetivo de encontrar facilmente a informação que se precisa acessar naquele 
exato momento.”  
 
Para Lucio Tinoco, diretor-presidente da Fast Brasil, subsidiária da empresa norueguesa, uma 
das pioneiras neste modelo de software, não há dúvidas de que esse mercado começa a 
registrar forte expansão. “Assim como em algum momento tivemos o ERP e o CRM (sistemas 
de gerenciamento empresarial e de clientes), a nova onda agora é o enterprise search”, diz 
Tinoco, cuja empresa foi a criadora do sistema de buscas on-line alltheweb.com, que foi 
vendido à Overture Services (adquirida posteriormente pelo portal Yahoo!). Desde então, a 
norueguesa se concentrou na busca empresarial. A última edição de seu produto-estrela, o 
Fast ESP 5, permite fazer buscas dentro de um contexto, não só com palavras-chave, 
permitindo pesquisas mais intuitivas. O foco tem dado frutos: a Fast encerrou 2005 com 
vendas de US$ 103 milhões, 62% mais que o faturamento registrado em 2004. 
 
A partir dos escritórios do Rio e de São Paulo, a Fast atende a clientes em toda a América 
Latina e as expectativas são de um crescimento exponencial. “Nossas projeções são de 
duplicar o faturamento a cada dois anos”, diz Tinoco.  
 
Segundo Tinoco, a América Latina ganha cada vez mais espaço no faturamento da empresa, e 
este ano a região deve representar 5% das vendas globais.  



“O mercado brasileiro está em maturação; recentemente as empresas se deram conta de que 
é indispensável ter um software de busca privada”, diz Tinoco. Medo da concorrência? “A 
chegada de empresas como a Oracle só valida o nosso posicionamento.” No mercado desde 
1997, a Fast tem clientes do peso da Petrobras e do UOL, e o seu foco está nas grandes 
corporações, que podem pagar a partir de US$ 1 milhão pelo produto. 
 
A concorrência até agora era composta de outras companhias especializadas como o Autonomy 
Group, da Inglaterra, e a austríaca Convera. 
 
Será que agora esses produtos vão ser substituídos por gigantes do software como a Oracle? 
Saeki, do IDC, diz que ainda é cedo para dizer se a Oracle será bem-sucedida no segmento, 
mas reafirma que a busca de documentos de maneira rápida e segura é fundamental para o 
sucesso das empresas. É importante lembrar que antes dos softwares empresariais, o negócio 
inicial da Oracle foi o banco de dados. Porém, nas primeiras versões era limitado a pesquisas 
de informações inseridas no banco de dado, sem acesso ao conteúdo que não estivesse 
catalogado dentro dele. 
 
Cachorros grandes 
A Hewlett-Packard sabe da importância da busca empresarial e vai além. A empresa trabalha 
no desenvolvimento de um software interno para buscar dentre os seus funcionários 
informações que podem ser preciosas para o crescimento da empresa. “A noção de busca é 
extremamente importante, pois facilita encontrar pessoas que têm conhecimento sobre 
problemas concretos e localizar grupos de trabalho em partes dispersas da empresa”, diz o 
argentino Bernando Huberman, diretor do Laboratório de Dinâmica da Informação da HP, na 
Califórnia. Ou seja, com esse sistema de buscas, a empresa espera encontrar pessoas 
trabalhando em projetos informais, porém com potencial para transformar-se em produtos 
inovadores. 
 
Segundo Ellison, o Oracle Secure Enterprise funciona de maneira muito similar ao Google, 
porém é mais seguro na busca de dados internos, como e-mails, documentos Word e arquivos 
Excel. No teste realizado para a platéia em Tóquio, Ellison repetiu inúmeras vezes a palavra 
“segurança”. É neste ponto que ele quer marcar a diferença do seu software. O programa 
funciona com um sistema de senhas que permite hierarquizar a busca dentro dos arquivos 
digitais de sua empresa – por exemplo, um funcionário de nível médio não teria acesso a 
documentos classificados que circulam apenas entre a diretoria. E, diga-se de passagem, a 
interface do software da Oracle é limpa, muito similar à página do Google.  
 
A briga será de cachorro grande. A Microsoft não conseguiu responder a tempo à solicitação de 
entrevista por parte da AméricaEconomia, mas em um e-mail enviado por meio de sua 
assessoria de imprensa, o diretor do MSN, Adam Sohn, disse que a empresa oferece diferentes 
tecnologias que dão às empresas flexibilidade para implementar poderosas soluções de busca. 
Essas soluções seriam o Windows Desktop Search, que permite aos funcionários de uma 
empresa buscar o que necessitam em seus PCs; o Microsoft Office, que oferece ferramentas de 
busca dentro do Outlook; e o SharePoint Portal Server e Windows SharePoint Services, que 
centralizam as buscas na intranet das empresas.  
 
Se essas são as armas da Microsoft nesta na corrida pela busca de informação nas empresas, 
Bill Gates está em apuros. Essas ferramentas não chegam nem perto do que, por exemplo, a 
IBM está preparando. No seu livro Search – How Google and its Rivals Rewrote the Rules of 
Business and Transformed our Culture, o jornalista e escritor John Battelle, fundador da revista 
Wired e especialista no tema de buscas, descreve uma visita que fez a um dos laboratórios de 
pesquisas da IBM em San Jose, na Califórnia. 
 
Inteligência artificial  
Battelle conta que a IBM trabalha no projeto WebFountain, que usa inteligência artificial para 
desenvolver o que chama de busca subjetiva. Por exemplo, em vez de buscar dados por 
palavras soltas, como no Google, você poderia escrever:  
 



“Busque todos os documentos na web que tenham pelo menos um conteúdo em árabe, que 
estejam localizados no Oriente Médio e que estejam relacionados com pelo menos dois 
documentos similares, mas que não tenham conexão com o website oficial da Al Jazeera, e 
mencionem alguém em uma específica lista de suspeita de terrorismo.” É “impressionante”, 
conclui o escritor. 
 
Os novos projetos nessa área estão fazendo até o próprio Google se mexer. A empresa, que 
Larry Page e Sergey Brin criaram há menos de dez anos com um investimento de US$ 1 
milhão e que agora vale US$ 100 bilhões, acaba de anunciar uma aliança com a BearingPoint, 
sua primeira sociedade com uma consultora de tecnologia, para promover seus serviços nas 
corporações. 
 
Isso significa que uns cem consultores e técnicos estarão disponíveis para vender “Caixas de 
Google”, dispositivos especializados em buscas para companhias que querem organizar suas 
informações internas para os funcionários. 
 
Na verdade, era de se esperar que o Google não reinasse quase sozinho por muito tempo no 
negócio de buscas. A chegada da Oracle e as inovações que a IBM prepara vão sacudir o 
mercado. Como diz Battelle, atingimos apenas 5% do potencial de busca de dados. As 
gigantes da tecnologia agora buscam transformar esses 95% restantes em uma nova fonte de 
faturamento para a indústria. 
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