


Como é a escalada dos concorrentes para
lançar novidades e tentar conquistar parte
dos lucros do líder em buscas na internet

IVAN MARTINS

G oogle, todo mundo sabe, é sinônimo de sistema de busca.
Em algum momento a empresa criada por Larry Page e
Sergey Brin sobrepôs-se a seus antecessores - Alta Vista
e Yahoo, para ficar em dois exemplos - e transformou-se

na Meca digital da informação. Virou aquele endereço para o qual
internautas do mundo inteiro se voltam quando precisam respon-
der alguma dúvida, por mais banal ou relevante que seja. Essa
supremacia, que as pesquisas traduzem em números - 43,1 % de
todas as consultas feitas na rede passam pelo site do Google - e
renda - a empresa fez US$ 13,6 bilhões de lucros nos últimos

quatro anos e meio - não continuaria
indefinidamente incontestada. Nos
últimos meses, o mercado de enge-
nhos de busca tem sido palco de uma
acirrada disputa com objetivo de to-
mar espaço do líder e, da parte desse,
de defender e ampliar sua vantagem.
Yahoo, Microsoft e Google empe-
nham-se em levar o serviço de
buscas ao mundo do celular. Ao
mesmo tempo, investem na interface
(apresentação visual de seus sites)
buscando reter o usuário e oferecer-
lhe novos serviços. Os três maiores

buscadores também descobriram, re-
centemente, que a personalização e a
especialização das buscas (por setor,
como música ou medicina) podem ser
diferenciais positivos. Do resultado

dessa corrida depende a hegemonia
na internet e o futuro da navegação
digital. Se Google prevalecer, a expe-
riência da internet tende a configurar-
se crescentemente em torno do site de
busca, que, mais e mais, tenta ampliar
sua utilidade e oferecer serviços adi-
cionais. Se perder, o espaço estará
aberto para uma nova idéia - e outra
empresa - capaz de empolgar os inter-
nautas e criar uma nova supremacia.

Os ataques mais agressivos à posi-
ção do Google partem da Microsoft. A
empresa de Bill Gates chegou atrasada

no mundo das buscas - detém
apenas 12,9% das pesquisas,
4% menos do que um ano atrás
- e assiste, alarmada, aos ges-
tos do Google para avançar
além do seu reduto original.
Depois de três anos de pesqui-
sa e investimento, desde o ano
passado a Microsoft finalmente

tem seu próprio buscador. E se diz
pronta para galgar posições, à custa de
inovar. "Há um enorme espaço para
melhorar a experiência de busca", afir-
ma Oswaldo Barbosa, diretor da MSN

Brasil e América Latina. "Es-
tamos no começo de uma maratona,
não de uma corrida de 100 metros."
Para melhorar a qualidade das buscas,
a Microsoft se concentra em aprimorar
a relevância dos resultados e evitar
fraudes na contagem de cliques, um dos
maiores problemas das empresas que
anunciam na internet. É, basicamente,
o programa dos demais concorrentes.
Dias atrás, anunciou-se nos EUA o lan-
çamento de um novo buscador, da com-
panhia Megaglobe. A ênfase sobre o
novo produto estava, justamente, na
"busca mais rápida e de melhor quali-
dade" e na capacidade "única de prote-
ção" contra a fraude em anúncios.
Quando todos sabem (ou imaginam sa-
ber) o que o público deseja, a questão
resume-se, essencialmente, a quem
fará primeiro. E melhor. Até porque,
lembra Barbosa, da MSN, o custo de
mudança de buscador é muito baixo,
quase nulo. O produto é de graça e não
gera arquivos intraduzíveis, como
acontece com processadores de textos
e planilhas de cálculo. "Num mercado
desse tipo, uma inovação bem sucedida
pode mudar o cenário", diz Barbosa.

Para evitar que uma mudança des-
se tipo derrube sua liderança, o Goo-
gle diz investir 70% da sua verba
de pesquisa no aprimoramento
das buscas. "Temos mais pessoas
trabalhando em busca do que jamais
tivemos", diz Erich Schmidt, presi-
dente da companhia. "Vocês vão ver
buscas melhores, mais buscas pessoais
e mais buscas internacionais." Seus
buscador já opera em 116 línguas e
vende anúncios em 43 delas. O desafio
principal da companhia é manter
distância em relação aos demais, o
que tem conseguido. No mês de
abril, o Google registrou 1,9 bilhão
de pedidos de busca, o dobro do se-
gundo colocado Yahoo, no mesmo pe-
ríodo. Não há dúvida de que o site
criado em 1998 continua no topo da
cadeia alimentar. Mas quando as es-
tatísticas mostram que 50% das bus-
cas terminam sem resultado, fica cla-
ro que o problema do Google é evitar
que outros predadores se instalem
primeiro no topo da montanha.
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