
"O Wolfram Alpha não é mero buscador, pois calcu
la as respostas que dá para as consultas e encontra no
vas verdades. Poderíamos chamá-lo de buscador 'pla
tônico', já que traz à luz verdades eternas que nunca 
haviam sido reveladas", costuma explicar seu criador. 

À primeira vista, no entanto, o Wolfram Alpha se pa
rece com um mecanismo de busca qualquer: é com
posto por uma tela, na qual só se destacam o nome 
do site e uma caixa de diálogo com uma linha, para 

Alpha, as respostas relacionam os dados baixados em 
suas bases. Dessas comparações de informações surge 
novo "conhecimento". 

Mesmo ao fazer uma consulta tão simples como "Ge
neral Electric", o resultado não é uma descrição, e sim 
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algo um pouco mais complexo: um quadro com os nú
meros do último ano de exercício (rendimentos, ganhos, 
capitalização de mercado etc.) e a evolução do preço da 
ação da empresa comparada com a do índice S&P 500, 
entre outras informações. 

"Não é um buscador como o Google, tampouco uma 
enciclopédia como a Wikipedia. É um site que dá res
postas exatas. Se alguém quer ler um ensaio ou uma mo
nografia, acessa a Wikipedia. Se busca respostas exatas, 
recorre ao Wolfram Alpha", explica Johan Veerman, ge
rente de desenvolvimento de conteúdos do site. 

O desempenho do Wolfram, que tem muito o que me
lhorar, tem suas melhores aplicações nas áreas das ciên
cias naturais, exatas e de engenharia, porém o mundo 
dos negócios também se beneficia. Por exemplo, para 
analisar o preço de ações na Bolsa de Nova York e com
parar a evolução financeira de duas empresas, basta 
escrever "market capitalization" e o nome de ambas as 
companhias. 

O site é capaz, ainda, de suprir necessidades da vida 
cotidiana. As mais frequentes são relativas a dietas. Se 
alguém quer saber o poder engordativo de sua sobre
mesa preferida, é só digitar os ingredientes na caixa de 
consultas e, poucos segundos depois, receberá gráficos 
com a quantidade de calorias, vitaminas, minerais e 
gorduras. E a pessoa não precisa ter medido em gramas 
os ingredientes; pode indicar quantidades em "xícaras" 
e "colheres". 

COMO FUNCIONA 
"O desejo de conseguir que tudo fosse calculável vem 
de longa data, mas era impossível torná-lo realidade, 
porque não dispúnhamos de suficiente capacidade 
computacional, nem do software apropriado", aponta 
Veerman. No entanto, a evolução tecnológica facilitou a 
concretização desse objetivo, e hoje o site está apoiado 
em três pilares: 

1 Análise sintática: permite interpretar as consultas do 
usuário escritas em inglês. 
2 Banco de dados: há cerca de 10 bilhões de "peças de 
informação", que aumentam cada dia. 
3 Algoritmos: o sistema tem mais de 50 mil algoritmos, 
e equações, quase todos usados nas ciências básicas e 
na maioria das engenharias, além dos desenvolvidos 
especialmente pelos pesquisadores do Wolfram Alpha 
para relacionar informações. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 15, n. 86, p. 96-100, maio/jun. 2011.




