
Tentáculos 
 
Google, Yahoo, MSN lançam serviços a cada dia, apimentando a Guerra dos Buscadores na 
disputa pelo público e por milhões de dólares 
 
O mercado de buscas na internet deve movimentar US$ 369 milhões em todo o mundo neste 
ano. Em 2009, a cifra deverá chegar a US$ 482 milhões, segundo dados do Gartner Group 
(www.gartner.com). Bem no meio desse redemoinho de milhões de dólares, estão Google, 
Yahoo! e MSN, que disputam palmo a palmo a primeira colocação da internet. 
 
Para vencer nas buscas, as empresas apostam na diversificação de serviços, lançando seus 
tentáculos a qualquer área da web que pareça interessante. O Yahoo! colocou no ar um canal 
de tecnologia na semana passada, o MSN mostrou suas garras com um novo programa de 
captação de anúncios e o Google, depois de apresentar um software de design 3D, anuncia 
hoje mais novidades. 
 
"Há uma guerra pacífica na internet. Quem ganha com isso é o usuário, pois cada vez mais são 
oferecidos serviços gratuitos de qualidade", diz Thiago Bacchin, diretor da empresa Cadastra 
(www.cadastra.com.br), especializada em sites de busca. 
 
Google, Yahoo! e MSN, que têm como grande atrativo seus serviços de busca, já são portais 
tão completos quanto ricos. O faturamento do Google atingiu US$ 6,1 bilhões no ano passado. 
O Yahoo! vem logo atrás, com US$ 5,2 bilhões no ano. O MSN não informou seus rendimentos, 
mas a Microsoft, sua empresa-mãe, faturou quase US$ 40 bilhões em 2005. 
 
Em número de usuários, o Google é o líder, seguido pelo portal MSN. São 153 milhões de 
pessoas por mês no primeiro contra 150 milhões de visitantes que a empresa de Bill Gates 
recebe. Os dados são da Nielsen/ NetRatings, que mede audiência de internet em 11 países. O 
Yahoo!, com 144,5 milhões de usuários, é líder nos EUA e no Japão, os maiores mercados web 
do planeta. 
 
Além disso, uma pesquisa da empresa BIGresearch mostrou que o Yahoo! é o mecanismo de 
busca que mais influencia as compras via internet nos EUA. Segundo a companhia, especialista 
em análise de consumo, o MSN está em segundo lugar. 
 
Em meio a tantos números, Google, Yahoo! e MSN vão engrossando e multiplicando seus 
serviços a todo momento. A velocidade é tamanha que talvez grande parte dos internautas 
nem chegue a conhecer a totalidade das áreas em que cada uma das empresas atua. É preciso 
mergulhar nos portais para descobrir as riquezas que oferecem. 
 
MSN ainda engatinha nas buscas on-line  
 
Microsoft investe com atraso no segmento de buscadores na internet e tenta compensar o 
longo tempo perdido 
 
O portal MSN (www.msn.com), apesar de ser o segundo mais acessado do mundo, não é o 
preferido dos internautas quando o assunto é busca. Mas o panorama poderá mudar em breve.  
 
Na semana passada, Steve Ballmer, presidente da Microsoft, disse que até 2007 será investido 
mais de US$ 1 bilhão na plataforma on-line da empresa. 
 
Além disso, a estratégia da Microsoft de conquistar espaço na internet e se distanciar do 
Google e do Yahoo! tem o MSN Search como pedra fundamental. Ele é o centro do projeto 
Live, que transporta para a web os softwares da Microsoft. 
 
Ao ser encaixado em diferentes produtos da empresa, que domina soberana o mundo dos 
sistemas operacionais, com o Windows, e o dos navegadores na internet, com o Internet 
Explorer, o MSN Search pode efetivamente ameaçar o Google. A Microsoft acaba de embutir 
um campo de buscas na nova versão de teste, a beta 2, do Internet Explorer 7. 



Se houver um campo do MSN Search presente na vida de cada um dos 450 milhões de 
usuários de produtos da empresa, o Google tem motivos para se preocupar. 
 
O MSN está presente em 42 mercados e mantém o serviço de e-mail Hotmail, que conta com 
mais de 230 milhões de contas ativas por mês -várias delas devido ao MSN Messenger, que 
tem mais de 205 milhões de usuários. Tanto o Hotmail quanto MSN Messenger têm o campo 
de buscas do MSN Search integrados. 
 
No Brasil, o MSN tem 79% de alcance na internet domiciliar. Calcando-se no serviço de 
mensagens instantâneas, que o MSN considera parte do portal, a empresa informa que tem o 
maior índice de permanência de usuários únicos em portais no país. 
 
Com os dados referentes à internet brasileira, o MSN conta com 17,3 milhões de contas ativas 
no Hotmail e com 18,1 milhões de usuários ativos no MSN Messenger. Ao juntar os softwares 
de sucesso da Microsoft aos serviços do MSN, ao projeto Live e ao Vista, nova versão do 
Windows, a empresa passa a ser uma forte candidata a disparar na liderança da internet. 
 
A idéia é que o Live seja completamente integrado à próxima geração do sistema operacional 
da Microsoft. Com ambos dando suporte um ao outro, e o MSN Search presente em ambos os 
serviços, a tendência natural é que as buscas se tornem um dos principais filões da empresa. 
 
"O projeto Live terá uma boa aceitação, principalmente após o lançamento do Vista, em 2007", 
avalia Thiago Bacchin, diretor da Cadastra (cadastra.com.br), especializada em analisar 
ferramentas de busca. "Haverá uma integração forte entre sistema operacional e web, criando 
boas ferramentas para as pessoas."  
 
Leia mais 
 
Rede social vai escolher amigos dos usuários  
Juliano Barreto 
 
No final de abril, a Microsoft anunciou investimentos em uma nova experiência de rede social, 
a Wallop (www.wallop.com). 
 
Como é praxe no mundo da informática, o projeto promete revolucionar a internet com um 
novo conceito. As armas para cumprir essa promessa são desenhos diferenciados das páginas 
e um mecanismo que seria capaz de criar e de manter uma rede de amigos automaticamente.  
 
De acordo com o anúncio oficial, o sistema do site deverá analisar as interações sociais do 
usuário para escolher quem serão seus contatos e quais serão as suas comunidades. 
 
Atualmente, o Wallop não está funcionando. Seu lançamento está previsto para o final deste 
ano, mas não foi definido se o serviço será integrado ao portal MSN ou se ele funcionará de 
forma independente. 
 
Leia mais 
 
Anúncio on-line é nova aposta  
 
A Microsoft anunciou, na semana passada, o lançamento oficial do adCenter, serviço que 
permite a publicação de anúncios. Até então, os interessados em divulgar seus produtos e 
serviços na página do MSN tinham de usar ferramentas do Yahoo!. 
 
Os anúncios em páginas de pesquisa são uma das principais fontes de renda dos buscadores. 
Com esse recurso, uma empresa de carros pode aparecer em uma seção de links patrocinados 
todas as vezes em que o internauta fizer uma pesquisa por automóveis, por exemplo. 
 



A cobrança por esse espaço está ligada à quantidade de cliques recebidos pelos anunciantes. E 
o faturamento é grande: o mercado de anúncios on-line está estimado em US$ 15 bilhões, 
considerando apenas os EUA, segundo o Interactive Advertising Bureau. 
 
Além do anúncio do AdCenter, uma notícia publicada no "Wall Street Journal", na semana 
passada, também agitou a empresa de Bill Gates. A reportagem dava conta de que a 
companhia estaria negociando para adquirir uma participação no portal de serviços de internet 
Yahoo!. 
 
"Ainda que as negociações por uma participação acionária estejam em ritmo lento, a diretoria 
da Microsoft continua disposta a buscar um acordo com o Yahoo!", dizia a reportagem. 
 
Microsoft e Yahoo! discutiram uma possível sociedade no ano passado, movimento que 
envolveria venda de parte da rede on-line de serviços do MSN para o Yahoo! em troca de uma 
participação acionária no portal de internet, assegurou o jornal. 
 
Em 2005, a gigante dos softwares manteve negociações avançadas com a AOL, mas as 
conversas fracassaram.  
 
Leia mais 
 
Google aponta para todos os lados na rede 
 
Número um da web, empresa começou com um buscador e hoje oferece serviços que vão de 
e-mail a soft 3D 
 
Em um mês, o Google agitou o mercado de tecnologia por, pelo menos, três vezes. Nesse 
intervalo,a empresa colocou à disposição dos internautas um software de design em 3D 
chamado SketchUp. Além disso, lançou o seu serviço de agenda on-line Google Calendar 
(calendar.google.com) e promoveu, na Europa, o concurso Code Jam, que premia os melhores 
engenheiros de software do mundo. 
 
Mas nem sempre a empresa que detém o mais famoso buscador do mundo foi assim, 
multifacetada. O Google surgiu como um projeto acadêmico de ferramenta de busca de Larry 
Page e Sergey Brin. O trabalho tinha como idéia organizar a internet e apresentá-la aos 
internautas de maneira simples e fácil. 
 
Por isso, criaram um sistema de organização, chamado PageRank, que permitia classificar 
documentos da forma mais inteligente possível, utilizando uma série de parâmetros.  
 
O documento integral pode ser encontrado na página www-
db.stanford.edu/~backrub/google.html. 
 
Esse projeto, chamado inicialmente de BackRub, tinha como princípio desenvolver um site de 
busca com uma interface limpa, que fosse rápido e que tivesse maior qualidade de links. 
 
Além disso, uma das propostas dos criadores do Google era ter uma publicidade discreta e 
bem dirigida, para que o usuário perdesse o mínimo de tempo possível em uma busca. 
 
Entretanto, com a presença de cada vez mais serviços, é somente no campo de busca que o 
Google de hoje lembra aquele primeiro projeto BackRub. 
 
Serviços 
 
No total, o Google tem mais de 50 serviços oficiais e 140 domínios diferentes. Os softs on-line 
vão desde aceleradores de download (webacecelerator.google.com) até traduções on-line 
(google.com/translate_t), passando por um serviço de finanças (finance.google.com), por um 
leitor automático de notícias (google.com/reader) e por grandiosos serviços de mapas, tanto 



da Terra, quanto da Lua e de Marte (maps.google.com, earth.google.com, moon.google.com e 
google.com/mars). 
 
O site oferece muitos tipos de busca direcionada, como a possibilidade de visualizar pesquisas 
acadêmicas (scholar.google.com), e de encontrar músicas (google.com/musicsearch), vídeos 
(video.google.com) e trechos de livros (books.google.com). 
 
O Google também garante softwares úteis aos usuários, que podem ser instalados no 
computador para facilitar as ações dos internautas. 
 
É o caso dos softs Google Desktop (desktop.google.com), Deskbar (deskbar.google.com), 
Toolbar (toolbar.google.com) e Talk (talk.google.com), que ainda não vingou. Se preferir, o 
usuário pode baixar, de uma vez, um pacote com todos os softwares do Google, em 
pack.google.com. 
 
Há ainda serviços que, por enquanto, não funcionam no Brasil, mas que podem chegar ao país 
a qualquer momento. É o caso do buscador que funciona em celulares (google.com/sms), do 
serviço de trânsito (google.com/transit) e da plataforma para aplicativos móveis 
(mobile.google.com). 
 
Estão na moda também os serviços on-line que seguem a tendência da Web 2.0, 
desenvolvidos em Ajax e que permitem a total interatividade com o usuário. Entre eles, há a 
plataforma de personalização da página inicial (google.com/ig) e da de busca 
(labs.google.com/personalized), além do próprio e-mail GMail (www.gmail.com). 
 
O site ainda tem páginas especiais para pesquisas específicas, como por assuntos relacionados 
à rival Microsoft (google.com/microsoft), ao Linux (google.com/linux), a computadores 
Macintosh (google.com/mac) e ao navegador Firefox (google.com/firefox). 
 
Há ainda os serviços de ponta do Google, que atuam quase que de forma independente da 
empresa-mãe. Alguns deles foram desenvolvidos por companhias independentes e, depois, 
adquiridos pelo Google. Nesse nicho, há o Blogger (blogger.com), o comparador de preços 
Froogle (froogle.com), o social Orkut (orkut.com) e o soft de imagens Picasa 
(picasa.google.com). 
 
Há um bom número de blogs oficiais da empresa, desenvolvidos por funcionários ou 
admiradores do Google. Alguns deles são o Official Google Blog (googleblog.blogspot.com), o 
AdWords API (adwordsapi.blogspot.com) e o Blogger Buzz (buzz.blogger.com). 
 
Existem ainda blogs que discutem certos serviços da empresa, como o Inside Desktop 
(googledesktop.blogspot.com) e o Inside Sitemaps (sitemaps.blogspot.com)  
 
Leia mais 
 
Yahoo! vai em busca da liderança perdida  
 
Marca, que já foi a mais popular da rede, tenta voltar ao topo com diversidade de serviços e 
onda Web 2.0 
 
Depois de perder terreno tanto para o Google quanto para o MSN e de se tornar a terceira 
força da internet, o Yahoo! parece finalmente estar de volta ao combate. Desde meados do 
ano passado, a empresa voltou à carga, lançando conteúdos e serviços quase que 
semanalmente na internet. 
 
Na última quinzena, foram colocados no ar três serviços que são, no mínimo, realmente úteis. 
Um deles, o software Yahoo! Go (go.yahoo.com), permite que, nos EUA, usuários transformem 
o PC em um gravador de vídeo digital quando acoplado à TV. 
 



Além dele, a empresa colocou no ar sob sua marca uma ferramenta que auxilia o internauta a 
planejar viagens, chamada Farechase (farechase.yahoo.com). Trata-se de um motor de busca 
que a empresa adquiriu recentemente, no qual internautas podem encontrar informações 
relativas a hotéis e vôos ao redor do mundo. 
 
Por fim, o Yahoo! resolveu entrar na onda VoIP e encarar o Skype. Assim, a empresa colocou 
no ar o VoiceYahoo! (voice.yahoo.com), um serviço pago de voz sobre IP que permite ao 
usuário fazer e receber ligações de telefones convencionais. 
 
A novidade está presente em países como EUA, Cingapura, França, Alemanha, Itália e 
Espanha. No Brasil, ainda não há previsão de chegada do VoiceYahoo!. 
 
Mais serviços 
 
Alguns produtos do Yahoo! são muito conhecidos. O YahooMail (mail.yahoo.com), por 
exemplo, é um dos webmails mais usados no mundo-por ele trafegam 2 bilhões de mensagens 
por dia, sendo que 1 milhão de novas contas são abertas no mesmo período. No entanto, 
outros serviços ainda não decolaram, como o comunicador Yahoo! Messenger 
(br.messenger.yahoo.com), que recentemente fez uma parceria com o MSN Messenger para 
tentar uma reanimada. 
 
Mas a grande maioria dos braços do Yahoo! são mesmo desconhecidos. Isso porque se trata 
de mais de cem plataformas diferentes. No AskYahoo (ask.yahoo.com/ask), por exemplo, você 
pode fazer uma pergunta, em qualquer idioma, e o sistema procurará a resposta para você. 
O DialPad (dialpad.com), por outro lado, permite que os usuários realizem chamadas gratuitas 
via VoIP. Já o Kelkoo (kelkoo.com) é um serviço de comparação de preços, semelhante ao 
Froogle, do Google, ou ao BuscaPé (buscape.com.br). 
 
Outro ótimo produto do Yahoo! pouco difundido no Brasil é o OddPost (www.oddpost.com), um 
cliente de e-mail e leitor de RSS que está diretamente ligado à página inicial MyYahoo! 
(my.yahoo.com). Seguindo a linha do MyYahoo!, há o software My Yahoo! Ticker 
(ticker.yahoo.com), um programa para download que reúne notícias, reportagens e 
informações de acordo com o gosto do internauta. 
 
Na linha de aplicativos web, o Yahoo! oferece também a agenda eletrônica UpComing 
(upcoming.org), com a qual é possível marcar eventos e compartilhar informações nas 
agendas. Ainda nos serviços -e abusando da tendência Web 2.0-, há também o beta 
Yahoo360º (360.yahoo.com), que permite aos usuários compartilhar fotos e informações, criar 
blogs e ainda obter notícias via RSS. 
 
Em Yahoo! Alerts (alerts.yahoo.com), é possível se inscrever no sistema para receber 
informações sobre determinado assunto. O Yahoo! oferece essa opção também para telefones 
móveis. O portal tem também uma página de leilões on-line chamada Auctions Yahoo! 
(auctions.shopping.yahoo.com). Para pesquisar arquivos de música, o Yahoo! mantém o Audio 
Search (audio.search.yahoo.com). 
 
Em matéria de economia, a empresa também conta com vários serviços que podem ser úteis 
ao internauta. Os principais são o Yahoo! Banking (banking.yahoo.com) e o Yahoo! Bill Pay 
(finance.yahoo.com/bp). 
 
Por fim, ainda no que se refere à tendência Web 2.0, a empresa mantém os serviços Yahoo! 
My Web 2.0 (myweb2.search.yahoo.com), um projeto de compartilhamento de sites favoritos 
muito similar ao oferecido pelo Del.ici.us (del.ici.us) e um repositório de podcasts chamado 
Yahoo! PodCasts (podcasts.yahoo.com), que reúne diversos arquivos de áudio que podem ser 
baixados pelo internauta. (SV) 
 
Leia mais 
 
Google é o preferido, diz pesquisa  



Do ponto de vista do usuário, e considerando simplesmente o quesito busca, o serviço do 
Google é o preferido entre os brasileiros. Isso é o que revela a pesquisa "Uso dos Sites de 
Busca no Brasil", realizada em 2005 pela empresa Cadastra, especializada em buscadores. 
 
Entretanto, a preferência no país varia de acordo com as expectativas do usuário. Dependendo 
do que o internauta procurar, muitas vezes o Google pode ficar em segundo plano. "Em 
termos de consultas gerais, o Google tem a preferência da maioria brasileira", diz Thiago 
Bacchin, diretor-geral do Cadastra e coordenador da pesquisa. "Mas Cadê? e Yahoo! vêm logo 
atrás, pois agregam diversos serviços em seus sites, além da busca." A preferência pelo 
Google, revelou a pesquisa, se deve ao maior foco que a companhia dá ao serviço da busca, 
oferecendo ferramentas avançadas. "O aspecto limpo e objetivo do buscador ganha a simpatia 
do usuário", conta Bacchin. 
 
Quanto à atual Guerra dos Buscadores, Bacchin vê com bons olhos o lançamento maciço de 
produtos, pois acredita que quem ganha com isso são os usuários. Entretanto, o executivo 
avisa que há muitos serviços que estão no mercado somente para marcar território, e que não 
são tão úteis. 
 
"O Google tem o estigma da inovação. A responsabilidade de manter essa imagem é enorme e 
trabalhosa", comenta Bacchin sobre a incessante série de lançamentos da empresa. "O 
domínio do mercado de sistemas operacionais pela Microsoft também é usado para ajudar na 
ascensão do MSN e para lançar novos produtos." 
 
O número de lançamentos não deve diminuir tão cedo. Isso porque há diversos setores e 
tecnologias a serem explorados. Um filão que deve ser atacado com maior voracidade, tanto 
pelo Google quanto pelo Yahoo! e pelo MSN, é o voltado a aplicações para equipamentos 
móveis. 
 
"Com a evolução sem controle das tecnologias, principalmente as sem fio, as possibilidades de 
novos serviços parecem não ter limite", analisa Bacchin. 
 
Nessa guerra, aparentemente, quem ficou levemente para trás foi o Yahoo!, que corre em 
busca do tempo e do cetro perdidos. Mas agora, como se enquadra bem na tendência Web 
2.0, pode voltar a crescer. "O Yahoo! ficou um período parado no tempo", diz Bacchin. "Mas 
ainda é um dos líderes e trabalha para recuperar a fatia de mercado que o Google conquistou. 
Por isso, nos últimos tempos ele procura lançar serviços para reconquistar o público perdido." 
 
A pesquisa realizada pelo Cadastra pode ser baixada em www.cadastra.com.br.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 10 maio 2006, Informática, p. F1 a F3. 


