
Google personaliza seu buscador
Usuários podem excluir e comentar resultados de busca, e mudar ordem de exibição de sites 

O Google esta numa onda de
serviço personalizado. Depois
de disponibilizar, essa semana,
30 diferentes temas para os
usuários deixarem o Gmail com
cara própria, lança a SearchWi-
ki, um programa que permite
aos internautas personalizarem
suas buscas. Os usuários da ver-
são em inglês do buscador, já
podem excluir e comentar os
resultados de buscas, além de
mudar a ordem de exibição dos
sites favoritos. O novo recurso
do Google, divulgado na quin-
ta-feira, vai dar um toque pes-
soal ao sistema de busca.

- O programa permite que os
usuários que fazem as mesmas
buscas com freqüência excluam
os resultados que não lhes in-
teressam — disse o porta-voz do
Google, Anthony House.

Comentar
As mudanças realizadas, co-

mo excluir um- site que não
quer que apareça como resul-
tado e mudar a posição em que
estes aparecem, ficam registra-
das na conta do Google. Ou
seja, o usuário vai precisar estar
logado para usufruir da nova
função. Assim, na próxima vez
que o usuário fizer uma busca
semelhante, as escolhas serão
levadas em consideração nos
resultados.

O SearchWiki permite tam-
bém aos internautas incluírem

notas sobre os links mostrados
nos resultados. Além disso, po-
dem comentar sobre os mesmos
- seus comentários aparecerão
todas às vezes em que ele fizer
aquela busca. E ps textos são
compartilhados .com "outros
usuários.

Mas tudo que o usuário fizer
para promover ou desaprovar re-
sultados de busca não vão in-
terferir na visualização ou nos
resultados de busca de outros
usuários.

O SearchWiki
permite a inclusão
de notas sobre os
links mostrados
nos resultados

E a primeira vez que o site de
busca mais popular da web permite
que o público altere a ordem dos
resultados da busca.

Embora as revisões não alte-
rem a fórmula que o Google usa
pararanquear websites, a empresa
não descarta o uso eventual da
"sabedoria do povo" para me-
lhorar e personalizar seus algo-
ritmos de busca.

Por enquanto, o Google só quer
fazer com que alguns grupos de
resultados se tornem mais úteis para
cada usuário, de acordo com Ma-

rissa Mayer, responsável pelos pro-
dutos da empresa.

- A mudança deve tornar os
resultados mais dinâmicos — disse
Marissa.

A decisão de deixar as pes-
soas lidarem com seus resul-
tados é um reconhecimento
claro de que nem o mecanismo
de pesquisa do Google pode
supor o apelo que alguns web-
sites têm para certos usuários.
Também considera o quão fre-
qüentemente as pessoas usam o
Google para buscar os mesmos
termos.

Piores
A receita de buscas do Google

confia tanto em ingredientes au-
tomáticos que uma variedade de
rivais iniciantes, como o Mahalo,
Hakia e Chachá tentaram encontrar
um novo nicho confiando nos
usuários para indicar melhores e
piores resultados.

Nenhum deles, contudo, con-
seguiu se infiltrar no mercado que é
cada vez mais controlado pelo Go-
ogle, que processa mais de 60% das
buscas do mundo.

Para visualizar como outras
pessoas estão personalizando
suas buscas, basta acessar o bo-
tão see all notes for this SearchWiki
no pé da página.

Por enquanto, o SearchWiki
só está disponível para os usuários
que usam a versão em inglês do
buscador.
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