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O futuro da busca
Com nova ferramenta, Google permite respostas contextualizadas para pesquisas

DIGULGAÇÃO

Mundo da informação. Imagem ilustra as pesquisas realizadas pelo Google em diferentes línguas e países. Nos EUA, são 11,4 bilhões de buscas por mês

A cada dia, o mundo produz
mais informações e grande
parte delas vai parar na inter-
net. Segundo estimativa da
Cisco, atualmente o tráfego na
web por mês é de 44 exabytes,
ou 44 bilhões de gigabytes, e a
expectativa é que em2016 che-
gue a 110 exabytes. Para orga-
nizar tantos dados, o Google
também precisa se aprimorar,
e o Knowledge Graph é um
passo nesse sentido.
—O futuro das buscas é uma

visão muito mais inteligente,
com o Google realmente en-
tendendo o que o usuário quer
e respondendo exatamente o
que ele precisa. Uma parte
desse futuro é a construção do
Knowledge Graph — afirma
Ben Gomes, engenheiro da
Google e umdos poucos a ter o
título de Google Fellow, funci-
onário com acesso a qualquer
projeto da empresa.
A maior ferramenta de bus-

cas do mundo realiza cerca de
11,4 bilhões de pesquisas por
mês apenas nos EUA, segundo
estimativa da comScore,muito
à frente das concorrentes Bing,
que está investindo em redes
sociais, e Yahoo!, que contra-

tou a ex-GoogleMarissaMayer
como diretora-executiva. (Veja
quadro ao lado.)
Mesmo com todos os filtros e

informações de navegação que
oGoogle aplica,muitas vezes a
resposta não satisfaz o usuário,
pois as palavras possuem dife-
rentes significados. A função
do Knowledge Graph é essa:
organizar as informações não
em palavras, mas em objetos
dotados de sentido. Por exem-
plo, ao pesquisar por “Nie-
meyer”, a busca atual retorna
uma lista com milhares de pá-
ginas que citam esta sequência
de letras. A nova ferramenta
“entende” que “Niemeyer” é
uma pessoa e responde com
um sumário com informações
sobre a vida do arquiteto, prin-
cipais projetos e outros nomes
da arquitetura brasileira.
— Dependendo de quem é o

usuário, o Knowledge Graph
procura a resposta exata para a
necessidade dele. É um cami-
nho para o mundo real, não
apenas para uma coleção de
palavras — explica Gomes.
O Knowledge Graph tam-

bém compara diferentes signi-
ficados deumamesmapesqui-
sa e dá informações de acordo
com cada usuário. Gomes cita
o exemplo da busca por

“Kings” para uma pessoa que
more na Califórnia, nos EUA.
Com base em estatísticas de
navegação, o Google sabe que
existem ao menos três objetos
relevantes para essa palavra: o
time de hóquei Los Angeles
Kings, o de basquete Sacra-
mentoKings e uma série deTV.
Com a busca tradicional, as
páginas relacionadas a esses
três objetos apareceriam de
forma aleatória. Com a nova
ferramenta, um cartão aparece
no canto direito da tela per-
guntando sobre o que a pessoa
quer saber.

PRIVACIDADE É PROBLEMA
Para o professor do departa-
mento de Informática da PUC-
Rio Daniel Schwabe, a nova
plataforma deve facilitar a vida
dousuário ao navegar na inter-
net. Mas ele critica a falta de
acesso para desenvolvedores.
— É um mundo fechado

dentro do Google. Todas as en-
tidades nomeadas estão den-
tro do próprio Google, sem in-
tegração como resto daweb—
avalia Schwabe.
Todas as facilidades ofereci-

das pela companhia, porém,
têm um preço: a privacidade.
Para dar respostas cada vez
mais contextualizadas, a ferra-

menta utiliza informações pes-
soais. Histórico de navegação,
geolocalização, agenda, e-
mails, contatos, preferências,
entre outras. Tudo o que o usu-
ário faz é registrado.
— Talvez possa parecer erra-

do, mas basicamente estamos
utilizando informações produ-
zidas pelas pessoas para dar a
elas um produto de graça —
justifica Gomes.
O engenheiro explica que é

possível navegar de forma to-
talmente anônima. É a pessoa
que decide se e o quanto de in-
formaçãoquer compartilhar. O
professor da ESPM e da FGV
Paulo Rodrigo Teixeira critica
essa posição. Segundo ele, o
usuário médio não sabe que
suas informações estão sendo
coletadas.
— A grande verdade é que as

pessoas muitas vezes não sa-
bem que a privacidade delas
está sendo invadida. Elas não
sabem o que é um cookie (ar-
quivo que armazena dados),
por exemplo.
A ferramenta foi lançada em

maio nos EUA e disponibiliza-
da para outros países de língua
inglesa na semana passada.
— Nosso plano é expandir

para as principais línguas do
mundo— promete Gomes. l
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F undada em 1998, a
Google se transfor-
mou em uma das
maiores empresas

domundo e, nesses 14 anos,
consolidou-se na ponta do
mercado de buscas na inter-
net. A Microsoft, por muito
tempo considerada a princi-
pal companhia de tecnolo-
gia, entrou com força nessa
disputa em 2009 com o lan-
çamento do Bing. Entretan-
to, apesar dos esforços, não
conseguiu abalar a líder do
setor. Segundo a comScore,
o Google responde por 67%
das buscas feitas nos Esta-
dos Unidos, longe dos 16%
alcançados pelo Bing e dos
13% do Yahoo!.
Apesar de distante da lide-

rança, o Bing conseguiu em
pouco tempo uma boa fatia
do mercado, ultrapassando
o tradicional Yahoo! em ja-
neiro deste ano. Aliás, em
2009, as duas plataformas
anunciaram um acordo pe-
lo qual a ferramenta da Mi-
crosoft passou a ser utiliza-
da também pelo Yahoo!. A
criadora do Windows tam-
bém avança em direção às
redes sociais, com o Bing
Social e integração com o
Facebook.
O Yahoo!, por sua vez, re-

centemente nomeou como
diretora-executiva Marissa
Mayer, funcionária da Goo-
gle por 13 anos. De acordo
com o “Wall Street Journal”,
suas prioridades serão o

buscador e o serviço de e-
mail.
Para Paulo Rodrigo Tei-

xeira, professor da ESPM e
da FundaçãoGetúlio Vargas
(FGV) e consultor em
marketing de busca, o Goo-
gle está à frente das concor-
rentes por uma conjunção
de fatores.
— A ferramenta do Bing

traz resultados piores que a
do Google. As pessoas estão
acostumadas a usar o Goo-
gle como padrão e ele sem-
pre apresenta uma novida-
de — avalia, acrescentando
que nos sites para os quais
presta consultoria, as visitas
oriundas do buscador da
Microsoft não ultrapassam
5% do total. — É irrelevante
no nosso mercado.
Além do Knowledge

Graph, a Google também
desenvolve novas formas de
entrada para a pesquisa, co-
mo imagem e voz. A empre-
sa lançou recentemente o
Google Now, um software
para smartphones que
compete com o Siri, da Ap-
ple. O software funciona
quase como o Hal 9000, do
filme “2001: uma odisseia
no espaço”, e interage com o
dono do aparelho de diver-
sas maneiras. Um exemplo:
ele avisa a hora em que o
usuário deve sair de casa
para, com informações so-
bre o trânsito, não chegar
atrasado no trabalho.
À margem das três líderes

existem, no entanto, outras
ferramentas no mercado,
cada uma oferecendo um
diferencial. O DuckDuck-
Go.com ganhou destaque
ano passado por ser o pri-
meiro buscador com nave-
gação totalmente anônima.
“O DuckDuckGo não coleta
ou compartilha informa-
ções pessoais. Esta é a nossa
política de privacidade”, diz
o site. (Sérgio Matsuura) l

Criado em 2009, Bing
não consegue se
aproximar do Google,
mas ultrapassa o
Yahoo! entre os
buscadores

Microsoft investe, mas
não ameaça líder do
mercado no serviço
Contexto
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ITÁLIA DIZ QUE TERÁ
DÉFICIT FISCAL MAIOR
País não honrará compromisso firmado para este ano.
Para BC inglês, não há fim à vista para a crise do euro
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CENTRAIS APOIAM
GREVE DE SERVIDORES
Ontem, Policiais Federais distribuíram pizza em Confins.
Grevistas prometem novos protestos esta semana
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Barra Shopping, Shopping Nova América, Rio Plaza Shopping,
Botafogo Praia Shopping, Shopping Tijuca, Via Parque Shopping.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 ago. 2012, Economia, p. 21.




