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Empresa espera disputar mercado da Microsoft com lançamento do Desktop 3. 
 
O Google, operador da ferramenta de busca mais utilizada da internet, está oferecendo uma nova 
versão de seu software de busca para computadores de mesa que permite aos usuários localizar 
arquivos em vários PCs e compartilhar conteúdo da web.Com o Google Desktop 3, os usuários 
poderão buscar documentos, arquivos de música e e-mails, além de visualizar informações da 
web personalizadas, como notícias e a previsão do tempo, em uma janela chamada Sidebar, 
localizada em uma das extremidades da tela do computador, anunciou Sundar Pichai, gerente de 
produto do Google. 
 
Permitir que os usuários busquem arquivos em vários computadores possibilita que eles 
visualizem o conteúdo de seu PC residencial enquanto estiverem no trabalho, por exemplo. Os 
resultados da busca são exibidos no navegador e não são acompanhados por nenhum tipo de 
anúncio. 
 
O Google Desktop 3 não acessa computadores remotos. Ele armazena um índice de arquivos que 
os usuários dos computadores remotos optam por disponibilizar."Dentro do Google, vemos esse 
produto como um de nossos produtos mais estratégicos", disse Pichai.  
 
Os painéis individuais da Sidebar, que exibem conteúdo da web e miniaplicativos como listas de 
tarefas, podem ser transferidos para qualquer ponto da tela. O Google lançou a Sidebar em 
agosto passado, antes do recurso semelhante que a Microsoft pretende introduzir na próxima 
versão do Windows.  
 
O novo software é a segunda atualização lançada pelo Google para seu programa de busca em 
PCs em menos de seis meses e faz parte da batalha da empresa para adquirir o controle do setor 
de computadores pessoais da concorrente Microsoft, a maior fabricante mundial de software.  
 
O Google está desenvolvendo mais aplicativos que executam tarefas cotidianas em computadores 
pessoais. A Microsoft já oferece um software de busca concorrente e pretende incorporar os 
recursos oferecidos pelo Google na próxima versão de seu sistema operacional Windows. 
 
"O Google está entrando pelas bordas devagar, mas a empresa está criando, com certeza, uma 
série de ferramentas alternativas para algumas das coisas que a Microsoft já oferece", disse Greg 
Sterling, analista da empresa de pesquisa de mercado Kelsey Group, de São Francisco. "A 
Microsoft está definitivamente lutando para alcançar o Google em algumas áreas." 
 
O Google introduziu seu programa de busca para PCs em outubro de 2004. Tanto a Microsoft 
quanto a Yahoo lançaram seus próprios softwares de busca para PCs pouco tempo depois. 
 
Dell poderá adotar tecnologia do Google  
 
Aumentando a pressão sobre a gigante Microsoft, a Dell está testando o software de busca para 
PCs do Google para distribuí-lo em seus novos computadores. A Dell, a maior fabricante mundial 
de computadores pessoais, está testando uma home page que utiliza tecnologia do Google. 
 
Os computadores da Dell podem ser vendidos futuramente com programas do Google pré-
instalados. A fabricante afirmou que está avaliando alguns softwares do gigante das buscas. A 
ferramenta para localizar arquivos em desktops e a barra de ferramentas do Google estão na lista.  
 



"Estamos conduzindo um teste para saber como seria a distribuição de algumas de nossas 
ferramentas via Dell", confirmou Jon Murchinson, porta-voz do Google. Caso a parceria se 
concretize, estas soluções podem ser colocadas em cerca de 100 milhões de novos PCs.  
 
O Google já tem parcerias com os fabricantes HP, Gateway, Sony, Apple e Toshiba, que vendem 
computadores com a barra de ferramentas já instalada.A iniciativa pode ameaçar a soberania da 
empresa de software Microsoft, há anos a companhia de Bill Gates oferece seus programas em 
novos computadores. Quando as ferramentas já vêm instaladas nos PCs, aumentam as chances 
de os usuários continuarem com elas.  
 
Cresce utilização do site nos EUA 
 
O site de buscas Google ganhou terreno diante de seus concorrentes e agora reúne cerca da 
metade de todas as buscas feitas na internet nos Estados Unidos, revelou uma pesquisa publicada 
ontem. A Nielsen/NetRatings mostrou que, em dezembro passado, o Google teve 48,8% de todas 
as consultas na internet nos EUA, uma alta de 43,1% em relação ao ano anterior. 
 
O rival mais próximo do Google, Yahoo, tem 21,4% das buscas, um pequeno aumento contra as 
21% registradas no ano anterior. 
 
O terceiro colocado foi o MSN Search da Microsoft, que perdeu 3,1 pontos percentuais, com 
apenas 10,9% das buscas. 
 
Estes números têm como pano de fundo um aumento de 55% em todas as buscas feitas na 
internet, com 5,1 bilhões de consultas por mês, explicou a Nielsen/NetRatings. 
 
Enquanto a quantidade de buscas na internet tende a crescer, o número de pessoas conectadas à 
rede mundial de computadores só aumentou 3% no mercado americano para 207 milhões de 
pessoas.  
 
"O aumento de dois dígitos na atividade de busca online é um marco significativo na evolução do 
comportamento do consumidor na internet", afirmou Ken Cassar, diretor sênior de analítica da 
Nielsen//NetRatings. "A busca online é a principal ferramenta na qual as pessoas confiam para a 
busca cotidiana". 
 
Google Books busca parceria 
Daniele Carvalho 
 
Ao desembarcar no Brasil esta semana, o gerente de Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas 
do Google, Marco Marinucci, trouxe na bagagem a trabalhosa tarefa de convencer editoras e 
livreiros nacionais a fazerem parte do Google Books, ferramenta de busca de livros do site. 
 
O sistema, alvo de críticas por conta de questões de direito autoral, já está em funcionamento em 
diversos países, mas em nenhum de língua portuguesa. Para o executivo, houve um mal-
entendido na divulgação do Google Books. "Nosso objetivo não é o de travar uma batalha com as 
editoras. Pelo contrário, queremos as editoras como parceiras. 
 
Houve um erro de comunicação e interpretação, que de certa forma foi nosso também. O objetivo 
da ferramenta é divulgar livros na internet. Sabemos o quanto é difícil para as editoras lançar 
diversos títulos simultaneamente. A ferramenta faria este trabalho", comenta Marinucci, que é 
italiano. 
 
O primeiro encontro com as editoras e livreiros brasileiros ocorreu na última quarta-feira, em São 
Paulo, quando o executivo se reuniu com 110 membros da Câmara Brasileira do Livro (CBL). 
Marinucci se disse satisfeito com a receptividade do Google Books. "Queremos iniciar a oferta no 



Brasil para ontem", brincou ele. De acordo com o executivo, o primeiro passo foi esclarecer a 
metodologia utilizada pelo Google Books. Como explicou, só serão colocadas no site as obras 
previamente acertadas com as editoras, que por sua vez definirão qual o percentual de páginas a 
ser exibido gratuitamente. 
 
Cada visita ao site só permite, no máximo, a visualização de cinco páginas de um título. Estas 
páginas não poderão ser impressas ou copiadas. "O objetivo é a dar ao usuário uma prévia do 
conteúdo de um livro, informando qual é a editora e onde encontrá-lo", explica Marinucci. Só 
serão integralmente veiculadas na internet obras consideradas de domínio público. 
 
Neste caso, as indicações serão feitas por bibliotecas públicas nacionais. Ainda assim, não será 
permitida a impressão e cópia dos livros. Marinucci também fez questão de frisar que o serviço 
não é pago. "A receita do Google Books é proveniente da publicidade do site, que é veiculada por 
meio dos links recomendados", ressalta ele. Na próxima semana, Marinucci se reunirá novamente 
com os livreiros brasileiros. 
 
A empresa não revela as cifras do investimento do produto no Brasil, mas afirma que o País é 
uma de suas prioridades. O gerente do Google lembrou que o maior site de busca da internet 
nasceu da vontade dos idealizadores do Google - Larry Page e Sergey Brin - em criar uma 
ferramenta de busca de livros. "Eles queriam fazer uma biblioteca de Alexandria virtual. 
 
O projeto acabou ganhando outro caminho", conta ele. Atualmente o Google Books está disponível 
em todas as línguas faladas na Europa, exceção do português e de idiomas do Leste europeu. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 fev. 2006, Tecnologia & Saúde. 
 


