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OB SERVADORES ATENTOS DO MAIOR
mecanismo de busca da internet,
o Google, andam intrigados com

uma mudança recente no site. Entre os
primeiros resultados de quase toda busca,
agora aparecem menções ao conteúdo da
Wikipédia, a enciclopédia colaborativa
da internet. A posição em que um site
aparece no resultado da busca do Google
é considerada uma mercadoria valiosís-
sima na rede. "Ganhar algumas posições
no Google pode definir o sucesso ou o
fracasso de uma empresa", afirma o jor-
nalista e blogueiro John Battelle, uma das
maiores autoridades do mundo em siste-
mas de busca. "É por isso que as empresas
adaptam seus sites ao que o Google con-
sidera mais importante." Batelle, autor
do livro A Busca - Como o Google e Seus
Competidores Reinventaram os Negócios e
Estão Transformando Nossas Vidas, acusa
o maior mecanismo de busca na web de
manipular o resultado das respostas para
favorecer a Wikipédia. Estaria o Google
favorecendo mesmo o conteúdo da Wi-
kipédia? O que ganharia com isso? Será
que vem aí uma "Googlepédia"?

Os links para a Wikipédia
já eram bem colocados na busca do Goo-
gle. Recentemente, deram um salto. O ar-
tigo "Britney Spears", criado em junho de
2004 na Wikipédia, ganhou 11 posições
no Google nos últimos 30 dias, de acordo

com o site Alexa, que mede a audiên-
cia de grandes portais na internet.

O mesmo aconteceu com um
artigo sobre futebol da Wiki-
pedia. Antes, ele nem apa-
recia na primeira página
de respostas. Agora, está
na quarta posição.

O que está em jogo é
algo central na identida-

de do Google: sua inde-
pendência. Ele se tornou o



grande buscador da internet não apenas
por ter um software rápido e eficiente,
mas sobretudo por afirmar oferecer uma
busca transparente, isenta de interesses
comerciais. Nenhuma empresa pode
pagar ao Google para ganhar posições
no resultado de buscas, mas apenas para
aparecer em uma área comercial, reserva-
da à publicidade. Haveria algum interesse
comercial por trás da ascen-
são da Wikipédia na busca
do Google? Até agora, não há
prova nem de que o Google
esteja mesmo favorecendo
a Wikipédia. "A Wikipédia
aparece com mais destaque no Google
porque cresceu e ganhou popularida-
de", diz Eduardo Favaretto, fundador do
iBuscas, um site de buscas brasileiro.

O fato causa estranheza porque o fun-
dador da enciclopédia virtual, Jimmy
Wales, declarara em maio passado que
pretende lançar, ainda neste ano, um
buscador poderoso para concorrer com a

ferramenta criada por Larry Page e Sergey
Brin. "A busca é fundamental na internet
hoje", disse Wales. "Por isso, é legítimo
que os usuários se preocupem com o fato
de ela ser uma caixa-preta." Era uma clara
provocação aos fundadores do Google.
Teriam os criadores do Google reclassi-
ficado a Wikipédia para evitar o lança-
mento de um concorrente poderoso? "A

enciclopédia livre é muito
importante na internet", diz
Page. "É tudo o que temos
a dizer." O Google não co-
menta oficialmente a re-
classificação dos links da

Wikipédia. A Wikipédia afirma não
ter negócios com o Google.

Google e Wikipédia estão mais pró-
ximos do que se imagina. Foi o Google
que desenvolveu a ferramenta interna
de busca da Wikipédia. E um acordo
comercial mais amplo faz sentido para
as duas partes. Para o Google, ele daria
acesso privilegiado a um conteúdo de

7,5 milhões de artigos, distribuídos por
257 idiomas. "O buscador tem interesse
em reforçar sua audiência", afirma Ba-
telle. Para a Wikipédia, o Google po-
deria ser a cura das dores financeiras.
A enciclopédia eletrônica ainda depen-
de de doações para se manter. Quanto
mais cresce, mais caro é administrar
seu banco de dados. "Em algum mo-
mento próximo, manter esse conteúdo
se tornaria um negócio insustentável",
diz Batelle. "Seria nessa hora que Wales
bateria na porta do Google." O Google
tem a ferramenta perfeita para resolver
o problema da Wikipédia: seu sistema
de publicidade. A Wikipédia poderia
permitir anúncios nos verbetes seme-
lhantes aos do Google. E o lucro do
patrocínio seria dividido entre os dois
parceiros, Google e Wikipédia. Para o
internauta, a "Googlepédia" também
não seria uma idéia tão má - reuniria
dois dos melhores serviços da internet
em um só lugar.
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