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O Google Desktop Search, gratuito, permite fazer pesquisa até no disco rígido do computador.  
 
O computador pessoal (PC) moderno é uma maravilha, não é? Eis uma máquina que permite à 
pessoa comum com muito pouco treinamento criar um novo documento, verificar a ortografia, 
ornamentá-lo com gráficos, enviá-lo eletronicamente a alguém no outro lado do mundo – e depois 
guardá-lo em algum canto obscuro do disco rígido, onde nunca mais será visto.  
 
Evidentemente, todo sistema operacional oferece um comando Find (Encontrar). Mas o que está 
no Windows não é uma obra-prima da Microsoft. Ele requer cliques demais, faz perguntas demais, 
demora para sempre, não consegue achar seu e- mail, e os resultados são de difícil interpretação. 
Como insulto final, no supostamente ultramoderno Windows XP a Microsoft colocou ou um 
cachorro de cartum que aparece como a dizer: "Sabemos que isso vai levar muito tempo, mas 
olhe para o cachorrinho!"  
 
O Google mostrou ao mundo como a boa busca poderia ser: incrivelmente rápida, 
abençoadamente simples, atraentemente elaborada. Por infelicidade, só pode fazer busca na 
internet. Para a busca em seus próprios arquivos, você tinha de retornar, com relutância, ao 
Windows e ao seu vira-lata lerdo.  
 
Não mais. Há dias, a Google revelou sua mais recente invenção: Google Desktop Search. Como o 
nome sugere, é o software que aplica a famosa tecnologia de busca Google ao que está registrado 
no disco rígido de seu computador pessoal. É gratuito, está dispon ível de imediato para Windows 
XP e Windows 2000 (www.desktop.google.com) e é espetacular.  
 
À semelhança do programa de busca do Windows, o Google Desktop consegue encontrar arquivos 
por nome, incluindo fotos, arquivos de música e assim por diante. Mas também pode procurar por 
palavras dentro de seus arquivos, incluindo documentos de Word, Excel e PowerPoint. Isso é um 
alívio quando você não consegue se lembrar como nomeou um arquivo, mas consegue se lembrar 
do que se tratava – ou quando uma criança exploradora renomeia sua tese de doutoramento 
"xggrjpO'$5%///". O Windows também oferece esse recurso, mas é difícil de ser encontrado, 
difícil de ser ativado e é mal documentado.  
 
Como proeza final, o Google Desktop faz algo tão profundo que pode alterar para sempre o modo 
como você pensa do seu PC: pode procurar qualquer página da internet que você já visualizou 
alguma vez, qualquer mensagem de e- mail que já abriu e a transcrição de qualquer conversa de 
mensagem instantânea que já teve.  
 
Por que esse recurso muda tanto a vida? Porque o uso de um computador nos dias de hoje 
significa ser bombardeado com informações demais para serem lembradas. O Google Desktop 
torna-se efetivamente o tipo de caixa preta de avião para seu PC – uma memória fotográfica, 
como diz o Google. O programa consegue se lembrar de qualquer pedaço de texto que já passou 
diante de seus olhos, em fração de segundo. Você nem precisa se recordar onde leu algo (e- mail, 
internet, mensagem instantânea, documento); só precisa lembrar-se do que se trata.  
 
Esse recurso, como dizem no Vale do Silício, é estrondoso.  
 
"Está certo", você provavelmente está pensando, "deve haver sem dúvida alguma armadilha". 
Não, não há nenhuma armadilha. Entretanto, existe uma lista muito longa de notas de rodapé.  
 
Para começar, o Google Desktop está oficialmente em versão de teste. Isso significa que o Google 
não a considera finalizada. Por enquanto, sua maior limitação é a lista de programas que 
reconhece.  



Neste momento consegue fazer busca de arquivos Acrobat (PDF), exceto por nome de arquivo. 
Não consegue procurar páginas da internet que você visitou, a menos que seu browser (programa 
de navegação) seja o Internet Explorer; sessões de conversa, a menos que você use o AOL 
Instant Messenger; ou e- mail, a não ser que você utilize Outlook ou Outlook Express. Se você não 
emprega esses programas, o Google Desktop vai parecer muito menos essencial.  
 
O Google Desktop Search é notável na condensação de sua codificação – todo o programa cabe 
em um download de 446 kilobyte – mas sua instalação requer pelo menos um gigabyte de espaço 
livre no disco rígido. Isso porque, como outros programas semelhantes, o Google Desktop 
funciona mediante criação do que é chamado de um índice: um banco de dados de muitos 
megabyte das palavras em todos os seus arquivos. Para fazer a busca em enorme volume de 
material, o programa necessita de um bom espaço para seu índice.  
 
Criar seu arquivo de índice também não é o que poderia se chamar de instantâneo. De fato, o 
Google Desktop demora entre cinco horas e o dia todo para construir seu índice. (No momento 
que você iniciar o trabalho no PC, o indexador Google imediatamente se retrai. Isso significa que 
seu PC nunca fica mais lento com a indexação, mas também significa que o Google Desktop 
demora mais para indexar do que alguns dos seus concorrentes.)  
 
Uma vez construído o índice, o Google o mantém com o registro de cada documento e mensagem 
que você abrir, cada página da internet que você visitar e cada sessão de mensagens instantânea 
que você realizar. Felizmente, o logo de bandeja de sistema do Google Desktop possui um 
comando prático Pause Indexing (interromper indexação), que você pode usar enquanto trabalhar 
em algo que você prefere que não possa ser encontrado (conversas de meia-noite, você sabe 
como é). Como o botão Snooze (Soneca) no relógio de alarme, ele permite retomar a indexação a 
cada 15 minutos, para você não se esquecer.  
 
Você pode iniciar o Google Desktop para busca de uma das duas maneiras. Primeiro, pode clicar 
duas vezes no ícone de bandeja de sistema. Num momento, você se vê em seu browser de 
internet, confrontando com o que parece à primeira vista o site Google.com. Mas se você digitar 
nele uma frase de busca e clicar em Search Desktop, vai obter uma lista caprichada de itens 
correspondentes, cada um identificado por um pequeno ícone. (Quando a identificação é de um 
página da internet que você visitou, visualiza-se uma imagem em miniatura dela.)  
 
Você pode clicar em qualquer elemento na lista dos resultados para abrir o arquivo, mensagem, 
página de internet ou transcrição correspondente. O processo parece uma busca padrão Google, 
uma familiaridade confortável que significa que você tem pouca coisa nova a aprender. A outra 
maneira de usar o Google Desktop é um pouco mais excêntrica. Sempre que você utilizar o 
Google regular para fazer busca na internet, a lista de resultados inclui um novo link que diz, 
"mais 78 resultados encontrados em seu computador". Em outras palavras, sempre que realizar 
uma busca Google, sua investigação é enviada simultaneamente ao Google (para a busca on-line) 
e para o Google Desktop (para procurar no seu PC), para sua conveniência.  
 
Por mais desconcertante que possa parecer a visualização de resultados da internet e de seu 
próprio computador com tanta proximidade, o Google diz que suas indagações no computador e 
seus resultados nunca são enviados ao Google; o fato de que o Google Desktop não requer uma 
ligação à internet sustenta essa asserção.  
 
Falando de privacidade, você também pode desligar qualquer dos tipos de item de busca. Se, por 
exemplo, você preferir que suas sessões de navegação na internet não fiquem disponíveis para 
busca pelos outros membros da família, basta desligar esse recurso. Você também pode omitir do 
registro páginas seguras da internet, de modo que suas transações bancárias e de ações não 
estejam disponíveis para recuperação. (Mesmo assim, as empresas devem considerar com 
cuidado as ramificações de segurança dos aspectos de registro do Google Desktop.)  
 



Agora tanto a Microsoft como a Apple anunciaram que seus próximos sistemas operacionais 
(Windows Longhorn em 2006 e Mac OS X Tiger em 2005) incluirão ferramentas que prometem o 
mesmo tipo de busca acelerada pelo sistema todo como faz o Google Desktop.  
 
Mas o Google Desktop Search já tem mu itos rivais. Como o Lookout (www.lookoutsoft.com), 
Blinkx (www.blinkx.com, gratuito), Lycos Hotbot Desktop (www.hotbot.com./tools, gratuito), 
Enfish (www.enfish.com., US$ 50 e US$ 200) e DT Search (www.dtsearch.com., US$ 200.  
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