
Buscador da Microsoft enfrenta o Google  
Bruno Garattoni  
 
A Microsoft lançou, na semana passada, uma versão melhorada do seu site de busca, o MSN 
Search (beta.search.msn.com), com o propósito de destronar o Google (www.google.com). 
 
Segundo a empresa de Bill Gates, o novo MSN Search, cujo desenvolvimento consumiu pelo 
menos US$ 100 milhões, consulta 5 bilhões de páginas - menos do que o prometido pelo Google, 
cujos criadores disseram, em resposta à Microsoft, ter dobrado seu índice (8 bilhões de 
documentos). 
 
Medir cientificamente a eficácia de um buscador é muito difícil, mas um aspecto ficou evidente 
durante os testes realizados pela reportagem: desde a semana passada, ambos os sites estão 
oferecendo mais resultados (não necessariamente mais relevantes). 
 
Como ainda está em desenvolvimento, o MSN Search apresentou inconsistências. Além de ter 
ficado, no dia da inauguração, fora do ar pelo menos duas vezes, exibiu oscilação. Realizada na 
quinta-feira de manhã, a pesquisa por um determinado termo achava 246 páginas. À tarde, esse 
número chegou a 441, para depois recuar, na sexta-feira, para 259. 
 
Outro problema envolveu o recurso Desktop, que é um buscador pessoal -serve para vasculhar o 
conteúdo de arquivos gravados no PC (e- mails e documentos do Microsoft Office). 
 
Seu uso requer a instalação da barra de pesquisa MSN Toolbar, mas ela não funcionou 
corretamente -simplesmente não trazia um botão para acessar a função Desktop. Na sexta-feira, 
a Microsoft revisou os arquivos de ajuda do MSN Search e apagou todas as me nções ao recurso. 
 
Até a conclusão desta edição, a inclusão de um buscador pessoal no MSN Search permanecia 
indefinida. Isso é ruim para a Microsoft, pois o Google já oferece esse recurso 
(desktop.google.com). 
 
Apesar dos tropeços iniciais, o MSN Search tem qualidades que podem fazer competição ao 
Google. Seus recursos de pesquisa avançada são exibidos de maneira muito mais lógica e 
organizada. 
 
Se o usuário do Google quiser selecionar os idiomas usados na busca ou restringi-la ao conteúdo 
de determinado site, por exemplo, tem de acessar uma tela de configuração com 14 itens. No 
MSN, a complexidade é escondida pelo botão Search Builder, que só mostra um tópico de cada 
vez. 
 
A exemplo do rival, o MSN Search permite limitar a pesquisa a fotos e notícias. Ele consegue 
separar imagens coloridas das preto-e-branco, o que é interessante, mas apanha feio do Google. 
Uma pesquisa por "Gisele Bundchen" (sem o trema), por exemplo, leva a apenas 331 fotos no 
MSN - muito menos que as 5.400 descobertas pelo competidor.  
 
O engenho da Microsoft não acessa grupos de discussão (da rede Usenet) nem pesquisa preços de 
produtos -coisas que o Google faz-, mas promete personalizar os resultados de acordo com a 
localização geográfica do usuário. A idéia é: se você digitasse "restaurante" e clicasse em Near 
Me, surgiria uma lista de estabelecimentos próximos. Esse recurso não funciona no Brasil. 
O MSN Search, por sinal, oferece bem menos opções de idioma do que o Google. 
 
Como o rival, o MSN Search armazena cópias das páginas que cataloga -permite consultar sites 
que já saíram do ar. Os dois engenhos exibem os resultados de maneira linear, ou seja, não os 
agrupam por tópico como o buscador Clusty (www.clusty.com). 
 



Rusgas 
 
O enfrentamento entre Google e Microsoft não é recente. Quando o primeiro lançou um serviço de 
e-mail gratuito, o Gmail, e invadiu o terreno da empresa de Bill Gates (cujo serviço Hotmail é líder 
de mercado), a Microsoft intensificou o desenvolvimento de seu buscador. Em julho, o Google 
contratou um engenheiro que trabalhou no desenvolvimento do Internet Explorer. Isso alimenta 
especulações sobre a criação de um navegador, o que representaria novo ataque à Microsoft. 

 
 
Leia Mais 
 
Gmail estreita ligação com o micro  
Juliano Barreto 
 
O Gmail (gmail.google.com), serviço de e- mail do Google que oferece 1 Gbyte de espaço, 
anunciou na semana passada que seus usuários poderão usar o padrão POP (Post Office Protocol) 
para baixar e-mails para o micro usando programas como o Outlook ou o Thunderbird. 
 
Essa vantagem, no entanto, já era oferecida por programas alternativos como o Pop Goes the 
Gmail (207 Kbytes, grátis, em jaybe.org/downloads.htm) e o psGmail 
(www.blogger.net.cn/psgmail), cuja licença é adquirida por US$ 8,90. 
 
Outra opção é o You've Got Gmail (1 Mbyte, grátis, em www.deltha.ro). No mesmo endereço, está 
disponível um plug-in (acessório) para o programa de mensagens instantâneas Trillian, que 
monitora a chegada de novos e-mails na caixa postal do Gmail. 
 
Mesmo com essas opções, a maneira mais fácil de baixar as mensagens via POP3 é a configuração 
do serviço original. Basta entrar na sua conta do Gmail, acessar o link Settings (na parte superior 
da tela) e depois clicar na aba Forwarding and POP. Entre as opções apresentadas, escolha Enable 
POP for all mail. 
 
Após fazer isso, é preciso configurar o programa leitor de e- mails. Existe uma lista com 
explicações (em inglês) para configurar o Gmail em 13 programas diferentes no endereço: gmail. 
google.com/support/bin/answer.py?answer=12103. 
 
Para criar uma conta no Gmail é preciso ser convidado por um usuário já cadastrado no serviço. 
Quem pretende ter um conta com 1 Gbyte de espaço para armazenar mensagens pode utilizar, 
sem convite, serviços gratuitos como o Walla! (www.walla.com) ou o Spymac 
(www.spymac.com/user.php?action=register). 
 
Mais funções 
Outros programas gratuitos criados por programadores independentes também podem adicionar 
funções úteis ao Gmail. É o caso do GMail Drive (118 Kbytes, grátis, em 
www.viksoe.dk/code/gmail.htm), que transforma o espaço disponível nos servidores do Google 
em um disco virtual para armazenar qualquer tipo de arquivo. 
 
Outro programa que usa o e-mail como depósito é o Goollery (35 Kbytes, grátis, em 
www.wirzm.ch/goollery). Seu diferencial é a capacidade de enviar e armazenar fotos de sites 
diretamente para a caixa postal. 
 
É errado pensar que só existem programas extra-oficiais para o Gmail. A equipe de 
desenvolvimento do Google criou a ferramenta Gmail Notifier (292 Kbytes, grátis em 
toolbar.google.com/gmail-helper), que monitora a caixa postal e emite alertas sonoros quando 
novas mensagens são recebidas. 



Outras ferramentas para aproveitar melhor o Gmail podem ser encontradas no endereço 
www.gmailtools.com. 

 
 
Leia Mais 
 
Serviço copia lista de contatos  
Juliano Barreto 
 
Graças à compatibilidade com o formato CSV (valores separados por vírgulas), é possível importar 
listas de endereços do programa de e- mail Outlook, dos serviços Hotmail e Yahoo! Mail e da rede 
social Orkut diretamente para a lista de contatos do Gmail. 
 
Os usuários do Outlook Express devem acessar o menu Arquivo, clicar em Exportar, depois em 
Catálogo de Endereços e escolher a opção Arquivo de texto (valores separados por vírgula). Feito 
isso, basta selecionar o diretório onde a lista de contatos será salva. 
 
No Orkut, o processo é ainda mais simples. Depois de entrar no site, basta clicar no botão Friends 
e depois acessar o link Download your contacts, que fica na parte inferior da página, e baixar a 
lista. 
 
Exportar os contatos armazenados nos serviços de webmail Hotmail e Yahoo! exige procedimentos 
diferentes de acordo com o navegador usado pelo internauta, mas há detalhes de como usar o 
Internet Explorer e o Mozilla no endereço 
gmail.google.com/support/bin/answer.py?answer=12118#others 
Outros serviços e programas que armazenam contatos no formato CSV, como o programa de 
agenda para micros de mão Palm Desktop, também podem ser copiados. 
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