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Os avarn;os nas diversas tecnologias de informac;iio e de comunicac;iio alte
raram o modo de contacto e interacc;iio humana. 0 iimbito de alcance e de 
intfrvenr;ao dos modos de produi;ao electr6nicos extravasaram as fronteiras 
tradicionais de espac;o e de tempo. 
No domfnio <las engenharias e sistemas de informar;ao, e comum afirmar-se que 
as actuais aplicai;Oes informaticas referidas coma "populares" pouco tern de 
inovadoras, sendo antes um repassar dos trabalhos desenvolvidos em decadas(!) 
anteriores: a Web 2.0 sempre esteve presente na ideia inicial de Tim Berners-Lee, 
por volta de 1990, o RSS/XML e um parente do SGML, de 1986, e a Internet 
encontrou o "clima" propfcio de implementai;ao no ambiente da Guerra Fria. 
A medida que as novas ferramentas informaticas vem dilatando horizontes de 
influencia e aplicabilidade, saindo da organizac;iio empresarial e ate do recanto 
dos Jares para o dominio alargado do espac;o publico (benesses dos pontos 
de acesso sem fios e da tecnologia 3G dos telem6veis, por exemplo), varios 
modelos te6ricos procuraram fundamentar a adopc;iio, pelo utilizador, de 
determinadas tecnologias e ferramentas, em detrimento de outras. Ainda que 
os factores determinantes para a selecc;iio de uma dada ferramenta niio sejam 
iguais para codas as tecnologias, o elo mais forte tern sido o da predisposic;iio 
humana para favorecer a utilidade e a facilidade do uso, e niio canto o da sofis
ticac;iio tecnol6gica propriamente dita. 
Nos Ultimas anos, nenhuma outra ferramenta inform.itica tern colhido mais 
atenc;iio e registado uma evoluc;iio mais espectacular do que o Google, enquanto 
servic;o prestado, e a Google, Inc., enquanto filosofia empresarial e modelo de 
neg6cio. Nao sendo propriamente pioneiro no dominio dos motores de busca 
- o aparecimento ocorre seis anos ap6s o lanc;amento do Archie, em 1990 -, o
Google e, actualmente, um proeminente fen6meno social e tecnol6gico e um
lider empresarial, pelo que importa contextualizar as raz6es do seu rapido
sucesso de acordo com um conjunto de premissas.
E a apropriac;iio social da tecnologia, ainda que esta possa parecer ressessa,
o que constitui factor do provir das sociedades, prefigurando-se como um
agente de mudanc;a profundo. No campo dos estudos de comportamento
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humano, o modelo te6rico UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology) pretende unificar diferentes teorias explicativas da adop,ao 
de tecnologia pelo utilizador, desenvolvidas nas ultimas decadas1

, as quais 
sugerem que a aceita,ao e utiliza,ao de determinada tecnologia depende direc
tamente de quatro construtores [Venkatesh et al., 2003]. De entre os factores, 
trfs deles determinam o comportamento de inten'rao atravfs: 

1. do desempenho esperado (performance expectancy), ou seja, a cren,a de que
a utiliza,ao de determinada tecnologia fara aumentar a eficiencia, pelo que a
utilidade percebida resulta nuin factor fundamental para o utilizador. Neste
particular aspecto, o Google, enquanto motor de pesquisa, e o que melhor
responde as caracteristicas da Informai;ao: actualidade, rigor, relevancia, dis
ponibilidade e legibilidade; por outro lado, enquanto modelo de neg6cio, per
mitiu-lhe resistir ao colapso das dotcom; de ressalvar, ainda neste particular
aspecto, a maneira como o Google tern procurado responder ii predisposi,ao
natural e intuitiva do ser humano para a busca da Informa,ao;
2. da influencia social, ou seja, o modo como a aceita,ao colectiva de determi
nada tecnologia influencia a atitude individual perante a mesma. Na sociedade
actual em geral, e no mercado de trabalho em particular, um indivfduo "estar
informado" e valorizado pelos superiores e aprovado pelos pares;
3. do esfor,o esperado (effort expectancy), ou seja, a cren,a de que a utili
Za\'.ao de determinada tecnologia ocorrera sem resistfncia, niio se prevendo
dificuldades ou obstaculos ii boa utiliza,ao. A pagina de fundo branco com o
"magnetico" rectangulo Search e quanta basta ao utilizador para mergulhar
nos meandros das bases de dados, atraves do Google;

O comportamento de uso, por sua vez, est.i directamente relacionado com o 
outro construtor: 

4. as condi,6es propfcias (faci/iting conditions), isto e, o determinismo tecno
l6gico enquanto contexto favoravel a adop,ao de novas tecnologias e ii disse
mina,ao da Informa,ao ii escala global.

1. 0 desempenho esperado, ou o Google como sin6nimo de busca

No seu conjunto, a Informa,ao2 esta presente em todas as actividades intelec
tuais e humanas e representa os feitos culturais, artisticos, filos6:ficos, cientf:fi-

1 0 estudo sabre a aceita�iio de tecnologias da informa<;iio a investiga<;iio teve o seu grande desenvolvimento 
apOs a publica�ao do Modelo de Aceita�iio de Tecnologia {TAM - Technology Acceptance Model) [Davis, 
1989). Este modelo prop6e que a propensiio para o uso de determinada tecnologia, por parte do utilizador, C 
determinada em fun�iio da util idade e da facilidade de uso esperadas. 
2 A Informa�iio seni sempre referida em termo abstracto. Niio deixa de ser paradoxal a falta de consenso entre 
as diversas Ciencias em torno da defini�iio deste conceito, onde mesmo a terminologia e problematica, numa 
Era precisamente denominada de Sociedade da Informa�iio. 
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cos e tecnol6gicos do homem enquanto ser social. Pela Informa,ao se alimenta 
o saber da Hist6ria, mas ela tambem e o auxiliar das cogita<;6es hipoteticas
da mente humana.
Enquanto agente interventivo, o Homem foi capaz de inspirar artes e tfcnicas
e moldar culturas e sociedades. Mas tambem sempre padeceu do vicio pelo
frivolo e da curiosidade pela satisfa,ao das inclina<;6es m6rbidas, maliciosas e
ate inllteis. Por estas ou aquelas razOes, a Informai;ao corresponde ao satisfa
_zer da curiosidade intuitiva do homem enquanto sujeito inquiridor dos fen6-
menos naturais que o rodeiam e na atitude lilos61ica perante a ansiedade do
desconhecido.
O evoluir tecnol6gico moldou a sociedade segundo novas praticas e novos com
portamentos, e conduziu a um novo paradigma econ6mico orientado para a
recolha, processamento e distribui,ao de Informa<;iio. Nas ultimas decadas, a
economia dos paises mais desenvolvidos evoluiu de um modelo orientado para a
informai;ao - em que a procura era superior a oferta -, para um modelo receptor,
quase asfixiante, em que a oferta informativa e bastante superior a procura.
A Informai;ao constitui, assim, um recurso valioso que importa gerir para dele
se tirar vantagem num mundo extremamente competitivo, em que o tempo
-real aniquila o espa<;o, e a informac;ao certa no momenta imediato permite
antecipar uma melhor decisao.
A gestiio do manancial informativo tornou-se, deste modo, um dos aspectos
criticos da p6s-modernidade, provocando nos individuos uma crise de abun
diincia. Gerir a presen,a maci<;a e permanente de caudais informativos e o
desalio colocado ii actual gera,ao, que devera delinear uma estrategia inteli
gente de liltragem, busca e interpreta<;ao efectiva da Informa<;ao. «A estrategia
visa, assim, a capacidade de fazer sentido, de descobrir diferen,as, de abrir
caminho neste oceano imenso de dados. Para muita confusao, muita precisiio»
(Ilharco, 2004, p. 109).
A saciedade pela Informa<;ao, como referido, determinou em grande parte uma
cultura de utiliza,ao dos recursos tecnol6gicos, de entre os quais se destacam
os motores de busca, cuja proeminfncia emerge neste contexto de avalanche
informativa, ii escala global. Cedo se demonstrou impraticavel o movimento
cibernetico sem o auxilio de ferramentas de procura que, na penumbra das
liga<;6es, registam, recolhem e organizam a Informa<;ao para as disponibilizar
segundo criterios seleccionados de procura.
A preocupa<;ao pela busca nao era particularmente evidente nas ofertas de
setvi<;os da Internet pioneira. 0 precursor Archie (1990) indexava apenas a
partir dos titulos dos arquivos, e o Yahoo!, (1994) larn;aria o debate da arru

ma<;ao dos dados entre a cataloga<;ao e a busca par termos, reconhecendo que
a maioria das pessoas niio tinha h.ibitos de pesquisa e que se sentiriam mais
c6moda com a arruma,ao dos assuntos par direct6rios (Battelle, 2006: 87).
De imediato a lista das ofertas relacionadas com a busca foi-se alongando e
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crescendo, pelo que o chavao «tudo a distancia de um clique» encontra na 
metafora da rede a sua verdadeira dimensiio: no fundo, as malhas servem para 
capturar. No dominio abstracto da Informai;iio, permitiu um olhar sobre o 
mundo com um sentido de proximidade e instantaneidade, transpondo barrei
ras e orientando para o encontro da Informai;iio. 
A medida que a Web se expandia, os habitos dos utilizadores refinavam-se 
com a aquisii;iio de destrezas i,o dominio tecnol6gico e de uma maior familia
rizai;iio com as possibilidades e proveitos a obter dos servii;os disponiveis. 0 
modelo de neg6cio baseado no portal viria a revelar-se o conceito 6bvio numa 
fase inicial mas que seguidamente se saturaria, pressagio do colapso das dot

com, revelando incapacidade em adequar-se a evolui;iio da sensibilidade social 
para as questi'ies da Informai;iio, reflexo da atitude pr6-activa do utilizador 
perante a navegai;iio. 
A sofisticai;iio destas exigencias tern o Google procurado responder com com
petencia e desempenho. Embora inicialmente pouco evidente, o projecto de 
Page e Brin acabaria por preencher um vazio no campo das solui;oes informa
ticas que se enquadrassem no modelo comportamental da busca intencional, 
embora sem resolver a dicotomia entre a Informa'rao e o Conhecimento, coma 
adiante nos reportaremos. 

2. A influiincia social, ou o habito da lnformai;ao

E indesmentivel referir a Internet como um dos pilares da contemporaneidade, 
tambem vulgarmente denominada de Sociedade da Informai;iio. A proclamada 
rede das redes foi, em finais dos anos 80, apresentada inicialmente como uma 
ferramenta de comunicai;iio e de pesquisa, ainda que limitada ao contexto de 
utilizai;iio da comunidade academica. Apenas nos inicios da decada seguinte, 
e ja com a World Wide Web de Tim Berners-Lee, se potencializaria a emergen
cia de um novo «periodo caracterizado pela transforma'rao da nossa 'cultura 
material' operada por um novo paradigma organizado em torno das tecnolo
gias da informai;iio» (Castells, 2002: 33). 
A rapida e macii;a computorizai;iio da sociedade, ritmada pelos impulsos ino
vadores da nanotecnologia, veio alastrando a essencia da digitalizai;iio a todas 
as esferas da criai;iio humana: na produi;iio de bens e servii;os, na expressiio 
artfstica, na excelfncia cientffica e intelectual, no dominio da administrai;ao 
publica, nas dimensi'ies do social. Paulatina mas determinadamente, o com
putador tornou-se o instrumento de trabalho privilegiado para a produi;iio de 
conhecimento e de informai;iio, e ganhou impacto como interface de comuni
cai;i'io entre seres humanos. 
Os meios de produi;iio e de circulai;iio de informai;iio atingiram propori;oes 
nunca antes experimentadas pela Humanidade, correspondendo ao desfrag-
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mentar dos «monop6lios de conhecimento» (Innis, 2004[1952])3 que promove 
a democratiza<;ao do acesso a Informac;ao, de natureza diversificada, massi
ficada e multilingue, embora, por certo, perdurando por Jargas decadas as 
divis6es sociais entre aqueles que detem capacidade financeira para aceder as 
tecnologias e forma,iio cultural para delas tirar proveito. 
Os recentes fen6menos da blogosfera, wikipedia e restantes tecnologias cola
borativas que compoem a pan6plia da Web 2.0, siio a expressiio iiltima do 
rapido desenvolvimento das interconexoes em rede a escala mundial e da etica 
de coopera<;a'.o, de relevancia social, assente numa arquitectura tecnol6gica. 
As campanhas de info-alfabetiza,iio e a influencia da cibercultura promove
ram a altera,iio dos habitos de lazer e dos modos de trabalho, desenvolvendo 
a conscifncia critica e a capacidade de iniciativa de encontro as tecnologias. 
De um modo particular, o processo de integra,iio tecnol6gica aprofundou 
uma maior sensibilidade para as questoes da Informa,iio, quer como forma
,iio cultural do individuo, quer como necessidade imperiosa no mercado eco
n6mico-financeiro, ao nfvel das empresas, raz5es justificativas para que cerca 
de 80% do trafego na Web seja originario de sites de busca (Green, 2003). 
Em Portugal, entre Janeiro e Novembro de 2006, foram os sites de portais e 
motores de busca os que mais utilizadores 6.nicos receberam4

• 

3. 0 esfor1,o esperado, ou tiio simples como "googlar"

Uma das principais raz6es do sucesso do Google foi a simplicidade, rapidez e 
clareza dos processos de pesquisa - a pagina principal poucas altera,oes sofreu 
desde a sua concep,iio, prevalecendo o fundo branco, o log6tipo, o rectangulo 
para a inser,iio dos termos de busca e, obviamente, o botiio para a ac,iio de 
"pesquisar". Tao simples e, no entanto, tao eficaz. Para quf complicar? 
O conjunto de servi,os disponibilizados pelo Google pretende resolver as difi

culdades dos utilizadores atraves do uso eficiente da tecnologia nas mais diver
sificadas areas, com capacidade demonstrada para localizar informa,iio acerca 
dos mais dispares temas: paginas Web, imagens, defini,oes de conceitos, loca
liza,iio de pessoas e objectos, tradu,oes, ficheiros das mais variadas aplica,oes, 
niimeros de telefone, mapas, etc. A multiplicidade de solicita,oes faz com que 
uma pesquisa no Google nao se resuma a um aero Unico, antes se repita por 

3 A literacia constit ui o monop6lio de conhecimento mais significativo da Hist6ria da Humanidade. As socie
dades democr8ticas actuais apostam na forma�iio intelectual dos seus cidadiios, mas nem sempre assim foi. 
Nas Civiliza�Oes Antigas, estava reservado aos sacerdotes o dominio do conhecimento sagrado, de ler e de 
escrever; tambem na Idade Media se reservava ta! privilegio as elites cristiis. H. A. Innis descreve a maneira 
coma os que possuem pouca tecnologia da informa�iio a�ambarcam e controlam as vantagens que ela pro
porciona. 
4 Fonte: MARKTEST, 2006, "AudiCncias de Internet (Universo de 2006)", dados do estudo Netpanel que 
analisa um painel de cibernautas que acede a partir do Jar [http://www.marktest.com/wap/a/n/id-cal.aspxJ. 
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sucessivos e imprevisiveis pedidos, ao ritmo do fluxo de resultados projectados 
e das multiplas oportunidades de destinos a boleia das hiperliga,oes. 
A vantagem do Google nao reside apenas na capacidade tecnol6gica. 0 fito 
principal foi o de procurar saber como responder as necessidades dos utili
zadores, de maneira eficiente e gratuita5

• Na senda da presta,ao de mais e
melhores servic;os, v.irios outros projectos tern sido desenvolvidos, como, por 
exemplo, a disponibiliza,ao de fotos aereas de praticamente qualquer local 
(Street Maps), a especializa,iio em produtos que permita ao consumidor com
parar pre,os de distintos locais de venda (Froogle), ou a realiza,ao de calculos 
matematicos e conversiio de moeda a partir do pr6prio rectangulo de pesquisa 
( Google Calculator e Currency Conversion, respectivamente). Conscientes da 
importancia dos media nas sociedades modernas, foi disponibilizada a pes
quisa de excertos de video e de programas de televisao (Google Video), a que
bra dos recordes de armazenamento em caixas de correio electr6nico com o 
GMail, e o tao fantastico como inquietante Google Earth ..
No conjunto, com o Google, o valor potencial do computador ganhou defi
nitivamente novos horizontes, conquistando uma aplicabilidade para alem da 
esfera comercial ou empresarial e afastando-se do feudo exclusivo dos domi
nadores de linhas de codigo. Este novo estatuto acrescenta uma projec,iio 
mais ampla do que a redutora no,iio de maquina de escrever sofisticada com 
ecr.i acoplado, ou ainda, como forma de entretenimento em videojogos - o 
computador era referido com um misto de respeito e de misterio: sofisticado, 
capaz de mirabolantes opera,5es, mas dominado apenas par uma minoria. A
semelhan,a do ocorrido com outras killer applications', o computador pas
sou, assim, a ter um sentido pr.itico e um uso mais abrangentes, provando ser, 
efectivamente, uma ferramenta de trabalho e de acesso a Informa,ao, fazendo 
do computador um centro de "saber" sem a necessidade do saber fazer. Isto e, 
deixou de ser monop6lio de gestiio dos engenheiros informaticos e passou a ter 
um domfnio mais comum, mais generalizado e acessfvel a qualquer indivfduo 

capaz de "teclar" uma palavra, e, acto contfnuo, a mergulhar no turbilhao 
informativo do ciberespa,o. 
A facilidade, o minima esfor,o esperado e a recorrencia a este motor de busca 
moldaram em parte os habitos de trabalho do utilizador comum, ao ponto de, 
em presenc;a do uso generalizado desta ferramenta, os termos "to Google", ou 
"googlar", no inglfs, se terem tornado um verbo7

. 

5 Cf. "RazOes para usar o Google" no website da empresa [http://www.google.pt/intl/pt-PT/why_use.html] 
6 Programa inform3tico cuja natureza relevante impulsiona a aquisi�iio do computador. 
7 As primeiras referfncias ao uso verbal do termo "Google" surgiram no ano 2000. A American Dialect 
Society elegeu o verbo como a "mais titil" palavra do ano 2002 (cf., juntamente com outras flex6es para a 
palavra quando aplicada em diferentes contextos: McFedries, 2003). 
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4. As condi1,iies propicias ou o determinismo tecnol6gico

A predisposi,iio natural e intuitiva do ser humano para a busca da lnforma,ao, 
coma referido, encontrou, nos finais do seculo XX, o ambience ideal para 
satisfa,iio desse prop6sito. A demanda pela lnforma,ao niio seria possfvel sem 
o essor tecnol6gico que a alimenta. Neste particular capftulo, e conveniente
destacar:

• a redu,iio dos custos de produ,iio e do esfor,o financeiro para aquisi,iio de
tecnologia, em proveito dos avan.;:os da nanotecnologia;
• a reformula,iio do protagonismo do computador coma agente mediador;
• o fen6meno globalizante das redes;
• o desenvolvimento de interfaces operativos amigaveis (iconograficos);
• e, por fim mas niio em ultimo, o continuado aumento da largura de banda.

A ordem e aleat6ria, e cada um e, simultaneamente, causa e efeito de um fen6-
meno mais abrangente. Seria impensavel a adop,iio generalizada da tecnologia 
sem a redu,iio do esfor,o financeiro para aquisi,iio dos equipamentos, mas a 
mesma seria pouco atractiva sem a adop�ao de sistemas operativos amigclveis, 
de interface grafica. 
Por outro lado, o eixo de importancia do computador sofreu uma reorienta�ao, 
deixando este de ser aludido como o elemento capaz de, por si s6, promover a 
mudan,a. Nos anos 90, o mundo da economia e da gestiio, espa,o da integra
,iio por excelencia do computador, reequacionou o impacto desta tecnologia 

em fun,iio de outros criterios, como o da utilidade e o da aplicabilidade. Nesse 
sentido, verificou-se uma desloca,iio do eixo de interesse das novas·tecnologias 
para um outro tipo de valoriza,iio, ja niio entendendo o computador como um 
fim em si mesmo, coma referido, mas antes, coma mediador para a obten�ao 
de um prop6sito maior. Na pratica significa que os criterios subjacentes ii com
pra de um computador deixaram de ser o do fasdnio pela maquina e o do elan 
sedutor do interface grafico com o agir sobre metaforas iconograficas, qua! 
especie de manipula,iio magica vudu (Mouriio, 2001), para ser o da facilidade 
com que proporciona o acesso a uma outra dimensao, mais do dominio das 
aplica,oes e do ciberespa,o. 0 actual fen6meno das killer applications e o 
corolario dessa tendencia e corresponde ao conjunto de ferramentas informa
ticas suficientemente atractivas, capaz de, por si s6, impulsionar a aquisii;:80 de 
tecnologia (no caso, um computador)'. A actual era da Web 2.0 acrescentou 
uma dimensiio mais, na medida em que tudo o que se passa passa na Web, e 
menos no disco duro local, pelo que o computador e mais um veiculo do que 
propriamente uma oficina de interveni;:80. 

8 Como, por exemplo, a World Wide \Veb e o e-Mail, nos anos 90, e mais recentemente, as aplicar;Cles Peer
to-Peer (BitTorrent), os blogues, a Amazon, Wikipedia, servir;os coma o Del.icio.Jts e o Flickr, Yo11Tube, o 
Napster, entre outros. 
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A crescente miniaturiza,iio dos computadores, da qua! o surto de vendas dos 
modelos portateis e disso born exemplo', permitiu que esta ferramenta se infil
trasse nos mais recOnditos espa�os, outrora reservados ao suporte em papel e 
a escrita. A feroz concorrencia no sector, a qual nao deve ser alheio o fen6-
meno do Open Source, fez disseminar o ambito de utiliza,iio do computador, 
aumentando a popula,iio de utilizadores. 
O advento das novas tecnologias influenciou fortemente a vida e a cultura 
humana e esta intimamente relacionado com a Internet. Esta e designada como 
um universo paralelo, criada e mediada pelos computadores de forma instan
tanea e reversfvel, geradora de um novo espa,o de sociabilidade, com c6digos 
e estruturas pr6prias - o ciberespa�o -, a "casa" que aloja a Internet coma 
meio de transmissiio de ideias e de Informa,iio. Embora espa,o sem dimen
s6es, o ciberespa,o esta, contudo, dependente das linhas de comunica,ao do 
mundo, o mesmo sera dizer, da largura de banda e da acessibilidade. A medida 
que as velocidades de navegai;ao aumentam, novas recursos sao concebidos e 
novas potencialidades tecnicas sao desenvolvidas para tirar melhor partido do 
porvir electr6nico. E aqui o ciclo retomou a volta, pois novas ferramentas se 
prestam a explorar as potencialidades multiplas de processamento e de tarefa 
e a  maior rapidez no transporte de conteudos (a Web 2.0 molda-se na largura 
de banda). 

5. E o Google aparece

Imagine-se uma grande enciclopedia, imensa, com mais de oito mil milhoes de 
paginas10

• Leitura apetecfvel? Sim, mas desde que com um born guia de visita. 
Sem ser propriamente uma porta de entrada para o "saber", o contributo da tec
nologia de pesquisa Google representa um fndice para o acesso ii Informa,ao,
cuja fidelidade depende das fontes que a produziu. Nenhuma ferramenta infor
matica foi tao galardoada e universalmente reconhecida, enaltecendo tanto a
inova,ao tecnol6gica como o engenho humano.
Os louros dessa proeza couberam a dois estudantes norte-americanos, Larry
Page e Sergey Brin (este, de ascendencia russa). Embora os primeiros contactos
entre ambos fossem dominados por divergencias de opiniao, corria o ano de
1995, ambos partilhavam a suspeita de que a constante expansiio do universo

9 A presenr;a de computadores nos agregados familiares portugueses tern aumentado significativamente, com 
um crescimento anual media de 14% desde 2002 (UMIC - Agenda para a Sociedade do Conhecimento & 
INE- Instituto Nacional de Estatfstica, 2006). Relativamente ao computador port8til, a percentagem era de 
3o/o em 2002, e de 12% em 2005, com tendfncia para aumentar, enquanto os computadores de secret8ria rem 
diminufdo em nUmero de vendas. A evolur;ao reflecte a melhoria na qualidade de construr;ao e concepr;ao dos 
port8teis, tornando-os mais !eves, eficientes e baratos. A portabilidade e o acesso a rede sem fios fizeram deste 
aparelho parte integrante de um certo estilo de vida. 
1° Fonte: Google website, Fevereiro de 2005. 
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da Web iria levantar novos desafios na demanda pela Informa,iio relevante, a 
partir de um conjunto massivo de dados. 
Nesse momento, a pr6pria Internet sentia ainda os primeiros impulsos no seu 
boom espectacular, gerando entusiasmo e crescente expectativa que atraiam 
um crescente nllmero de utilizadores, pioneiros na "arte" da navega�ao. 
As tecnologias de busca existentes na rede (WebCrawler (1994), Lycos (1994), 
Yahoo (1994), Altavista (1995), Excite (1995), entre outros) adoptaram como 
processos de pesquisa dominantes, grosso modo, a localiza,iio e a frequencia 
de determinada palavra-chave no contexto de uma pagina11

• Em alguns casos 
(Yahoo!), os processos eram baseados em indices de seria,iio subjectiva, de
dificil concep,iio e manuten,iio, e que se tornavam lentos e de ambito parcelar,
permissivos it manipula,iio comercial dos resultados finais apresentados.
As tarefas de pesquisa nao constituiam um objectivo maior, numa fase em
que a popula,iio internauta ainda reagia aos primeiros impulsos do advento
tecnol6gico e que, compreensivelmente, revelavam desconhecimento quanta
aos procedimentos dos metodos de pesquisa electr6nicos, preferindo o modelo
tradicional da organiza,iio dos conteiidos em direct6rios, caracteristico das
bibliotecas e dos arquivos. 0 descarregamento de conteiidos de um website era
considerado como uma afronta e uma invasiio it propriedade privada (Battelle,
2006: 107).
A congrega,iio dos interesses da comunidade de utilizadores num espa,o de
acolhimento na Web parecia revelar-se, assim, uma estrategia de grande poten
cial comercial. A tendencia haveria de confluir na cria,iio do portal, montra
congregadora de conteiidos e de servi,os, com oferta de venda do espa,o visi
ve! para fins comerciais. A estrategia implfcita pretendia fixar os clientes em
torno dos servi,os disponibilizados no portal de modo a rentabiliza-los, sem
fornecer vias para o afastamento, como sugerem as hiperliga,6es apresentadas
nos resultados dos motores de busca. 0 fito financeiro era assumido mediante
a explora,iio da publicidade, dos patrocinadores e da capitaliza,iio bolsista,
na onda de entusiasmo cativante que caracterizou o boom da Internet.
Sendo a pesquisa um mote secundario, os predecessores do Google, a maioria
desenvolvida em ambiente academico, foram sendo paulatinamente absorvi
dos pela lucrativa 16gica comercial, e, desse modo, suspeitos na elabora,iio dos
resultados de busca com exigencia e seriedade.
O modelo de neg6cio desenvolvido, entretanto, viria a revelar-se exacerbado,
abalado pelo esvaziamento da bolha digital. Um pouco it margem deste fen6-
meno, a Google procurava o seu pr6prio espa�o, ciente de que, mesmo com o
colapso das dotcom, os utilizadores continuavarn a fazer buscas. Desta forma,
saberia preencher um certo vazio, o que se revelaria providencial, centrando
as aten,6es naquilo que os utilizadores verdadeiramente aspiravam: um pro-

11 Cf. "Google History", http://www.google.com/corporate/history.html 
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cesso simples e eficaz de acesso ii Informa,iio, sem uma l6gica de arruma,iio 
par categorias coma verificada no portal, mas antes, elaborando um modelo 
suficientemente flexfvel para corresponder ii evolu,iio comportamental dos 
utilizadores de atitude pr6-activa face ii Informa,iio. 
O name Google deriva da expressiio anglo-sax6nica "googol" e representa 
o maior nU.mero possivel de ser nomeado, representado por 10100, ou seja, o
equivalente ao numeral 10 seguido de 100 zeros (em representa,iio decimal).
De certo modo, elucida sabre a ambi,iio em conceber um motor de pesquisa
de elevado desempenho, capaz de contornar o problema do aumento expo
nencial de utilizadores e de paginas Web indexadas. Esta tarefa herculea pres
supos enormes desafios tecnol6gicos: cria,iio eficaz de indices, actualiza,iio
constante dos mesmos, rapidez na pesquisa, armazenamento da informa�ao
compilada e, em muitos casos, preservar a pr6pria informa1rao. Em conjunto,
seriam centenas de gigabytes a cuidar, mas a processar e a aceder em apenas
centesimas de segundo.
Este problema niio pareceu demover os mentores do projecto, contando no
desenvolvimento tecnol6gico com um precioso aliado12

• A evolu,iio da tecno
logia de armazenamento da informa,iio digital vem possibilitando o aumento
da capacidade e a redu,iio dos custos na ordem proporcionalmente inversa.
Tambem elo fundamental para o sucesso de uma pesquisa, o tempo de acesso
aos dados vem diminuindo gradualmente13

• Alias, a previsibilidade do cresci
mento inevitavel da Web tinha sido ja um factor em conta para a defini,iio do
projecto inicial. Actualmente, estima-se que cerca de cem mil servidores em
simultaneo varram e indexem toda a Web.
Ja constitufda coma equipa de investiga,iio da Universidade norte-americana
de Stanford, em 1996, os jovens estudantes usariam a teia de conex5es do
ciberespa,o para obter melhor qualidade nos resultados. A base de trabalho
inicial foi a de ir no encal,o das hiperliga,oes mas em modo inverso, reve
lando o que se relacionava com o que. A tarefa coube ao Backrub, um motor
de pesquisa com capacidade de analise retr6grada, que partindo de uma dada
pagina Web, percorria o caminho inverso das hiperliga,5es (back/inks) apon
tadas a dita pagina. A contagem das conex5es permitia estabelecer o conceito
de "relevancia" (PageRank) de uma pagina Web, ou a sua "popularidade" - o
nfvel de confian,a e estipulado a partir da quantidade de hiperliga,5es apon
tadas ii mesma, mas valorizando ainda a "qualidade" (posi,iio no ranking) de
que as fazem remeter.

11 0 primeiro sistema Google, ainda nos tempos de Stanford (1988) denominava-se "Backrub", e era com
posto por um servidor Sun Ultra II, com duplo processador Intel a 200MHz, 256MB de mem6ria RAM, e 
um total de 9 disco duros perfazendo 51 Gb. Cf. p.igina em arquivo no Internet Archive [http://web.archive. 
org/web/199 9 020 904 3 94 5/google. stanford. ed u/googleha rd ware. html J (2 8 . F ev. 2 004). 
13 Actua!mente, um simples disco duro de um computador pessoal tern mais capacidade do que o sistema de 
armazenamento original do Google, o "Backrub". 
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Quantos mais "votos de confian,a" uma determinada pagina receber (medido 
pela coloca,ao de um link a remeter para o pr6prio endere,o URL) e difun
didos a partir de um site bem posicionado, melhor sera a classifica,ao con
tabilizada no indice de importilncia elaborado pelos robots do Google. Um 
pouco a imagem do processo de merito acadf:mico, onde o reconhecimento 
de um trabalho e aferido pela quantidade de cita,oes recebida interpares, a 
fidedignidade de um Website serve-se da infindavel estrutura de links como 
um bar6metro do valor relativo da sua importilncia. 
Como referido, os "votos" recebidos rem peso diferenciado na ponderac;ao 

global, raziio pela qual a relevilncia dos links esta directamente associada a
classifica,iio da pagina que os cita, atendendo a ordena,iio do PageRank. A 
qualidade de um "voto" emitido confere proporcional gradua,ao a pagina que 
o recebeu. A juntar a este processo selectivo, e a incluir ainda no algoritmo
do Google, a estrutura textual das paginas e indexadade forma a permitir a
busca do termo pretendido, ao fim e ao cabo, o leitmotiv de todo o processo
de busca. Deste modo, o Google usa tanto a estrutura dos links como o texto
subjacente, numa f6rmula matem.itica ta'.o secreta coma eficaz14

• 

Numa escala diferente, o PageRank ganha uma mais-valia acrescida pois pode
ser interpretado como um modelo comportamental do utilizador. Uma pagina
Web aparece posicionada no ranking porque os utilizadores da Internet assim
o determinaram. Consiste, acima de tudo, num fen6meno de popularidade,
assente na contagem das hiperliga,oes que remetem para os assuntos consi
derados relevantes em certo momento e numa dada regiiio. Os picos de solici
ta,oes que os graficos de tendencias demonstram retratam as inquieta,oes de
uma comunidade assinaladas numa linha cronol6gica, reflectindo os interes
ses sociais num tempo particular do percurso hist6rico15

• 

O espelho das atitudes sugere que a actual Informa,iio que alimenta a Rede
equivale em importilncia aos links que a mantem conectada.
E, talvez por isso, sempre se mantera em aberto a problematica da valida,iio
do conhecimento em resultado de uma pesquisa on-line.

6. Problematicas

Na senda do questionado por Neil Postman, a tecnologia di e a tecnologia 
tira, na assun,iio de que a cada beneficio oferecido pela tecnologia existe sem
pre uma desvantagem que lhe corresponde, sendo que esta pode muitas vezes 

14 Sii.o v3rias as projeci;Oes daquilo que podera ser a estrutura do algoritmo PageRank, embora sem o conhe
cimento total da sua evolur;iio. A apresentai;ii.o oficial pelos pr6prios autores concern algumas das ideias de 
sucesso do Google (Brin & Page, 1997). 
15 Este tipo de funcionalidade e assegurada por vllrios motores de pesquisa: Google Trends e Google Zeitgeist, 
AOL Search, Lycos 50, Yahoo Buzz Log. 
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exceder em importancia aquela (Postman, 1998). Apesar da dominancia mun
dial, niio se pode falar do Google como um pleno estado de gra,a, pois siio 
vflrias as controvfrsias relacionadas com as pr.iticas e servi\OS prestados. No 
entanto, nao pode deixar de ser interpretado como um reflexo de dominincia

o extravasamento do ambito de ac,iio do Google para alc,m do espa,o restrito
do ambiente de trabalho, convocando implica,oes epistemol6gicas, econ6mi
cas e sociais.

6.1 Popularidade 

A popularidade e um atributo essencial do Google, niio s6 porque define, 
grosso modo, a l6gica operacional do algoritmo que lhe subjaz, como tambem 
reflecte o alcance que a marca granjeou mundialmente. 

Por popularidade, tanto a do Google como a de qualquer outro motor de 
pesquisa, pode entender-se de duas formas (Hargittai, 2004): por um lado, 
representa a propor,iio de utilizadores unicos que preferem um determinado 
motor de pesquisa. Neste contexto, a popularidade em volta do Google tor
nou-o num simbolo de algum savoir faire no dominio da Web, comprovada 
pela opiniiio consensual que o qualifica como o motor de pesquisa preferido 
ii escala mundial, acolhendo cerca de metade do total de buscas on-line, 

segundo os dados dos EUA registados em !ares e locais de trabalho, de Julho 
de 2006, sendo que a segunda preferencia recai no Yahoo!, com 23,8% do 
trafego (Sullivan, 2006). 
Para tal preponderancia muito tera contribuido uma imagem de marca sabia
mente lapidada. 0 percurso de Brin e Page testemunha mais um exemplo de 
sucesso do eldorado americano, terra das oportunidades, onde uma boa ideia 
pode vingar mesmo sem capital pr6prio para a concretizar. 0 primeiro inves
timento foi rubricado em cheque de 100 000 d6lares por Andy Bechtolsheim 
e endossado ii empresa Google Inc., o que causou inc6modos inesperados pois 
o portador ainda niio existia16 nem a conta banciria para o dep6sito do mon
tante.
A imagem do verificado com a Apple, tambem a Google, Inc. assentou os pri
meiros alicerces numa garagem local, em 1998, mas que cedo se projectaria
para o sucesso ii escala global. Actualmente, a empresa pretende manter-se
fiel as referencias da sua pr6pria cultura empresarial: um produto irreverente
baseado na irreverencia da equipa. A autoproclamada "cultura google" pro
cura partilhar nos sens mais de 7942 empregados dispersos mundialmente17 

o espirito de uma empresa pequena, que coloca enfase no trabalho em equipa

16 A origem do termo resultou de um feliz acaso: a verificar;iio da disponibilidade da designar;iio "googol" 
- a hip6tese inicial - junta da entidade norte-americana responsavel pelo registo de dominios da Internet foi 
digitada com erro tipografico. Como o resultado niio desagradou, sem emendas ficou: o registo do "Google. 
com" foi efectuado a 15 de Setembro de 1997 (ht tp://graphics.stanford.edu/-dk/google_name_origin.html]. 
17 "Google Corporate Information", a 30 de Junho de 2006, (http:J/www.google.com/corporate/facts.html] 
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e na criatividade, mas privilegiando a formula basica de qne a competencia 
profissional e a excelencia dos resultados se adquirem quando contempladas 
a satisfac;iio e bem-estar pessoais, conceito patenteado no edificio-sede da 
empresa, o Googleplex18

• 

Por outro !ado, a popularidade pode ser entendida como a percentagem de 
pedidos efectuados a um motor de busca preferencial. Nesta materia, a con
tabilidade e confusa, pois nenhuma das empresas fornecedoras deste tipo de 
servic;os revela os mimeros de acessos e de pesquisas efectuadas, quer de aces
sos tinicos, quer por distintos utilizadores. Para baralhar as contas, a Google, 
Inc. vende a sua tecnologia de busca a companhias subsidiarias tornando-a 
beneficiaria indirecta do trafego gerado na rede. 

6.2 Relevancia 

O criterio da relevancia envolve var1as nuances. Por um lado, invoca uma 
especie de "ditadura da maioria", porque enfatiza cer tos websites em detri
mento de outros, em obedifncia as preferfncias e interesses da maioria dos 
internautas. Por outro lado, pode, simultaneamente, representar uma das mais 
serias ameac;as a credibilidade dos motores de busca: seja por puro prazer, por 
protagonismo politico ou para obtenc;iio de vantagens comerciais, o algoritmo 
PageRank tern sido sucessivamente colocado a prova por agentes externos, em 
especial, atraves da pratica do google bombing, uma estrategia de diversiio que 
procurava baralhar o criterio de aferic;iio do motor de pesquisa, levando, em 
tiltima instancia, a que os resultados reproduzidos fossem falseados com uma 
intenc;iio predefinida. Esta pratica afecta igualmente outros motores de busca, 
como o Yahoo! e o AltaVista. 
Um dos casos mais famosos consistia em digitar as palavras "miserable failure" 
na janela de pesquisa, que invariavelmente conduzia a pagina do Presidente 
norte-americano George W. Bush, no website oficial da Casa Branca. Fiel a sua 
filosofia, a Google, Inc. recusou-se a interferir directamente no algoritmo19

, 

o que, mesmo pontualmente, abriria graves precedentes, pelo que o truque
podia ainda recentemente ser constatado, pois, apesar de a empresa sempre
elevar a democratizac;iio do algoritmo, foi com relutancia que a Google pro
cedeu, recentemente, a "minimiza\iio do impacto de muitos Googlebombs":
assim, o motor de busca apenas devolved resultados contendo paginas com
coment.irios ao tema, e niio os destinos habitualmente apresentados20

• 

18 "About the Googleplex" [http://www.google.com/corporate/cuhure.html]. Cf., igualmente, a reportagem 
fotogr.ifica da revista Time, de 16 de Fevereiro de 2006 "Life in the Googleplex", disponfvel on-line em: 
[http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/J 
19 Cf. o coment.irio de Marissa Mayer, directora na Google [http://googleblog.blogspot.com/2005/09/goo
glebombing-failure.htmlJ. 
20 Moulton, R.; Carattini, K.; "A quick word about Googlebombs", Official Google Webmaster Central 
Blog, 25.Jan.2007, [http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/01/quick-word-about-googlebombs. 
html]. 
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6.3 A escrita da Historia ou a ausencia da prolundidade temporal 
Os motores de busca, na generalidade, constituem um objecto de estudo inte
ressante na perspectiva da temporalidade hist6rica da Web, ou, por oposi<;iio, 
pelo seu esquecimento. Na Era da Computa<;iio, a mem6ria e efemera. A pre
serva<;iio e o acesso a longo prazo da informa<;iio digital niio estiio garantidos 
a priori porque estiio amea,ados por varios factores, como a durabilidade dos 
suportes de registo, a longevidade do hardware e do software geradores, a 
compatibilidade das linguagens informaticas, a perenidade dos links e a vola
tilidade das paginas web. 
Siio debeis os alicerces da Sociedade da Informa<;iio: embora tecnologicamente 
sofi.sticada, nao concebe os registos para a permanencia, mas sobretudo, para 
a distribui<;iio em massa e para a rapida dissemina<;iio. As evidencias de todo o 
avan<;o tecnol6gico trouxeram novas praticas na preserva<;iio da Informa<;iio. 
Se a grande maioria das esferas da actividade humana se expressa por meio de 
bits, a heran<;a cultural devera ser prevista no formato digital (Sa, 2005). 
O Internet Archive procura criar um arquivo com o prop6sito de oferecer per
manente acesso aos artefactos culturais da sociedade existentes em ambiente 
digital, incluindo ficheiros de textos, de audio, de filmes, de imagens, progra
mas de software, bem como o arquivo cronol6gico das paginas Web. A missiio 
e tanto abrangente quanto profunda, desde a protec<;iio do direito a conhecer e 
a recordar a preserva<;iio da heran<;a cultural, a analise das tendencias da rede 
e da sua economia, entre outras21

. 

A persistencia da Informa<;iio foi, de algum modo, contemplada pela capaci
dade tecnol6gica do Google, pois permite armazenar c6pias das paginas Web 
atraves da denominada tecnologia cache links, embora seja um processo que 
tern mais a ver com criterios de operacionalidade e de funcionalidade do que 
propriamente por manifesto interesse na criat;3o de um reposit6rio. Por um 
!ado, porque facilita e aumenta a rapidez de acesso aos dados, contornando
eventuais dificuldades de conexiio aos servidores de alojamento. Por outro
!ado, porque, havendo um dep6sito dos objectos digitais, contribui para suster
a perenidade dos links e evitar a degrada<;iio da mem6ria, contornando, assim,
uma limita<;iio frequentemente referida por quern faz da Internet a base de
pesquisa do seu trabalho.
Estando digitalmente arquivada, muita informa<;iio apenas pode ser consul
tada na "mem6ria,, do Google22

, possibilitando o acesso aos dados mesmo que
estes tenham sido retirados voluntariamente da fonte23

• 

21 "About the Internet Archive", Internet Archive, on-line, acessfvel em: http://www.archive.org. 
n A consul ta ao arquivo reproduz, no cimo da pagina devolvida, o seguinte coment3.rio: «Esta ea versa.a do 
Google em cache do endere�o http:f/www.solnet.com!, ta! como foi obtida em 29 Mar 2005 03:07:31 GMT. 
A cache do G o o  g 1 e ea c6pia da p3.gina feita enquanto vasculhava a \Veb.

A p8gina pode ter mudado desde esse momenta. Clique aqui para ver a p3.gina actual sem destaques. 
Esta p3.gina em cache pode apresentar referencias indisponfveis. Click aqui para ver s6 texto em cache ... » 
23 O motor de pesquisa foi fundamental para resolver um caso judicial nos EUA, ao permitir encontrar pistas 
que conduziram a identifica�ii.o de um homem que tinha morrido num acidente de via�ao, em 1993, algo que 
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No entanto, o registo que a Internet grava do tempo difere do do devir his
t6rico numa cadencia que desrespeita a sequfncia cronol6gica natural: o pas

sado, na Web, e o da Ultima actualizai;ao, pr:itica de reescrita constante que 
acarreta a erosiio do passado. Nos websites, a versiio de um documento des
vanece quando ocorre uma actualizai;:io, por menor que esta seja, quer por 
vontade do autor, do webmaster ou por ac�iio das rotinas de manutern;iio no 
servidor de alojamento. Par outro !ado, os motores de pesquisa necessitam de, 
por princfpio, actualizar os indices de forma continuada recorrendo aos crawl

ers, um programa especffico de rastreio e recolha sistematica dos dados da 
galaxia do ciberespa�o, indexando-os. A actualiza,iio destes indices depende 
da periodicidade das visitaa aos websites, da actualiza,iio interna do pr6prio 
motor de busca e do prazo em que a versao antiga se mantem acessfvel. 
Em consequencia, dificilmente se podera reproduzir a data de publica,iio ori
ginal de um documento electr6nico: o tempo, na Internet, funciona a latfncias 
diferentes, afectando a no,iio de temporalidade e da ordem sequencial dos 
fen6menos. Daqui se constata que a utiliza,ao dos motores de pesquisa coma 
ferramentas de reconstru,ao do passado oferece limita,oes metodol6gicas e 
implica,oes te6ricas na concep,iio do tempo e da temporalidade (Wouters et 

al., 2004; Hellsten et al., 2006). 

6.4 Dilema pessoal 

A generalidade dos processos de busca na Web colocou a descoberto algumas 
vulnerabilidades que afectam a condi,iio humana. A indexa,iio dos registos 
electr6nicos permite o mapeamento de um individuo no universe cibernetico 
na medida em que, crescentemente, as actividades humanas se processam atra
ves da e na rede. 0 "existir" na imensidiio da Net implica a faculdade de ser 
encontrado, de emergir do anonimato e da obscuridade, expondo o indivfduo 
perante uma l6gica de classifica,iio e de relevancia processada pelos motores 
de busca cujo resultado ultrapassa a vontade pr6pria, que ora o remete para as 
profundezas de entre milhares de entradas encontradas ou, sensa,iio de gl6ria 
vii, o faz aparecer coma o primeiro de entre milhoes de resultados, calcula
dos em escassas centfsimas de segundo. Quando vai de encontro ao interesse 

pessoal, pertencer ao index da Web deixa de ter o estigma inquisidor a que 
historicamente o termo se associa. 
O contributo do Google acresce notoriedade porque sujeita determinada 
entrada do indice a um processo de seria,ao. Ta! legitima a curiosidade de um 
autor, par exemplo, em procurar saber de que modo a sua ultima obra e evo
cada pelos pares, ral coma o cibernauta se questionara sabre o que opinam os 
visitantes de uma pagina ou blogue pessoais (muitas vezes aferido pelo numero 
de acessos). E talvez, porque niio, cada utilizador ja se tenha dado a indaga,iio 

as autoridades policiais niio haviam conseguido fazer por meios pr6prios. (CBSNews.com, 8.0utubro.2004 
[http://www.cbsnews.com/stories/2004/10/08/tech/main648215.shtml]. 
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narcisista sobre o que a Net regista sobre si. Mas esta vantagem pode acarre
tar graves consequencias. A participai;iio activa no dominio publico que e o 
ciberespai;o possibilita a identificai;iio e a filiai;iio, pelo que tern pertinencia a 
questiio: - Pode o Google ser o Big Brother? A eficacia da pesquisa aliada a 
geo-referenciai;iio do Google Earth causa, no minimo, alguma inquietude. 
Pouco a pouco, multiplicam-se os casos em que a preseni;a na Net e motivo de 
desconforto e de repulsa. Sao celebres os casos de diversas personalidades do 
mundo da musica, do cinema, da politica, do desporto, da moda, entre outras 
areas, que intentaram judicialmente contra empresas que alojavam nos servi
dores de acesso publico certos registos digitais de teor comprometedor e niio 
solicitados - fotos, videos, textos - relativos a pr6pria pessoa. 
Algumas quest5es ganharam pertinencia: - Ate que ponto um individuo pode 
eliminar os vestigios da sua preseni;a no ciberespai;o?24 A luta promete ser desi
gual pois e fulminante a rapidez de disseminai;iio dos objectos digitais, no 
contexto <las redes de comunicai;iio, a escala global. 

6.5 Rela�iio com a lnforma�iio 

Como previamente referido, a Informa�ao constitui um recurso valioso e a 

sua demanda corresponde a uma predisposii;iio natural humana. Os motores 
de pesquisa, com especial relevo para o Google, servem o prop6sito da atitude 
pr6-activa para com a Informai;iio, fruto da maturidade social relativamente 
as tecnologias. 
Mesmo errada, a Informa�iio continua a ser autentica, embora niio sendo 

necessariamente fidedigna. Mas, para que a Informai;iio se concretize em 
Conhecimento, n.io basta apenas que os meios e os canais de comunica�ao 
sejam tecnicamente perfeitos, mas tambfm e necessclrio que o destinatclrio 
se inteire do conteudo da mensagem informativa (Brajnovic, 1979, p. 91). 0 . 
acesso facilitado a Informai;iio pode inebriar a capacidade de discernimento, 
do ajuizar sobre a qualidade e do estudo comparado <las fontes. A base de con
fiani;a, nos moldes tradicionais, privilegiava o acervo documental <las biblio
tecas e dos arquivos, desconfiando da imensidiio pesquisavel da Web. Ate ha 
pouco tempo, ambos os dominios se encontravam perfeitamente delimitados 
e circunscritos, mas o afii globalizante dos motores de pesquisa na recolha do 
maximo. possivel de dados fez despertar a cobii;a sobre a produi;iio editorial 
dos catalogos bibliotecarios, prefigurando-se, em consequencia, como figura 
de depositante legal da informai;iio mundial. E disso born exemplo a inteni;iio 
de formar um reposit6rio universal com base na digitalizai;iio dos arquivos <las 
principais bibliotecas nacionais25

• 

24 <meta name.,,"robots" content"'"noindex, nofollow">, instrm:;iio HTML inserida no c6digo da p:igina web 

que informa os crawlers para a niio indexar. 
25 A demara�iio dos dominios de ac�iio entre o Google e as Bibliotecas niio tern sido pacifica. Veja-se, a titulo
de exemplo, a discussiio deste assunto em torno da autonomia do utilizador (Gaudet, 2004), 
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Assumidamente, a missiio do Google e a de organizar a informa�iio universal 
e torna-la acessfvel e util. 0 projecto Google Print pretende tornar consul
tavel todo o conteudo dos livros, alargando as possibilidades de pesquisa a 
uma fonte de informa,iio ate agora arredada dos olhares que minuciosamente 
perscrutam a Net; as paginas em papel que comp6em os catalogos das biblio
tecas26 . 
Ao facilitar o acesso a Informa,iio a partir do computador pessoal, que e essen
cialmente o que o Google promove, a relac;ao com o "saber" ficou, em certo 
modo, individualizada. A pesquisa, atraves da interac,iio com a maquina, e o 
quanto basta, porque na Web tudo esta la, para o hem e para o ma!, a qual
quer hora, em qualquer lugar, tornando diffcil resistir a tenta,iio do facilitismo 
e ao fascfnio da abundancia, como resposta a necessidade social basica do 
conhecer. 
No entanto, a autonomizac;ao de processos no utilizador conduziu ao livre 
arbftrio na pesquisa. 0 silencio da maquina niio aconselhara quanto a perti
nencia de uma ou de outra referencia, nem quanta ao ajuizar de entre milhares 
de sugest6es, apenas apontara uma ordena,iio em forma de ranking, desco
nhecendo a maioria dos utilizadores a l6gica de arruma,iio das referencias. 
Mas ser.i para as posic;5es cimeiras onde, involuntariamente, recair3 a maior 
aten,iio do cibernauta, numa zona do topo da pagina que forma um designado 
"tri3.ngulo dourado", tal coma evidenciado em estudos quantitativos27

• 

Daqui decorre que, para alem da questao da valida,iio cientffica da Informa,iio 
recolhida, algumas duvidas incidem sabre a eficiencia do motor de busca 
enquanto ferramenta de trabalho, pelo que sera legftimo perguntar: - Poderiio 
as empresas resistir a tentac;ao para o aproveitamento comercial dessa ten
dencia natural do utilizador em privilegiar a zona do topo da pagina? - De 
que modo pode essa aten,iio localizada afectar a ordena,iio dos resultados? 
- 0 afii do lucro comprometera sempre a qualidade do servi,o, ou poderiio
coexistir?
Enquanto modelo de neg6cio, a empresa Google afirma manter a incorrup
tibilidade do algoritmo PageRank, assegurando a solvencia financeira com a
venda da tecnologia e com a afixa,iio de publicidade de contexto, devidamente
assinalada e a margem dos criterios de aferi,iio. Curiosamente, uma decada
volvida, a pr6pria Google Inc. parece niio ter resistido a sedu,iio do lucro
coffiercial, fazendo-se cotar no mercado bolsista28

, embora, reconhecem os
mentores, sem corromper os ideais da funda�ao.

20 "About Google Print {Beta)", http://print.google.com 
27 0 sistema de "eye tracking" analisa a aten�iio visual dos utilizadores numa p3.gina web. Num rol de dez 
resultados, apenas os trCs primeiros recebem 100% da aten�ao, enquanto do oitavo·em diante, 30o/o e menos 
(in "Enquiro:Search Solutions, Inc.", http://www.enquiro.com/eye-tracking-pr.asp). 
n Cf. Registo da adesiio ao mercado bolsista da empresa Google: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1 
288776/000119312504073639/dsl.htm, a 29 de Abril de 2004. 
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6.6 A luta de titiis e o que se segue ... 

O ano de 2004 foi particularmente importante para a Google: consolida,ao 
da lideran,a na industria da busca, considerada a empresa de crescimento 
mais rapido no sector da tecnologia, adesiio ao mercado bolsista e subida em 
flecha da cota,ao, contagem de lucros na ordem dos tres mil milhoes de d6la
res (Ferguson, 2005). 0 agigantamento do fen6meno Google acabaria por evi
denciar a questao da domin3.ncia de mercado com outros notaveis da indllstria 
informatica, em particular, a Microsoft, com repercuss6es que vao muito para 
alem da especialidade da busca. 
Uma das recentes aplica,oes dos Laborat6rios Google, o Google Desktop
Search, pretende colocar em ordem a confusiio reinante no disco duro local, 
organizando os dados <las infindaveis pastas e subpastas, de forma indexada 
e rapidamente acessivel. Basta guardar que a aplica,ao encontrara, um pouco 
a imagem do sucedido no ambiente da web com o irmao maior, o motor de
busca, mas neste caso, aplicado ao espa,o pessoal do ambiente de trabalho. 
Sendo condis;a'.o essencial para o correcto funcionamento, a aplicar;:iio necessita 
de registar todos os movimentos do utilizador no seu computador, cadastrando 
mensagens de correio electr6nico, conversar;:6es em chats, visitas a p:iginas da 
rede, comentarios em blogues, ou trabalhos gravados nos mais diversos pro
gramas. Tudo em pro! da qualidade das tarefas do utilizador, beneficiando-o 
de um modo intuitivo, facil e util. 
Esta apropria,ao do espa,o intimo niio e mais do que o reflexo da ambi,ao 
Google que marca igualmente a arrojada e agressiva iniciativa de penetrar 
num dominio ate agora exclusive do Windows Explorer, e, por antonomclsia, 
da Microsoft. 
A invasiio compreende outras frentes de disputa, como a oferta de contas de 
correio electr6nico com capacidade de armazenamento para dois gigabytes, 
o GMai/, em defesa da ideia de que a elimina,ao a contragosto das mensa
gens niio ser:i mais necess:iria29

• A integrai;ao da ferramenta de conversar;:iio
em tempo-real, o Google Talk, e a oferta do Skype para comunica,ao video
constituem mais uma afronta aos tradicionais servi\OS de proa da Microsoft,

o Hotmail e o Messenger. Com o Google Page Creator e o Google Docs &
Spreadsheets, o utilizador disp6e de uma alternativa viavel ao pacote de ferra
mentas Office. E tudo, tudo gratuito!
Ha uma decada, o neg6cio da busca nao recebia a aten<;a'.o e o interesse prioritfi
rio da industria informatica. 0 advento do Google ajudou a reconfigurar uma
nova arquitectura de utiliza,ao do computador, alterando os conceitos tradi
cionais em torno do software e da forma como a Informa,ao e gerada, parti
lhada, acessivel e distribuida pela Internet, beneficiaria da largura de banda,
com oferta de servi,os de comunicai;iio e de produtividade que promovem e
aprofundam a fideliza,ao dos utilizadores, preconizando a onda da Web 2.0.

29 http://gmai!.google.com/ 
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A Google, Inc. ocupa agora uma posic;ao de lideranc;a, adquirindo tecnologias 
a terceiros e absorvendo outras companhias para refor�ar a sua domin.incia, 

como foram os casos da Deja.com (servic;o para grupos de discussiio que per
mitiria lanc;ar o Google Groups), em Fevereiro de 2001, da Pyra Labs (cria
dores da ferramenta Blogger), em Fevereiro de 2003, da Applied Semantics 
(tecnologia de processamento de texto semantico), em Abril desse mesmo ano, 
da Measure Maps (ferramenta estatistica dos acessos a blogues, que reforc;ara 
o desempenho do Google Analytics, um servic;o de analise de trafego dos web
sites), em Fevereiro de 2006, do YouTube (reposit6rio de videos pessoais para
partilha mundial), em Outubro do mesmo ano e no Dezembro seguinte, da
Endoxon (empresa suic;a de servic;os de geo-informac;iio na web), entre muitos
outros exemplos, que, no conjunto, redefiniram a empresa no seu core business

e por osmose, a World Wide Web.

Resta saber como ira a Microsoft retaliar a galaxia Google com os infindaveis
recursos de que dispoe.
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