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Dez anos depois do nascimento da rede mundial de computadores, ela está em um caos. Não se 
trata de uma crítica - assim como as maiores cidades do mundo, o caos e o dinamismo andam de 
mãos dadas. Da mesma forma como acontece com as cidades, porém, atingimos um ponto em 
que a falta de ordem se torna um problema. 
 
O prefeito de Webópolis, "sir" Tim Berners-Lee, está tentando trazer uma certa ordem com 
iniciativas do tipo "Semantic Web" (consulte www.w3.org  se quiser saber mais), mas penso que 
nós, que temos um papel mais modesto, deveríamos colocar ordem na nossa vizinhança. 
 
Deixemos de metáforas. Estou me referindo à dificuldade de encontrar o que queremos na web e 
- ainda mais importante, se você for um provedor de informação - assegurar que os visitantes do 
seu site encontrem o que você quer que encontrem. 
 
Existem duas soluções genéricas. Uma delas é organizar os dados de forma mais eficaz - o Yahoo! 
tem sido o personagem principal nesse caso, usando editores para classificar cada site e 
enquadrá-lo em um diretório caprichado. A outra é se empenhar para tornar os mecanismos de 
busca mais eficazes. A abordagem da busca está vencendo, simplesmente porque a internet está 
superando o ritmo dos classificados. O "Open Directory" (diretório aberto), um projeto que tentou 
lidar com isso nos levando a classificar os sites de todos os demais, até agora não conseguiu ficar 
à altura das expectativas originais. 
 
Assim sendo, teriam os mecanismo de busca levado a melhor? Na maioria dos lugares, sim; ou, 
mais especificamente, o Google está ganhando. Mas será que sempre encontramos o que 
queremos lá? Não, certamente não. 
 
Os diretórios podem, se forem bem elaborados, oferecer uma garantia bastante razoável de que 
obteremos a melhor informação e há um lugar em que a busca por uma melhor classificação não 
foi abandonada. Chama-se setor público. A Biblioteca Britânica (BB) tem um site, 
www.collectbrittan.com, que contém as imagens de quase 100 mil itens, incluindo artigos de 
jornais, mapas, fotografias e música em folhas soltas. Vá até "advanced search" (busca 
avançada), selecione "subject search" (tema procurado) e receberá uma escolha, outra e mais 
outra - por exemplo: "People & Society" (Pessoas & Sociedade), "Food & Beverage" (Alimentos & 
Bebidas), "Tea" (Chá).  
 
Apesar de ser chamado de busca, na realidade é um diretório. Ele parece ser simples, porém na 
verdade é o resultado de um trabalho árduo. Os itens foram cuidadosamente classificados pelos 
curadores da BB para garantir que os estudiosos e o público em geral encontrem o que querem, 
usando os termos que lhes vem à mente em primeiro lugar (lembrando que estudiosos não usam 
as mesmas palavras usadas por pessoas normais). 
 
É difícil encontrar o que queremos na internet   
 
David Macken, sócio-diretor da System Associates, que desenvolveu o sistema de gerenciamento 
de conteúdo da BB, destaca que as bibliotecas estão tão acostumadas a classificar que 
surpreenderia se não oferecessem esse tipo de serviço. Os museus são semelhantes e, diz ele, o 
setor público como um todo está se atendo tenazmente à idéia de que dados estruturados são 
dados fáceis de usar. No Reino Unido, muito tem sido feito para assegurar que os sites locais e 
nacionais funcionem da mesma forma, impondo o uso de metadados informatizados e até usando 
o mesmo URL (acrônimo do inglês para endereço de um recurso na internet). Curiosamente, 
podemos eventualmente ir até Direct Gov (www.direct.gov.uk) e ir clicando até chegar a uma 
área específica antes de selecionar o distrito. 
 



Eu me esforço para entender porque isso seria proveitoso, pois a maioria das pessoas só precisa 
saber a respeito de sua própria área. Por outro lado, posso entender como isso poderá ser 
inestimável no mundo comercial. Grandes grupos usam os seus websites para se comunicar com 
distintos públicos-alvo. Eles deveriam competir ferozmente na qualidade da informação que 
fornecem, porém será que realmente precisam competir sobre a forma em que está organizada? 
 
Pense sobre as necessidades de seus visitantes - quer sejam clientes, investidores, potenciais 
empregados, jornalistas, ONGs, ou seja quem for. Será que eles realmente querem aprender um 
conjunto de classificações diferentes a cada site? Em algumas áreas, como relações com 
investidores, os analistas precisam dispor do mesmo conjunto de informações de cada empresa, 
para que possam compará-las, como fazem com os relatórios financeiros.  
 
Porque não usar uma categoria padronizada de classificações, com as mesmas seções e sub-
seções usadas em cada site? Não há nada que algumas pessoas gostem mais do que um bom 
comitê para estabelecer padrões; eis um lugar em que ele é necessário. Há muito trabalho sendo 
feito em torno da criação de padrões XML (linguagem de programação na internet) para elaborar 
relatórios financeiros, mas eu estou falando sobre algo muito mais simples: que links você usa, e 
que mensagem as marcações devem transmitir?  
 
Isso conduz a outra possibilidade. Seria possível ter um portal de investidores (de mídias, ou de 
carreiras), para que os usuários possam parar e comparar informação equivalente procedente de 
qualquer número de empresas? Exigiria muito empenho, porém poderia ser feito. Isso significa 
que a individualidade do site seria sacrificada? 
 
Bem, não há dúvida de que a navegação incompreensível está prejudicando algumas empresas 
comercialmente, porém, se os parâmetros básicos forem padronizados, o duramente pressionado 
pessoal da web poderia gastar mais tempo criando formas distintas de diferenciar as suas 
organizações. 
 
Como será possível conseguir fazer isso quando se está desesperadamente carente de recursos? 
Bem, que parcela dos negócios, do interesse dos investidores ou de postulantes a emprego de 
alto nível você está perdendo porque eles não encontram aquilo que você quer que eles 
encontrem? Como é possível que seus chefes não queiram lhe destinar os recursos? 
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