
Google agora mostra resultado antes que internauta acabe de digitar busca  
 
Instant, ainda não disponível em português, pode elevar receita da empresa, diz 'WSJ'  
 
A gigante da internet Google acelerou ontem sua ferramenta de buscas com um novo sistema 
instantâneo, que, em resumo, retira a tecla “enter” da equação. O site agora mostra os 
resultados enquanto o internauta digita as letras para formar os termos de sua busca. Por 
enquanto, o Google Instant funciona apenas na versão em inglês do site, mas será aos poucos 
implementado em páginas locais de outros países, como o Brasil. 
 
O Google Instant é uma parte fundamental do processo de busca instantânea, como explica 
Marissa Mayer, vicepresidente de Busca e Experiência do Usuário. 
 
Estamos, na verdade, predizendo que termo o internauta deve inserir, e estamos mostrando 
os resultados para isso — disse Marissa ao apresentar a ferramenta em evento no Museu de 
Arte Moderna de São Francisco. 
 
Pois é o que faz o Google Instant. A ferramenta sugere os resultados mais prováveis de acordo 
com o que o internauta vai digitando. No novo formato, ao mover as setas entre as opções do 
Google Instant, a página de resultados muda, também sem a necessidade de se clicar “enter”.  
 
Nossa principal sacada foi que as pessoas teclam devagar, mas leem rápido, tipicamente 
levando 300 milissegundos para digitar cada letra, mas apenas 30 milissegundos para espiar 
outra parte da página. 
 
Isso significa que você pode ler enquanto digita — afirmou Marissa. 
 
Porta-voz da empresa diz que é cedo para avaliar impacto A empresa estima que, com o 
Google Instant, o internauta economiza de dois a cinco segundos por busca. 
 
De acordo com especialistas ouvidos pelo “Wall Street Journal”, o Google Instant pode 
aumentar a receita com anúncios do site. 
 
Isso porque a ferramenta acabará limitando o uso de vários termos em uma busca, que 
limitam os resultados a um universo muito específico. Ao apresentar logo nas primeiras letras 
digitadas o termo mais comum, explica o “Journal”, a Google vai acabar forçando os 
anunciantes que tiverem interesse em expressões secundárias a pagar mais para não ficar 
para trás. 
 
De acordo com o “Journal”, citando dados do grupo de marketing Marin Software, um termo 
comum de busca pode custar, em áreas competitivas como educação ou seguros, entre US$ 
30 e US$ 40 por clique, contra menos de US$ 1 por termos secundários. 
 
“A Google certamente tem o poder de guiar os usuários para termos de busca mais lucrativos”, 
disse ao “Journal” Kevin Lee, diretor-executivo da empresa de marketing de busca Didit.com. 
“Ao eliminar o ruído da busca pessoal de um internauta, ela cria uma horda de buscadores 
usando termos comuns”. 
 
O porta-voz da Google, Jim Prosser, admitiu que alguns termos mais usuais aparecerão com 
mais frequência no Google Instant, mas ressaltou que os internautas vão continuar escrevendo 
termos mais específicos se não encontrarem de cara o que estavam buscando. Ele disse ainda 
ao “Journal” que ainda é cedo para saber se a ferramenta terá impacto no valor dos termos de 
busca. 
 
Analista: concorrentes vão demorar para se igualar Em nota a investidores, Jordan Rohan, 
analista da Stifel Nicolaus, afirmou que o Google Instant pode mudar as regras do jogo. E 
ressaltou que os concorrentes vão demorar para apresentar uma ferramenta à altura. 
 



O Google Instant já está ativo no site em inglês (www.google.com) e entra no ar esta semana 
em Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e Rússia. 
 
Ele funciona nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer 8. Convém notar que 
a função auto-completar exclui resultados relativos a pornografia, violência e racismo. 
 
Quem quiser desabilitar a ferramenta pode fazê-lo na página de “Preferências” do site. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 set. 2010, Economia, p. 35. 


