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Gigante de software de gestão pretende conquistar as empresas como Google ganhou a web.  
 
A Oracle revelou ontem, em Tóquio, que acaba de entrar no disputado mercado de sistemas de 
buscas, no que o seu fundador e principal executivo, Larry Ellison, chamou do maior importante 
anúncio da empresa de software corporativo americano em muitos anos.  
 
Diferentemente da maior estrela da internet, o Google, responsável pelo mais conhecido sistema 
de buscas de informações públicas disponíveis na web, a Oracle pretende atingir o mercado de 
buscas privadas e corporativas, que demanda há anos uma ferramenta capaz de encontrar por 
meio de palavras-chave informações contidas em seus diferentes sistemas internos, dentro de 
documentos e e-mails, por exemplo.  
 
"A Google estima esse segmento de buscas privadas em US$ 5 milhões", disse Ellison. Segundo o 
executivo, a Oracle deve fechar seu ano fiscal 2006, em maio, com vendas de US$ 15 milhões. O 
novo produto começará a ser vendido com a mudança do ano fiscal, mas testes poderão ser 
conduzidos anteriormente a partir do web site da Oracle. Ellison espera o retorno rapidamente, 
por ser um produto que pode ser testado em uma semana.  
 
Quanto a empresa pode abocanhar dessa fatia depende muito dos resultados dos primeiros testes 
da solução. Segundo o vice-presidente de pesquisas da consultoria IDC do Japão, Jun-ichi Saeki, 
hoje, nas empresas, há apenas sistemas de buscas criados internamente ou voltados a buscas em 
apenas alguns sistemas.  
 
Algumas empresas de pequeno porte também atuam no mercado, como a norueguesa Fast 
Search, mas eram aguardadas estratégias mais ousadas de gigantes do software. A própria 
Google já anunciou sua entrada e a Microsoft também esboça atuar com buscas privadas. A 
última empresa tem a vantagem de muitas informações estarem disponíveis em seus softwares 
para desktop, incluindo o correio eletrônico Windows Outlook e o processador de textos Word.  
 
Segurança  
 
O grande desafio para as buscas corporativas, segundo Saeki, está em permitir buscas internas 
sem, no entanto, o cliente perder em segurança, o que a Oracle diz ter conseguido com a 
ferramenta, batizada de Oracle Secure Enterprise Search 10g (do inglês, ferramenta de busca 
corporativa Oracle).  
 
Ellison afirma que a solução possibilita a todos os funcionários de um cliente a procurarem 
informações dentro de sistemas tão diversos quanto o banco de dados Oracle (o mais usado no 
mundo e maior fonte de sua receita), softwares de gestão próprio ou de concorrentes, como o da 
líder mundial SAP, ou até mesmo em documentos e e-mails contidos no Windows, da Microsoft; e 
que faz isso respeitando políticas de segurança corporativa, como acesso restrito apenas aos 
funcionários que tem o direito de visualizar cada sistema ou informação. "Uma busca segura 
precisa saber quem esta usando o sistema e o que ele tem o direito de ver. Por isso, ninguém fez 
um bom trabalho nesse mercado", diz. "Resolvemos o problema da segurança", afirma Ellison.  
 
"É difícil saber quem foi a primeira empresa a entrar nesse negócio, mas se a ferramenta da 
Oracle for boa, ela terá a vantagem do pioneirismo. Isso significa que a empresa pode roubar 
parte da vantagem que a marca Google possui quando se pensa em buscas", afirma Saeki, da 
consultoria IDC.  
 



Ellison não esconde suas pretensões quanto a presença da Oracle no segmento. "O mundo estará 
dividido em Google, para as buscas publicas, e Oracle, para as buscas privadas", afirma o 
executivo.  
 
Em demonstração conduzida pelo vice-presidente de tecnologias de servidores, Andrew 
Mendelsohn, pode-se observar que o software da Oracle tem incrível semelhança com a interface 
do Google.  
 
Uma das características do lançamento foi o completo desenvolvimento interno. Sem revelar o 
montante voltado a pesquisa e desenvolvimento do projeto ou tempo total, Ellison afirmou que 
foram anos de criação do produto. Isso significa uma guinada para uma empresa que adquiriu em 
pouco mais de um ano uma dezena de empresas, em busca de mais clientes e novas tecnologias. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2006, Ti & Telecom, p. C1. 


