
Microsoft cria serviço de buscas na internet para enfrentar Google  
Do "New York Times"  
 
A Microsoft lançou sua resposta ao Google e ao Yahoo! no mercado de buscas na internet, mas 
adotou uma abordagem discreta, pouco comum para a empresa. 
 
A estréia, que toma a forma de um site de teste, contrasta com outro lançamento importante feito 
pela empresa nove anos atrás. Foi quando o presidente do conselho da Microsoft, Bill Gates, 
praticamente declarou guerra à Netscape Communications e seu browser, ao anunciar o browser 
da Microsoft, Internet Explorer. 
 
Na quarta-feira, enquanto a Microsoft se preparava para acionar seu serviço de busca 
(beta.search.msn.com), nenhum de seus principais executivos estava disponível para comentar. 
O funcionário de patente mais elevada que se dispôs a discutir o lançamento foi Adam Sohn, 
diretor de vendas e marketing do portal MSN. Ele negou que a intenção da Microsoft seja 
concorrer com o Google, no momento o serviço de busca dominante, mas, em lugar disso, 
"deliciar" seus próprios usuários do serviço. 
 
Sohn descartou o conceito de que a Microsoft, depois de travar uma batalha amarga contra as 
autoridades antitruste dos EUA devido às suas atitudes com relação à Netscape, tinha projetos 
igualmente agressivos para o mercado de buscas na internet. 
 
A Microsoft oferece uma grande ameaça ao Google e ao segundo colocado no mercado de buscas, 
o Yahoo!. 
 
A empresa disse que seu serviço de buscas MSN seria capaz de indexar 5 bilhões de páginas na 
web, o que tornaria o mais extenso banco de dados de busca, dependendo do método e do 
momento da contagem. 
 
Até recentemente, o Google informava que o número de páginas indexadas em seu banco de 
dados era de 4 bilhões. Mas executivos da empresa anunciaram que o total estava sendo 
atualizado para 8 bilhões de páginas. 
 
Concorrência 
Especialistas em buscas na internet e os analistas do setor dizem que a Microsoft precisaria 
avançar muito antes de ser encarada como sério concorrente pelo Google ou Yahoo!. 
 
"No geral, estou satisfeito por o serviço estar chegando ao mercado", disse Danny Sullivan, editor 
do boletim de notícias setoriais online SearchEngineWatch.com. "Mas não quer dizer que vá matar 
o Google", pelo menos não a curto prazo, afirmou. 
 
A Microsoft anunciou também que lançaria uma nova ferramenta de busca em computador antes 
do fim do ano. 
 
Recursos 
 
Muitos dos recursos que a Microsoft incorporou ao seu novo serviço de busca foram 
experimentados anteriormente no setor, com resultados variáveis. 
 
A empresa, por exemplo, deu ao serviço de busca a capacidade de compreender buscas em língua 
natural, de modo que o usuário possa se expressar sob a forma de perguntas como "qual é a 
capital do Peru?", e receber a resposta mais útil, ou seja, Lima. Técnicas menos sofisticadas, 
como o uso de palavras-chave apenas, podem gerar resultados sobre os perus que a Casa Branca 
servirá no Natal, disse Sohn, da Microsoft. 



O Google ganhou destaque ao analisar a estrutura da internet, e não das linguagens humanas, a 
fim de determinar a relevância da informação para a solicitação. 
 
A Microsoft também está seguindo o exemplo de outras empresas no cada vez mais popular 
mercado de buscas locais, com um recurso chamado Near Me, que fornece resultados adaptados à 
localização do internauta. 
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