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Ribeiro-Neto comanda equipe responsável pelo Orkut no mundo 
 
Berthier Ribeiro-Neto, professor licenciado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é 
co-autor de Modern Information Retrieval. O livro sobre recuperação de informação é adotado 
pelos cursos de ciências da computação das mais prestigiadas universidades americanas, 
incluindo Stanford, onde estudaram os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. 
"Recebemos visita de americanos que pedem autógrafo para ele", afirma Alexandre Hohagen, 
diretor-executivo do Google para a América Latina. 
 
Ribeiro-Neto, de 48 anos, é o diretor de engenharia da gigante das buscas na região e 
comanda um laboratório com cerca de 80 pessoas, sendo 50 engenheiros, em Belo Horizonte. 
O centro de engenharia foi criado a partir da Akwan, uma empresa brasileira de buscas de que 
o professor foi um dos fundadores. Recentemente, o laboratório de Belo Horizonte se tornou 
responsável pelo desenvolvimento mundial do Orkut, serviço de rede social que se tornou o 
site mais visitado do Brasil. 
 
Ao ser perguntado sobre os autógrafos aos colegas gringos, Ribeiro-Neto desconversa: "Existe 
uma concentração tão grande de inteligência no Google que você fica humilde rapidamente". A 
Akwan foi criada em 2000 por quatro professores da UFMG - Alberto Laender, Ivan Moura 
Campos, Nivio Ziviani e Ribeiro Neto - e dois investidores - Guilherme Emrich e Marcus 
Regueira. 
 
O sistema de busca nasceu como um projeto do Departamento de Ciência da Computação. Em 
novembro de 1999, foi lançado um protótipo na web, chamado TodoBR, que começou a atrair 
um volume grande de usuários, mesmo sem divulgação. A Akwan licenciou a tecnologia da 
universidade e começou a oferecê-la para clientes. 
 
"Nosso modelo era diferente do Google", explica Ribeiro-Neto, em entrevista por 
videoconferência. "O modelo do Google é mais parecido com o da Rede Globo ou do Estadão, 
em que o serviço é gratuito e as receitas vêm da venda de publicidade. O modelo da Akwan 
era de venda de serviços de máquina de busca para outras empresas, que pagavam uma 
mensalidade, como na TV a cabo." 
 
Parte do trabalho do laboratório do Google em Belo Horizonte consiste em adaptar os serviços 
da empresa para a região. Eles criaram versões do Google Maps em que os usuários buscam 
rotas e endereços, para o Brasil e outros países da América Latina. Eles desenvolveram 
serviços do Orkut para o celular. "Precisamos integrar sistemas das operadoras com os do 
Google, o que exige uma interação local." 
 
Outra parte do trabalho, no entanto, é adotada em escala global. Os pesquisadores de Belo 
Horizonte criaram, por exemplo, uma solução que melhora a qualidade do resultado das 
buscas em língua não-inglesa. "Quando começamos a melhorar a busca para o Brasil, 
percebemos que, quando o usuário digitava, por exemplo, MP3, apareciam entre os primeiros 
resultados três sites em chinês e três em alemão, que eram pouco relevantes para o brasileiro. 
Nós encontramos a solução, que foi adotada em outros países", disse o professor. 
 
Antes de comandar o laboratório do Google, Ribeiro-Neto era diretor-executivo da Akwan. 
Quando criaram a empresa, os quatro professores da UFMG acharam que conseguiriam tocar a 
Akwan à distância, mantendo suas atividades na universidade, mas logo descobriram que não 
ia dar certo. Ribeiro-Neto acabou tirando uma licença não-remunerada do departamento, para 
tocar a empresa. 
 
"Foi uma transição de amplo risco", diz o professor. "Na época, resolvi pensar na experiência, 
e não no sucesso. Eu pensei: ?Vamos entrar nessa empreitada e muito provavelmente vamos 
falhar, mas eu serei um professor muito melhor quando voltar para a universidade?." 
 



A Akwan acabou se provando um grande sucesso, que atraiu a atenção da maior empresa de 
buscas do mundo. A companhia mineira foi vendida para o Google em julho de 2005, por um 
valor não-divulgado. "Nesse caso, o risco maior foi o choque de culturas", explica Ribeiro-Neto. 
"Por uma coincidência feliz, não aconteceu conosco. As duas empresas nasceram em 
universidades, eram animais com o mesmo DNA." 
 
No caso do Orkut, o desafio, segundo o diretor do Google, é decidir como o serviço vai evoluir. 
"É como um barzinho, onde vai muita gente, que precisa se reinventar para manter o 
interesse", exemplifica. O laboratório brasileiro vai compartilhar o trabalho no Orkut com a 
Índia, país onde o serviço de rede social também faz bastante sucesso. Nos Estados Unidos, 
onde foi criado, o Orkut não está entre os mais usados. 
 
Segundo o professor, sua principal missão à frente do laboratório é resolver as questões 
administrativas, para dar tranqüilidade para os pesquisadores trabalharem. "O laboratório 
parece uma comunidade universitária, a estrutura é muito horizontal", explica. Segundo ele, o 
crescimento da equipe depende do interesse da empresa nos candidatos que se apresentam. 
"Sempre que aparece um candidato muito interessante, fazemos uma oferta." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008, Economia, p. B20. 


