


uer saber de que maneira o 
Google vai mudar sua vida? 
Basta entrar na sala de reu
niões chamada Ouagadou-

gou nuiha quinta-feira de manhã. É 
ali, em Mountain View, na Califórnia, 
sede da mais poderosa empresa de 
internet, que dezenas de engenheiros, 
gerentes de produção e executivos do 
Google imaginam como tornar seu 
motor de busca ainda mais inteligente. 
Este ano, o Google introduzirá cerca 
de 550 melhorias em seu lendário al
goritmo, e todas elas sairão de reuni
ões dessa equipe. As decisões tomadas 
semanalmente durante a reunião de 
projetos de qualidade de busca aca
bam afetando os resultados que você 
obtém quando utiliza o motor de bus
ca do Google para procurar alguma 
coisa, como "capital Burkina Faso", 
cujo resultado (Ouagadougou) dá 
nome à sala da empresa. Udi Manber, 
chefe de busca do Google desde 2006, 
comanda o evento. Uma a uma, as 
possíveis modificações são apresenta
das, juntamente com os resultados de 
meses de testes em vários países e di
versas línguas. Uma tela mostra, lado 
a lado, os resultados das solicitações 
de buscas antes e depois da mudança. 

Talvez você pense que após uma 
década de pleno domínio do segmen
to de buscas o Google poderia relaxar. 
Afinal de contas, a empresa é dona de 
65% do mercado e continua a única 
cujo nome é sinônimo do verbo bus
car. Mas assim como o Google não está 
pronto para descansar sobre os louros 
alcançados, a concorrência também 
não está pronta para admitir a derro
ta. Há anos a gigante do Vale do Silício 
utiliza seu algoritmo onisciente para, 
conforme reza a declaração da missão 
da empresa, "organizar a informação 
mundial". Contudo, nos últimos cinco 
anos, uma avalanche de empresas de

cidiu desafiar a premissa do Google se
gundo a qual um único motor de busca, 
graças à magia tecnológica e à sofisti
cação constante, seria capaz de satis
fazer toda e qualquer busca possível. 

O Facebook logo contra-atacou 
com a ideia de que muita gente iria dar 
preferência à informação obtida com 
amigos em vez de recorrer a alguma 
fórmula anônima. A capacidade do 
Twitter de analisar em detalhes o fluxo 
constante de atualizações que lhe che
gam introduziu o conceito de busca em 
tempo real, que permite explorar o que 
rola pelos bate-papos mais recentes à 
medida que vão acontecendo. O Yelp 
ajuda as pessoas a encontrarem res
taurantes, lavanderias e babás graças 
ao crowdsourcing (colaboração em mas
sa) dos resultados, cuja classificação é 

O grande lance 
da busca consiste 
em entender o que 

o usuário quer 

dada por pessoas comuns. Nenhuma 
dessas novas empresas representa, 
por si só, uma grande ameaça ao Goo
gle, mas juntas parecem apontar para 
um futuro de horizontes mais largos e 
mais confusos no segmento de busca 
- que não será dominado por um úni
co motor e, sim, por um pacote deles 
repleto de serviços surpreendentes. 

Contudo, a maior ameaça ao Goo
gle encontra-se a 1.368 quilômetros 
ao norte e atende pelo nome de Bing. 
Trata-se do motor de busca da M i 
crosoft, agora reformulado e com 
marca nova - um nome que lembra 
uma descoberta súbita, um vocalis
ta famoso ou o clube de striptease de 
Tony Soprano. O Bing foi lançado em 

junho do ano passado e foi recebido 
com uma crítica surpreendentemen
te favorável. (O The Wall Street Journal 

disse que ele era "mais convidativo do 
que o Google".) O novo visual, e uma 
campanha publicitária de US$ 100 
milhões, ajudaram a impulsionar a 
participação da Microsoft no mercado 
americano de busca, que passou de 8% 
para 11%, um número que deverá mais 
do que dobrar no momento em que os 
órgãos reguladores aprovarem o Bing 
como provedor de busca do Yahoo!. 

O motor de busca da Microsoft 
tem se dedicado a casos específicos, 
em que os algoritmos do Google nem 
sempre satisfazem. Embora o Google 
seja ótimo, por exemplo, para pes
quisas na internet pública, ele não 
tem acesso em tempo real ao conjunto 
labiríntico e constantemente atua
lizado de tarifas e horár ios de voo, 
por exemplo. A Microsoft comprou 
o Farecast, um site que monitora o 
tempo todo as tarifas aéreas e usa os 
dados obtidos para prever quando 
os preços das passagens vão subir ou 
cair, incorporando as descobertas aos 
resultados do Bing. A Microsoft fez 
aquisições semelhantes nos setores 
de saúde e compras, áreas em que o 
algoritmo do Google deixa a desejar. 

Os próprios criadores do Bing ad
mitem que, quando se trata de uma 
simples tarefa como a mera procura de 
um termo com resultados relevantes, 
o Google ainda dá de goleada. Contu
do, acreditam que se forem capazes 
de fazer com que o Bing se destaque 
em algumas áreas, as pessoas acaba
rão se acostumando a usar um motor 
de busca diferente para determina
dos tipos de pesquisa. "O algoritmo é 
extremamente importante na busca, 
mas não é a única coisa que conta", diz 
Brian MacDonald, vice-presidente 
de busca da Microsoft. "Há muitos 
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Os engenheiros da empresa des
cobriram que alguns dos sinais mais 
importantes podiam ter origem no 
próprio Google. O PageRank é muito 
festejado por ter instituído um certo 
grau de populismo aos motores de 
busca: milhões de pessoas decidem, 
democraticamente, qual link desejam 
acessar na web. Singhal, porém, ob
serva que os engenheiros do Edifício 
43 estão explorando uma outra expe
riência democrática: a de milhões de 
pessoas que consultam o Google. Os 
dados que as pessoas geram quando 
fazem suas consultas - os resultados 
nos quais clicam, as palavras que mu
dam na pesquisa quando não ficam 
satisfeitas com os resultados obtidos, 
a relação da busca feita com a locali
dade física do usuário - se convertem 
em fonte inestimável para a desco
berta de novos sinais e para o aprimo
ramento dos resultados. O exemplo 
mais evidente desse processo é o que 
o Google chama de busca personali
zada, uma característica que recorre 
ao histórico de busca e à localização 
do usuário para determinar os tipos 
de resultados que ele considera mais 
úteis. De modo geral, porém, o Google 
lança mão da massa colossal de dados 
que possui para reforçar seu algorit
mo com um banco de conhecimentos 
incrivelmente profundos que ajuda 
o motor a interpretar as intenções 
complexas de buscas enigmáticas. 

É o caso, por exemplo, do modo 
como o motor do Google aprende os 
sinônimos. "Descobrimos uma coi
sa muito interessante logo no início", 
diz Singhal. "As pessoas mudam 
as palavras das buscas que fazem. 
Alguém digita, por exemplo, 'ima
gens de cachorros'; em seguida, a 
pessoa digita 'imagens de filhotes'. 
Com isso, aprendemos que 'cachor
ros' e 'filhotes' podiam ser usados 

de forma intercambiável. Aprende
mos também que quando você ferve 
água, o resultado é água quente. Es
távamos reaprendendo semântica." 

Mas havia obstáculos. Para o sis
tema de sinonímia do Google, um ca
chorro era semelhante a um filhote, e 
água fervente era água quente. Contu
do, o sistema concluía também que ca
chorro quente era o mesmo que filhote 
quente. Resolveram esse problema no 
final de 2002 graças a um artifício ba
seado nas teorias do filósofo Ludwig 
Wittgenstein sobre o modo pelo qual 
o contexto define as palavras. Como o 
Google rastreava e arquivava bilhões 
de documentos e páginas da web, ele 
só analisava aquelas palavras que 
estavam próximas umas das outras. 
"Cachorro quente" aparecia nos re
sultados das buscas que continham 
também "pão", "mostarda" e "jogos de 
beisebol". E não cachorro escaldado. 
Isso ajudou o algoritmo a entender o 
que "cachorro quente" - e milhões de 
outros termos - significava. "Atual
mente, se você digitar 'bio de Gandhi', 
sabemos que bio é biografia", diz Sin
ghal. "E se você digitar 'guerra bio', 
sabemos que bio quer dizer biológica." 

Ao longo de sua história, o Google 
descobriu meios de acrescentar mais 
sinais sem prejudicar a experiência 
básica de seus usuários. A cada dois 
anos há uma grande m u d a n ç a no 
sistema, algo parecido com as novas 
versões do Windows. O evento é da 
maior impor tânc ia em Mountain 
View, mas não é discutido publica
mente. "Nosso trabalho consiste em 
mudar os motores de um avião que 
voa a mil quilômetros por hora e a 30 
mi l pés de altura", diz Singhal. Em 
2001, para dar conta do rápido cres
cimento da internet, Singhal fez uma 
revisão completa no algoritmo ori
ginal de Page e Brin, o que permitiu 
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ao sistema incorporar novos sinais 
rapidamente. (Um dos primeiros si
nais do novo sistema distinguia entre 
páginas comerciais e não comerciais, 
produzindo resultados de melhor 
qualidade para quem queria fazer 
compras pela web.) Naquele mesmo 
ano, um engenheiro chamado Krish-
na Bharat chegou à conclusão de que 
os links associados a autoridades re
conhecidas deveriam ter mais peso. 
Ele criou, então, um sinal poderoso 
que conferia credibilidade adicional 
às referências dos sites de especialis
tas. Esta seria a primeira patente do 
Google. A principal mudança recen
te, de codinome Caffeine, reformulou 
o sistema de indexação, de modo que 
os engenheiros pudessem acrescen
tar novos sinais mais facilmente. 

R U P T U R A S O Google é famoso 
por encorajar essas rupturas criativas. 
Todos os anos, a empresa realiza uma 
feira interna de demonstrações batiza
da CSI (Crazy Search Ideas, ou ideias 
malucas de busca), na tentativa de de
flagrar estratégias incomuns, porém 
produtivas. Na maior parte das vezes, 
o processo de aprimoramento é bem 
cansativo. É preciso analisar os maus 
resultados para saber por que não 
deram certo. Um caso de busca mal
sucedida tornou-se lendário na em
presa. Em algum momento, em 2001, 
Singhal observou que quando alguém 
digitava o nome "audrey fino" no cam
po de pesquisa, os resultados eram 
muito ruins. O Google insistia em 
mostrar nos resultados sites italianos 
com elogios a Audrey Hepburn (fino 
em italiano é fine, ótimo). "Percebemos 
que se tratava do nome de alguém", 
diz Singhal. "Contudo, não tínhamos 
esse tipo de inteligência no sistema." 

O caso Audrey Fino levou Singhal 
a uma busca em que durante anos ele 

tentou melhorar a forma como o siste
ma lida com nomes, que representam 
8% das buscas. Para resolver o pro
blema, ele teve de dominar a arte da 
"ruptura do bigrama", isto é, teve de 
separar inúmeras palavras em uni
dades distintas. Por exemplo, "new 
york" é uma expressão constituída 
de duas palavras que se apresentam 
juntas (é um bigrama). O mesmo 
também acontece com "new york ti
mes", que aponta, é claro, para um 

O Google passou 
a combinar 

significados, e não 
só palavras. Antes, 

pelo sistema de 
sinonímia, um 
cachorro era o 

mesmo que um 
filhote, e água 

fervente era igual 
a água quente. 
Daí o buscador 

concluía que 
cachorro quente 
era o mesmo que 

filhote quente 

tipo de busca diferente. Tudo muda 
se a busca for "new york times squa-
re". Uma pessoa consegue fazer essa 
distinção instantaneamente, mas o 
Google não tem uma sala com cente
nas de milhares de pessoas divididas 
em cubículos a quem possa recorrer. 
O sistema depende de algoritmos. 

O caso Mike Siwek mostra de 
que maneira o Google resolveu esse 
impasse. Quando Singhal digita um 
comando que revela a camada de có

digos que há por trás de cada resulta
do, fica claro quais dos sinais deter
minam a seleção dos links principais: 
uma conexão bigrama determinará 
se se trata de um nome, um sinônimo 
ou uma localidade geográfica. "Des-
construímos a consulta do ponto de 
vista da engenharia", afirma Singhal. 
"É como se disséssemos: A h a ! Po
demos separar aqui!'. Constatamos 
que lawyer não é sobrenome, e que 
Siwek não é um nome do meio. E, a 
propósito, lawyer não é uma cidade 
de Michigan. Lawyer é advogado em 
inglês." Essa foi uma conquista árdua 
do motor de busca do Google obtida 
com base nos dados gerados por bi
lhões de consulentes. "O grande lance 
da busca consiste em entender o que 
o usuário quer", diz Singhal. "Você 
deixa de combinar palavras simples
mente para combinar significados." 

O Google emprega centenas de 
pessoas no mundo para que, diante do 
computador, analisem os resultados 
de várias consultas, assinalando se 
os ajustes feitos produzem resultados 
melhores ou piores. Mas a empresa 
conta também com um vasto exército 
de testadores - seus bilhões de usu
ários, sendo que todos eles, de forma 
involuntária, participam das expe
riências rotineiras de qualidade do 
sistema. Toda vez que um engenheiro 
quer testar um ajuste, ele roda o novo 
algoritmo no âmbito reduzido de al
guns usuários escolhidos aleatoria
mente, cabendo aos demais usuários 
do site o papel de grupo de controle. 
São tantas as mudanças a mensurar 
que o Google já não recorre mais ao 
suposto princípio científico de que 
só se deve fazer uma experiência por 
vez. "Na maior parte das consultas 
feitas ao Google, o usuário participa 
de múltiplos grupos de controle ou 
de grupos experimentais ao mesmo 
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ao sistema incorporar novos sinais 
rapidamente. (Um dos primeiros si
nais do novo sistema distinguia entre 
páginas comerciais e não comerciais, 
produzindo resultados de melhor 
qualidade para quem queria fazer 
compras pela web.) Naquele mesmo 
ano, um engenheiro chamado Krish-
na Bharat chegou à conclusão de que 
os links associados a autoridades re
conhecidas deveriam ter mais peso. 
Ele criou, então, um sinal poderoso 
que conferia credibilidade adicional 
às referências dos sites de especialis
tas. Esta seria a primeira patente do 
Google. A principal mudança recen
te, de codinome Caffeine, reformulou 
o sistema de indexação, de modo que 
os engenheiros pudessem acrescen
tar novos sinais mais facilmente. 

RUPTURAS O Googleé famoso 
por encorajar essas rupturas criativas. 
Todos os anos, a empresa realiza uma 
feira interna de demonstrações batiza
da CSI (Crazy Search Ideas, ou ideias 
malucas de busca), na tentativa de de
flagrar estratégias incomuns, porém 
produtivas. Na maior parte das vezes, 
o processo de aprimoramento é bem 
cansativo. É preciso analisar os maus 
resultados para saber por que não 
deram certo. Um caso de busca mal
sucedida tornou-se lendário na em
presa. Em algum momento, em 2001, 
Singhal observou que quando alguém 
digitava o nome "audrey fino" no cam
po de pesquisa, os resultados eram 
muito ruins. O Google insistia em 
mostrar nos resultados sites italianos 
com elogios a Audrey Hepburn (fino 
em italiano é fine, ótimo). "Percebemos 
que se tratava do nome de alguém", 
diz Singhal. "Contudo, não tínhamos 
esse tipo de inteligência no sistema." 

O caso Audrey Fino levou Singhal 
a uma busca em que durante anos ele 

tentou melhorar a forma como o siste
ma lida com nomes, que representam 
8% das buscas. Para resolver o pro
blema, ele teve de dominar a arte da 
"ruptura do bigrama", isto é, teve de 
separar inúmeras palavras em uni
dades distintas. Por exemplo, "new 
york" é uma expressão constituída 
de duas palavras que se apresentam 
juntas (é um bigrama). O mesmo 
também acontece com "new york ti
mes", que aponta, é claro, para um 

0 Google passou 
a combinar 

significados, e não 
só palavras. Antes, 

pelo sistema de 
sinonímia, um 
cachorro era o 
mesmo que um 
filhote, e água 

fervente era igual 
a água quente. 
Daí o buscador 

concluía que 
cachorro quente 
era o mesmo que 

filhote quente 

tipo de busca diferente. Tudo muda 
se a busca for "new york times squa-
re". Uma pessoa consegue fazer essa 
distinção instantaneamente, mas o 
Google não tem uma sala com cente
nas de milhares de pessoas divididas 
em cubículos a quem possa recorrer. 
O sistema depende de algoritmos. 

O caso Mike Siwek mostra de 
que maneira o Google resolveu esse 
impasse. Quando Singhal digita um 
comando que revela a camada de có

digos que há por trás de cada resulta
do, fica claro quais dos sinais deter
minam a seleção dos links principais: 
uma conexão bigrama determinará 
se se trata de um nome, um sinônimo 
ou uma localidade geográfica. "Des-
construímos a consulta do ponto de 
vista da engenharia", afirma Singhal. 
"É como se disséssemos: A h a ! Po
demos separar aqui!'. Constatamos 
que lawyer não é sobrenome, e que 
Siwek não é um nome do meio. E, a 
propósito, lawyer não é uma cidade 
de Michigan. Lawyer é advogado em 
inglês." Essa foi uma conquista árdua 
do motor de busca do Google obtida 
com base nos dados gerados por bi
lhões de consulentes. "O grande lance 
da busca consiste em entender o que 
o usuário quer", diz Singhal. "Você 
deixa de combinar palavras simples
mente para combinar significados." 

O Google emprega centenas de 
pessoas no mundo para que, diante do 
computador, analisem os resultados 
de várias consultas, assinalando se 
os ajustes feitos produzem resultados 
melhores ou piores. Mas a empresa 
conta também com um vasto exército 
de testadores - seus bilhões de usu
ários, sendo que todos eles, de forma 
involuntária, participam das expe
riências rotineiras de qualidade do 
sistema. Toda vez que um engenheiro 
quer testar um ajuste, ele roda o novo 
algoritmo no âmbito reduzido de al
guns usuários escolhidos aleatoria
mente, cabendo aos demais usuários 
do site o papel de grupo de controle. 
São tantas as mudanças a mensurar 
que o Google já não recorre mais ao 
suposto princípio científico de que 
só se deve fazer uma experiência por 
vez. "Na maior parte das consultas 
feitas ao Google, o usuário participa 
de múltiplos grupos de controle ou 
de grupos experimentais ao mesmo 
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tempo", diz Patrick Riley, engenheiro 
de qualidade de busca. Em seguida, 
ele se corrige: "Basicamente, todas as 
consultas feitas estão incluídas em 
algum teste". Em outras palavras, 
quase todas as vezes que o usuário 
faz uma consulta ao Google a em
presa o usa como rato de laboratório. 

Essa flexibilidade - a capacidade 
de adicionar sinais, ajustar o código 
subjacente e testar instantaneamen
te os resultados - explica por que os 
Googlers se dizem capazes de en
frentar a concorrência do Bing, do 
Twitter ou do Facebook. Nos últimos 
seis meses, o Google fez mais de 200 
melhorias no seu sistema, algumas 
das quais parecem imitar - e até mes
mo superar - o que é oferecido pela 
concorrência. (O Google diz que se 
trata apenas de coincidência, e res
salta que há anos vem acrescentando 
regularmente novas características 
ao seu motor.) Uma delas é a busca 
em tempo real, avidamente espera
da desde que Page disse, há alguns 
meses, que o Google escanearia a 
web por completo a cada segundo. 
Quando alguém faz uma consulta 
sobre um assunto atual, entre os dez 
links azuis mostrados o Google colo
ca agora uma caixa com os "últimos 
resultados": trata-se de um conjunto 
que pode ser rolado e que contém os 
posts mais recentes de sites de notí
cias, blogs ou tweets. Mais uma vez, 
o Google usa sinais para garantir que 
somente os tweets de maior interesse 
entrem no fluxo do tempo real. "Pode
mos ver o que os tweets estão retrans-
mitindo, quantas pessoas seguem 
um determinado tuiteiro e se o tweet 
é orgânico ou é um robô", diz Singhal. 

A capacidade maciça de computa
ção e de banda larga do Google confere 
à empresa uma vantagem inegável. 
Alguns observadores dizem que se 

trata de uma vantagem que impede 
as novas empresas de tentar competir 
com o Google. Contudo, Manber diz 
que não é apenas a infraestrutura que 
faz do Google uma empresa líder: "O 
mais importante é contratar as pesso
as certas". Qi Lu é uma dessas pessoas. 
"Tenho o maior respeito por ele", diz 
Manber, que trabalhou no Yahoo! com 
Qi Lu, cientista da computação de 48 
anos. Contudo, Lu deixou a empresa 
no ano passado para liderar a equi
pe do Bing. Quando lhe perguntam 
qual a sua missão, Lu, um homem de 
baixa estatura, que costuma usar je-
ans e uma camiseta do Bing, faz uma 
pausa e depois recita suavemente 
uma resposta estudada: "É extrema
mente importante ter em mente que 
esta é uma jornada de longo prazo". 

O fato é que a empresa que venceu 
na década passada a guerra do brow
ser tem como norma evitar atropelos 
em relação à busca, movida por uma 
certeza misteriosa de que, em algum 
momento, as pessoas vão querer mais 
do que o algoritmo do Google é capaz 
de entregar. "Se não houver uma mu
dança de paradigma, será difícil con
correr com os atuais campeões", diz 
Harry Shum, chefe de desenvolvimen
to de busca da Microsoft. "Acredita
mos, porém, que essa mudança virá." 

Contudo, mesmo que isso acon
teça, os algoritmos do Google prova
velmente serão capazes de assimilá-la 
também. É por isso que o Google é 
um concorrente tão terrível. Ele cons
truiu uma máquina ágil o bastante 
para absorver qualquer estratégia 
que possa ameaçá-lo, proporcionando 
ao mesmo tempo resultados de alta 
qualidade que a concorrência não con
segue imitar. Qualquer um pode apa
recer com um jeito novo de comprar 
passagens aéreas, mas só o Google 
sabe como localizar Mike Siwek.m 

Text Box

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 39, p. 71-77, maio 2010.




