
Acelerando a busca

corporativa
Googie Enterprise simplifica a localização de arquivos em diferentes formatos,
agilizando a busca dentro do ambiente empresarial

L
ocalizar uma informação
gravada na rede corporativa
pode ser uma exagerada
perda de tempo, caso o
modelo de troca ou
divulgação da informação

não siga critérios conhecidos por todos
os departamentos e colaboradores,
Estudo feito pela IDC - International
Data Corp. - aponta que 80% das
informações corporativas são
armazenadas de forma não-estruturada.
E, ainda que estruturadas, muitas vezes
a grande quantidade de informação

guardada dificulta a sua localização. É
este o vácuo que o Googie tenta
preencher com a solução Googie
Search Appliance, voltada ao ambiente
corporativo, cuja comercialização no
Brasil está em plena fase de
estruturação. São alvos empresas de
diferentes segmentos, que se coincidem
na geração de alto volume de
informações, como escritórios de
advocacia, organizações de e-
commerce, telcos, empresas
jornalísticas, universidades, etc.

A versão corporativa do Googie é



totalmente baseada no seu sistema
de busca na internet. Segundo os
parceiros comerciais do Google no
Brasil, o Google Search Appliance
(GSA), cuja comercialização no país
foi iniciada em novembro do ano
passado, vem despertando grandes
interesses das corporações pelo
dinamismo que emprega às pesquisas
de documentos e informações.
A expectativa de venda traçada pela
Mude, até aqui a única a distribuir o
produto, é atingir, em três ou quatro
trimestres, receita de cerca de
US$ 1,5 milhão no Brasil, incluindo
serviços de consultoria.

A Americanas.com, segundo o
distribuidor Mude, desfila entre os
primeiros seis usuários do sistema no
Brasil, e vários outros testam, neste
momento, a solução. Além da Mude,
dezesseis integradores, um deles a
Promon, estão certificados para a pré-
venda, instalação e pós-venda do
produto. "Não há vertical que não
demande este tipo de solução", diz
Marcos Conforto, da Mude. Para ele, o
GSA atinge todas as áreas, sendo
altamente atraente para a área de
governo, que trata grande volume de
informação diária. "Uma unidade do
Tribunal de Justiça, por exemplo,
despacha processos todos os dias, e é
potencial usuário do GSA", diz Conforto.
O Google Search Appliance gera
métricas interessantes para a gestão da
informação, algo importante também
para operadoras de call center (busca
de informação sobre clientes), empresas
da área de finanças e outras que
demandem pesquisas tanto para gerar
informação para o público interno - para
que o usuário tenha acesso rápido a
informações, estejam elas baseadas em
storage ou em servidor — quanto para
atendimento do consumidor em páginas
na internet.

Características
Nos Estados Unidos, esta linha de

produtos é gerida pela área enterprise
do Google, mundialmente conhecido
pela inovação na área de pesquisa de
conteúdo on-line e publicidade na
internet. Abaixo das iniciativas
corporativas da companhia estão as
soluções Google Search Appliance,
Google Earth e a unidade de
applications (aplicações adicionais
como redator de texto, planilhas
eletrônicas, etc.).

O GSA consiste em um hardware

com um sistema embarcado que
assume toda a tarefa de pesquisa
ilimitada sobre qualquer tipo de
conteúdo corporativo, armazenado em
servidores de arquivos, bancos de
dados, e-mails, intranets e web sites.
"Trata-se de um dispositivo de rede (um

DIVERSIDADE
Além do GSA (Google Search

Appliance), a Mude se
responsabiliza pela

comercialização do Google
Earth, outra ferramenta

dirigida ao mundo corporativo.
Segundo Conforto, estão

disponíveis no País o Google
Free, o Pró (com

licenciamento anual) e o
Google Earth Enterprise (com

diversas características
adicionais para pesquisa)

hardware) embarcado com sistema
operacional próprio da Google e um
engine de busca na web", sintetiza
Marcos Conforto, da Mude.

Há dois modelos do produto à
venda no mercado brasileiro: Google
Mini - para busca em base de 50 mil a
300 mil documentos, com preço a
partir de R$ 5 mil — e o Google GSA,
que varre cerca de 500 mil documentos
a ambientes ilimitados. Rodrigo Parreira,
diretor executivo do Promon, explica
que durante a pré-venda é feito um
trabalho de consultoria, para
levantamento de requisito. Conforto,
da Mude, defende que o Google
transferiu todo o seu conhecimento em
pesquisa na web para este hardware -
uma caixa fechada - que emula o
ambiente virtual com o qual os usuários
já estão habituados.

A velocidade na apresentação dos
resultados de pesquisa também foi
transferia da web para o GSA, que,
segundo os representantes da
ferramenta no País, retorna em 0,25
segundo a informação solicitada pelo
usuário. "Isso é altamente relevante.
Temos um cliente, um grande
escritório de advocacia, que gasta
algumas horas/dia buscando
documento. Se calcular o tempo
gasto hoje e o tempo prometido pelo
Google e transformar isso em
homem/hora há ganho brutal, que
faz o investimento se pagar em
meses", diz Rodrigo Parreira, diretor
executivo da Promon. Outro fator
importante, segundo ele, é que a
"caixa" herda todas as políticas de
segurança corporativa, já que há
documentos que não podem ser
vistos por todas as pessoas.

Estimamos a
receita
R$ 1,5 milhão
no primeiro
período de
comercialização
do GSA
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