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Para Gultekin, coinventor do Now, o Google é 'muito conservador' com as descobertas que mostra às pessoas . - Heidi 

Schuman/The New York Times 
 
Em Hollywood, há os assessores que seguram os guarda-chuvas para proteger o chefe das 
inclemências do tempo; em escritórios, há quem saiba exatamente quanto creme colocar no 
café do superior; nos castelos britânicos, a nobreza conta com os criados . No Vale do Silício,  
assistentes pessoais tão solícitos quanto esses, com igual capacidade de ler mentes, se 
apresentam na forma de um aplicativo de celular.  
  
Uma gama de startups e grandes empresas como o Google trabalham no que chamam "busca 
preditiva" – novas ferramentas que agem como assistentes robóticos, antecipando o que você 
precisa antes que faça o pedido. É como se você fosse alertado por seu celular pela manhã de 
que precisa sair mais cedo para sua reunião por causa do trânsito – mesmo sem ter registrado 
no telefone que tinha uma reunião, ou onde ela seria.  
  
Então, como ele soube? Porque um aplicativo leu seu e-mail, examinou seu calendário, 
monitorou sua localização, buscou padrões de tráfego e deduziu que você precisaria de meia 
hora adicional para chegar até a reunião.  
  
A tecnologia é o mais novo desenvolvimento de busca na web, e um dos primeiros focados em 
dispositivos móveis. Nem exige que as pessoas digitem uma pergunta. Seu contexto – 
localização, hora do dia e atividade digital – é a consulta, segundo os engenheiros criadores 
desses serviços. 
 
Muitos tecnólogos concordam que esse serviço provavelmente se tornará parte do dia a dia da 
maioria das pessoas, incorporado em despertadores, geladeiras e espelhos de banheiros. O 
Google Now já é parte importante dos óculos conectados Google Glass. Enquanto um usuário 
dos óculos caminha pelo aeroporto, cheio de malas, o dispositivo pode exibir um alerta de que 
seu voo está atrasado.  
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'Quanto melhor pudermos oferecer informações, melhor poderemos entregar informações comerciais', disse Larry 

Page, do Google. - Heidi Schuman/The New York Times 
 
O Google Now está "meio que me deixando boquiaberto atualmente", afirma Danny Sullivan, 
editor e fundador do site Search Engine Land, que vem estudando as buscas há duas décadas. 
"Já vi todo tipo de coisa que teoricamente iria revolucionar as buscas, mas nada aconteceu. O 
Google Now está fazendo isso".  
  
Para algumas pessoas, porém, a busca preditiva – também em serviços como Cue, reQall, 
Donna, Tempo AI, MindMeld e Evernote – é a invasão definitiva em nossas vidas, outra 
intrusão piscando e vibrando em nossos bolsos, analisando nossas vidas online por 
informações pessoais e confundindo a linha entre o útil e o bizarro.  
  
"Em questão de bizarrice, a resposta depende da pessoa a quem você pergunta", diz Andrea 
M. Matwyshyn, professor da Wharton School, na Universidade de Pennsylvania, que estuda as 
implicações legais da tecnologia. "O que funciona para um grupo de engenheiros do Vale do 
Silício de 30 e poucos anos pode não espelhar a forma como executivos de Nova York com 60 
anos costumam usar seus celulares".  
  
Migalhas digitais 
 
Muitos programadores de software sonhavam em criar uma ferramenta como essa durante 
anos. A tecnologia está surgindo agora porque as pessoas estão desesperadas por formas de 
lidar com a inundação de informações digitais, já que grande parte dessas informações fica 
armazenada na nuvem – onde aplicativos podem acessá-la com facilidade.  
  
"Não podemos continuar fazendo oito reuniões e recebendo 200 e-mails por dia", afirma N. 
Rao Machiraju, cofundador e presidente da reQall, que vende tecnologia para outras empresas 
criarem seus próprios assistentes pessoais. "Possuímos uma tecnologia que não está 
esperando que você faça uma pergunta, mas antecipando o que você precisa e qual a melhor 
hora para lhe entregar aquilo".  
  
Os serviços adivinham o que o usuário quer com base nas migalhas digitais deixadas por ele, 
como entradas de calendário, e-mails, atividade em redes sociais e os locais que ele frequenta 
com o celular. Muitos usam serviços externos para coisas como procurar cupons, ler notícias e 
se informar sobre o trânsito.  
  
O Google Now, que chegou para alguns celulares Android há um ano e para iPhones em abril, 
diz  ao usuário a hora de sair para restaurante onde fez reserva. Isso porque ele percebeu um 
e-mail do OpenTable em sua caixa de entrada do gmail, conhece sua localização pelo GPS de 
seu aparelho e verificou o Google Maps pelas condições do trânsito.  
  
Alguns dias antes de você viajar, ele lhe mostra o clima em seu destino, e ao desembarcar, 
informações sobre o câmbio e a hora em seu país de origem. Peça em voz alta que o Google 
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Now lhe avise para comprar leite quando entrar em um mercado, e um alerta aparecerá da 
próxima vez em que você estiver em uma loja.  
  
A busca preditiva de sucesso, no entanto, é tão complicada quanto a vida real. Se você está 
em Londres a trabalho, o que um aplicativo saberia a partir dos eventos em seu calendário, 
provavelmente gostaria de um PDF corporativo. Mas se está de férias, você preferiria a rota 
até o Big Ben.  
  
"No momento em que você faz uma busca, algo já falhou", afirma Phil Libin, presidente do 
Evernote, aplicativo de notas que exibe ativamente entradas anteriores relacionadas a 
circunstâncias atuais.  
  
Conhecer as pessoas 
  
Muitos dos aplicativos usam o aprendizado de máquinas para conhecer as pessoas ao longo do 
tempo. O serviço da reQall, por exemplo, pode bloquear chamadas para não o atrapalhar 
durante reuniões. Certo dia, porém, o jovem filho do cofundador da companhia, Sunil Vemuri, 
estava doente em casa com o pai de Vemuri, que tentava falar urgentemente para perguntar 
sobre medicamento. Como ligou mais de uma vez e a reQall sabia que os dois tinham o 
mesmo sobrenome e se falavam com frequência, o aplicativo interrompeu a reunião.  
  
A meta é ir além da ajuda logística para lhe enviar qualquer coisa que você possa precisar 
saber. O Google recentemente acrescentou recomendações de livros, filmes e músicas, por 
exemplo. "Você pode apenas imaginar vários anos no futuro, se aquele assistente pessoal 
fosse um especialista em cada campo conhecido pela humanidade", conta Amit Singhal, vice-
presidente de busca do Google.  
  
Os anúncios não estão muito distantes. "Quanto melhor pudermos oferecer informações, 
mesmo sem que você peça, melhor poderemos entregar informações comerciais que as 
pessoas estão animadas para promover", disse Larry Page, presidente do Google, a analistas 
em abril.  
  
Alguns céticos dizem que empurrar anúncios e outras informações indesejadas pode ser 
irritante ou até mesmo uma violação de privacidade. Se você assiste ao trailer de um filme no 
YouTube, por exemplo, o Google Now pode enviar horários locais quando o filme estrear em 
sua cidade. Mas e se você odiou o trailer? "As pessoas podem achar a interface mais 
perturbadora do que útil", admite Matwyshyn, da Wharton.  
  
Baris Gultekin, diretor de gestão de produtos do Google coinventor do Now, argumenta que a 
empresa está ciente do risco e é "muito conservadora" com o que mostra às pessoas. Segundo 
Daniel Gross, cofundador de outros aplicativo de assistente pessoal, o Cue, é por isso que ele 
começou com alertas onde a pessoa assinalou interesse – como criar uma entrada no 
calendário, por exemplo. "Esse é um problema complexo, pois por um lado você quer oferecer 
ao usuário a melhor experiência possível", diz ele. "E por outro lado, você não quer que 
alguém tenha um momento sinistro de preocupação, do tipo: 'Isso parece bom demais pra ser 
verdade'". 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 27 ago. 2013, Informática, p. 34. 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


