
 
Google melhora buscas no computador  
 
De uma só vez, o Google colocou no mercado quatro novos serviços. Durante o tradicional e 
esperado Press Day, em que a empresa abre as portas a jornalistas, foram apresentadas as 
ferramentas Desktop 4 Beta e Notebook, além do site de busca Google Trends e do serviço 
colaborativo Co-op. Com exceção desse último, os serviços apresentados estão todos em fase 
de testes, e alguns deles ainda residem no endereço do Google Labs (labs.google.com), 
repositório de serviços e de produtos do Google que ainda estão em fase de acabamento. 
 
O Google Desktop 4 Beta (desktop.google.com) é uma ferramenta que pretende ser o centro 
do computador. Desde suas versões anteriores, o programa reúne, em um só local, no caso 
uma barra vertical do lado direito da tela, várias funcionalidades. Com ele, é possível procurar 
rapidamente itens no PC, como e-mails, históricos de internet e arquivos em geral. 
 
Além disso, a ferramenta permite visualizar notícias e procurar fotos, além de ter relógio 
integrado e oferecer as condições climáticas de diversos lugares. 
 
O programa, tal como as edições anteriores, continua versátil e com várias funções úteis, 
como o bloco de notas integrado, para anotações rápidas. Entretanto, o fato de ocupar toda a 
lateral da tela e ainda redimensionar as outras aplicações pode causar um certo desconforto. 
 
O outro lançamento do Google que também já está dando o que falar é o Trends 
(www.google.com/trends), um buscador que faz comparações de palavras-chave e do 
intervalo de tempo em que são procuradas. Para tanto, o sistema usa informações do Google 
Zeitgeist (google.co.uk/press/zeitgeist.html), que analisa as ocorrências realizadas no Google 
em todo o mundo, mês a mês, e as cruza, contextualizando os dados em gráficos. Assim, é 
possível saber em que momento as palavras "bom" e "mal" foram mais procuradas. Ao lado do 
gráfico, o Google oferece alguns links com notícias sobre as palavras-chave digitadas. 
 
Os outros lançamentos do Google dizem respeito a um projeto de colaboração on-line que tem 
como intuito melhorar as buscas do mecanismo e um software que servirá para organizar 
documentos dentro do PC. O primeiro é chamado de Co-op (google.com/coop/directory) e é 
uma comunidade aberta. Já o segundo é o Notebook, um plugin que permite ao usuário 
arrastar e armazenar nele texto e imagens. (SV) 
 
Leia mais 
 
Presidente aposta nos anúncios  
 
O Google está diante de uma disputa pelo mercado de anúncios on-line e isso deve gerar bons 
resultados, como a queda de preços e o aparecimento de novas tecnologias. Isso é o que 
pensa Eric Schmidt, presidente do Google, sobre a batalha que a empresa está travando 
atualmente com os portais MSN e Yahoo!. 
No Press Day da empresa, Schmidt falou sobre o atual momento do mercado vivido pelas três 
gigantes. "Será uma surpresa se, ao final dessa competição, não houver melhores produtos na 
internet", falou o executivo, referindo-se ao investimento que o Yahoo! e o MSN fizeram 
recentemente no mercado de anúncios. Até o lançamento do projeto AdCenter 
(adcenter.msn.com), a MSN terceirizava seu setor de anúncios, administrado pelo Yahoo!. "Se 
os preços caírem, essa guerra deve favorecer também outras empresas do mercado", disse 
Schmidt. (SV) 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 17 maio 2006, Informática, p. F5. 
 
 


