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Em vez de digitar a in-
formação que procura, vo-
cê conversa por uma jane-
linha de chat com uma
pessoa que o auxilia a
achar um resultado mais
completo. A experiência é
proporcionada pelo Cha-
Cha (www.chacha.com),
uma ferramenta de busca,
totalmente em inglês, que
se baseia embancosdeda-
dos e inteligência humana
para indicar sites com as
informaçõespedidas.
Para aproveitar o recur-

so, basta fazer um cadas-
tro simples, com nome, e-
mail e senha, e clicar na
opção Search with guide
(procurar com guia). Após
digitar o que procura
—por exemplo, “tempera-
tura em São Paulo”—, o
guia vai mostrando resul-
tados em uma janela à di-
reitadadebate-papo.
Se eles forem satisfató-

rios, a conversa é encerra-
da. Mas, se você quiser in-
formações mais detalha-
das, o guia ajuda. O resul-
tado costuma ficar bem
próximo do que você pro-
cura, pois é possível pedir
refinamento da busca
quantasvezesquiser.
Os guias são estudantes,

aposentados epessoasque
passam o dia conectadas à
internet. A idéia de Scott
Jones, criador da ferra-
menta, é deixar a supre-
macia dos algoritmos de
lado e usar seres humanos
para entender o que o
usuárioprocura. (DA)
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O Google ganha um concor-O Google ganha um concor-O Google ganha um concor-
rente de peso comachegadadorente depeso comachegadadorente depeso comachegadado
Wikia Search (Wikia Search (Wikia Search (alpha.search.alpha.search.alpha.search.
wikia.comwikia.comwikia.com), um serviço de), um serviço de), um serviço de
buscas que se propõe a dar re-buscas que se propõe a dar re-buscas que se propõe a dar re-
sultados mais relevantes dosultados mais relevantes dosultados mais relevantes do
que as ferramentas tradicio-que as ferramentas tradicio-que as ferramentas tradicio-
nais, comajudada comunidadenais, comajudada comunidadenais, comajudada comunidade
de usuários.Mas o cartão de vi-de usuários.Mas o cartão de vi-de usuários.Mas o cartão de vi-
sita da novidade é o parentes-sita da novidade é o parentes-sita da novidade é o parentes-
co: éprimodaWikipédia.co: éprimodaWikipédia.co: éprimodaWikipédia.
Apesar de não ter ligação co-Apesar de não ter ligação co-Apesar de não ter ligação co-

mercial com a enciclopédia, amercial com a enciclopédia, amercial com a enciclopédia, a
ferramenta parte do mesmoferramenta parte do mesmoferramenta parte do mesmo
princípio: construção colabo-princípio: construção colabo-princípio: construção colabo-
rativa de conteúdo, por meiorativa de conteúdo, por meiorativa de conteúdo, por meio
de uma interface que permitede uma interface que permitede uma interface que permite
ao usuário criar, editar,modifi-ao usuário criar, editar,modifi-ao usuário criar, editar,modifi-
caroudeletar informações.caroudeletar informações.caroudeletar informações.
Criada por um dos fundado-Criada por um dos fundado-Criada por um dos fundado-

res da Wikipédia, Jimmy Wa-res da Wikipédia, Jimmy Wa-res da Wikipédia, Jimmy Wa-
les, e pela empresária Angelales, e pela empresária Angelales, e pela empresária Angela
Beesley, o serviço entrou no arBeesley, o serviço entrou no arBeesley, o serviço entrou no ar
nocomeçodestemês.nocomeçodestemês.nocomeçodestemês.
Coincidência ou não, em de-Coincidência ou não, em de-Coincidência ou não, em de-

zembro, o Google anunciouzembro, o Google anunciouzembro, o Google anunciou
que está testando sua Wikipé-que está testando sua Wikipé-que está testando sua Wikipé-
dia, oKnol, cujameta é encora-dia, oKnol, cujameta é encora-dia, oKnol, cujameta é encora-
jar pessoas a contribuíremcomjar pessoas a contribuíremcomjar pessoas a contribuíremcom
conhecimento. O foco é no au-conhecimento. O foco é no au-conhecimento. O foco é no au-
tor dos textos —ummédico es-tor dos textos —ummédico es-tor dos textos —ummédico es-
creve sobre doenças do cora-creve sobre doenças do cora-creve sobre doenças do cora-
ção, porexemplo.ção, porexemplo.ção, porexemplo.
Wikipédia eGoogle têmmaisWikipédia eGoogle têmmaisWikipédia eGoogle têmmais

relações. Pelo menos desde orelações. Pelo menos desde orelações. Pelo menos desde o
ano passado, blogs e sites espe-ano passado, blogs e sites espe-ano passado, blogs e sites espe-
cializados verbalizaram o que écializados verbalizaram o que écializados verbalizaram o que é
claro para todas as pessoas queclaro para todas as pessoas queclaro para todas as pessoas que
usam o Google: o predomíniousam o Google: o predomíniousam o Google: o predomínio
de resultados ligados àWikipé-de resultados ligados àWikipé-de resultados ligados àWikipé-
dia entre os dez primeiros linksdia entre os dez primeiros linksdia entre os dez primeiros links
apontadosnobuscador.apontadosnobuscador.apontadosnobuscador.
AAA FolhaFolhaFolha fez um teste. Pri-fez um teste. Pri-fez um teste. Pri-

meiro, sorteou 50 páginas dameiro, sorteou 50 páginas dameiro, sorteou 50 páginas da
enciclopédia em português.enciclopédia em português.enciclopédia em português.
Emseguida, colocouos resulta-Emseguida, colocouos resulta-Emseguida, colocouos resulta-
dos no Google Brasil. Apenasdos no Google Brasil. Apenasdos no Google Brasil. Apenas

seis não tiveram um link daseis não tiveram um link daseis não tiveram um link da
Wikipédia entre os dez primei-Wikipédia entre os dez primei-Wikipédia entre os dez primei-
ros resultados.ros resultados.ros resultados.
Em outro avanço da concor-Em outro avanço da concor-Em outro avanço da concor-

rência, a Microsoft anunciou,rência, a Microsoft anunciou,rência, a Microsoft anunciou,
em setembro, investimentosem setembro, investimentosem setembro, investimentos
emseubuscadorLiveSearch.emseubuscadorLiveSearch.emseubuscadorLiveSearch.

ColaboraçãoColaboraçãoColaboração
A Wikia Search está na ver-A Wikia Search está na ver-A Wikia Search está na ver-

são alfa. Portanto, ainda hásão alfa. Portanto, ainda hásão alfa. Portanto, ainda há
poucos resultadosatéparabus-poucos resultadosatéparabus-poucos resultadosatéparabus-
cas simples. A idéia dos funda-cas simples. A idéia dos funda-cas simples. A idéia dos funda-
dores é que, com o passar dodores é que, com o passar dodores é que, com o passar do

tempo, os usuários publiquemtempo, os usuários publiquemtempo, os usuários publiquem
mais conteúdo e construammais conteúdo e construammais conteúdo e construam
uma rede de contatos —em vezuma rede de contatos —em vezuma rede de contatos —em vez
de algoritmos, a interação hu-de algoritmos, a interação hu-de algoritmos, a interação hu-
manadaráotomaoprojeto.manadaráotomaoprojeto.manadaráotomaoprojeto.
“Nós esperamos melhorar“Nós esperamos melhorar“Nós esperamos melhorar

significativamente a relevânciasignificativamente a relevânciasignificativamente a relevância
e a precisão dos resultados e dae a precisão dos resultados e dae a precisão dos resultados e da
experiência de busca”, diz a co-experiência de busca”, diz a co-experiência de busca”, diz a co-
fundadora da Wikia Search,fundadora da Wikia Search,fundadora da Wikia Search,
AngelaBeesley, ementrevista àAngelaBeesley, ementrevista àAngelaBeesley, ementrevista à
FolhaFolhaFolha —ela também faz parte—ela também faz parte—ela também faz parte
do comitê de comunicação dado comitê de comunicação dado comitê de comunicação da
WikimediaFoundation.WikimediaFoundation.WikimediaFoundation.

Nos primeiros estágios, a co-Nos primeiros estágios, a co-Nos primeiros estágios, a co-
munidade de usuários estarámunidade de usuários estarámunidade de usuários estará
envolvida na criação de um có-envolvida na criação de um có-envolvida na criação de um có-
digo para a ferramenta de bus-digo para a ferramenta de bus-digo para a ferramenta de bus-
ca. “A comunidade tambémpo-ca. “A comunidade tambémpo-ca. “A comunidade tambémpo-
de adicionar miniartigos, quede adicionar miniartigos, quede adicionar miniartigos, que
serãousados comosuplementoserãousados comosuplementoserãousados comosuplemento
para os resultados, tirando apara os resultados, tirando apara os resultados, tirando a
ambigüidade e definindo con-ambigüidade e definindo con-ambigüidade e definindo con-
ceitos para o que as pessoas es-ceitos para o que as pessoas es-ceitos para o que as pessoas es-
tãoprocurando.”tãoprocurando.”tãoprocurando.”
Como em qualquer platafor-Como em qualquer platafor-Como em qualquer platafor-

ma aberta, a equipe enfrentama aberta, a equipe enfrentama aberta, a equipe enfrenta
problemas comoaediçãode in-problemas comoaediçãode in-problemas comoaediçãode in-

formações incorretas e os atosformações incorretas e os atosformações incorretas e os atos
devandalismo.devandalismo.devandalismo.
Poucos dias após o lança-Poucos dias após o lança-Poucos dias após o lança-

mento do Wikia Search, amento do Wikia Search, amento do Wikia Search, a Fo-Fo-Fo-
lhalhalha viu xingamentos e pala-viu xingamentos e pala-viu xingamentos e pala-
vrões em um verbete sobre ovrões em um verbete sobre ovrões em um verbete sobre o
Brasil. “As pessoas vão tentarBrasil. “As pessoas vão tentarBrasil. “As pessoas vão tentar
manipular os resultados emmanipular os resultados emmanipular os resultados em
qualquer ferramenta de busca,qualquer ferramenta de busca,qualquer ferramenta de busca,
seja ela aberta ou fechada.Nos-seja ela aberta ou fechada.Nos-seja ela aberta ou fechada.Nos-
sa esperança é que elas se en-sa esperança é que elas se en-sa esperança é que elas se en-
volvam para assegurar a altavolvam para assegurar a altavolvam para assegurar a alta
qualidade”, afirma Beesley.qualidade”, afirma Beesley.qualidade”, afirma Beesley. (DA-(DA-(DA-

NIELAARRAISEGUSTAVOVILLASBOAS)NIELAARRAISEGUSTAVOVILLASBOAS)NIELAARRAISEGUSTAVOVILLASBOAS)

Exalead
www.exalead.com
Um buscador inteligente, em que
os resultados são acompanhados
por uma imagem pequena dos sites,
permitindo a visualização prévia

Agent 55
www.agent55.com
É uma ferramenta de metabusca
—realiza pesquisas em diversos
buscadores ao mesmo tempo

Blinkx
www.blinkx.com
O buscador reúne mais de
18 milhões de horas de vídeos,
entre clipes, documentários,
filmes e programas de TV

Ditto
www.ditto.com
Buscador de imagens em que as fotos
são acompanhadas por links, que
remetem à sua página de origem

Seeqpod
www.seeqpod.com
“Encontre, descubra, veja, ouça e
compartilhe” arquivos de áudio
e vídeo. Esse é o mote da ferramenta
de busca

BlogBlogs
blogblogs.com.br
O brasileiro se dedica à indexação,
ao ranking e à busca de blogs
hospedados no país

Topix
www.topix.net
Sistema de busca de notícias que
conta também com fóruns
criados por usuários, pesquisas
e classificados

Bondfaro
www.bondfaro.com.br
Com interface simples, o site faz
uma pesquisa de preço em lojas
brasileiras, gratuitamente

Confira outras ferramentas alternativas de busca

ONDE BUSCAR
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FarooeYaCyfazembuscana
webusandoarquiteturaP2P
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O Faroo (www.faroo.com)
e o YaCy (www.yacy.net) são
dois sistemas de busca que ino-
vam ao utilizar rede P2P (pon-
to-a-ponto), em que os compu-
tadores conectam-se uns aos
outros, comonoBitTorrent.
A troca dedados édescentra-

lizada, e a infra-estrutura é for-
mada pelos próprios usuários
—diferente do modelo cliente-
servidor, utilizado pelamaioria
dos buscadores. Assim, não é
preciso gastar fortunas para
montaremanterumsistema.

Faroo
OFaroo faz com que as pági-

nas visitadas sejam automati-
camente incluídas no índice do
sistema de busca e monta um
ranking dos sites mais relevan-
tes. O usuário faz as pesquisas
e, enquanto navega, colabora
comosresultadosdasmesmas.
Asbuscas, feitas pelo navega-

dor, têm bons resultados, ape-

sar do baixo número de usuá-
rios —o Faroo está em fase de
testes.A interfaceésemelhante
à do Google, com links para pá-
ginas armazenadas epublicida-
de em forma de texto. É possí-
vel ativar a exibição de minia-
turasdaspáginas listadas.

YaCy
Ao contrário do Faroo, o

YaCy é umprograma de código
aberto, o que permite que de-
senvolvedores ajudem a me-
lhorá-looupersonalizá-lo.
Isso e as configuraçõesofere-

cidas na interface padrão, aces-
sada pelo navegador, tornam o
YaCy bemmais flexível do que
o Faroo. Seu visual complexo,
porém, pode assustar o usuário
maiscomum.
As buscas podem ser feitas

por categorias: texto, imagens,
áudio,vídeo,aplicações.
Os dois programas —princi-

palmenteoYaCy,queusaapla-
taforma Java—consomembas-
tante memória RAM e exigem
muitodoprocessador.

))) GUIADE RUASGUIADE RUASGUIADE RUAS
O GPS Dash Express, demonstrado há 15 dias, na CES 2008,
possui conexão direta com a internet que permite que seu
usuário procure por meio dele coisas na rede de computadores

))) SEXY EDEMORADASEXY EDEMORADASEXY EDEMORADA
Ms. Dewey (www.msdewey.com) é uma bibliotecária sexy que
ajuda o usuário a achar informações; a ferramenta de busca é
um tanto lenta, mas a interação da moça propicia umas risadas

Mecanismosvisuaiscriam
mapadaredecomresultados

Técnicasajudamaaprimorara
posiçãodesiteembuscador
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Enquanto muitos ainda se
acostumam com o conceito
de web 2.0 —a participação
dousuáriona criaçãodecon-
teúdo— outros já debatem a
web 3.0. São várias teorias,
mas, em resumo, a web 3.0
(semântica) corresponde a
uma rede de conceitos, em
que as palavras fazem senti-
do às maquinas e deixam de
ser apenas letras transfor-
madasemalgoritmos.
Em um buscador tradicio-

nal, o usuário digita “artistas
plásticos de vanguarda em
São Paulo” e recebe resulta-
dos baseados nestas pala-
vras-chaves, deacordocomo
número de vezes que elas se
repetem na rede —o resulta-
do não leva emconta o senti-
donemarelaçãoentreelas.

Na web semântica, a pes-
quisa estabelece relações. A
idéia équeobuscadorenten-
da o sentido por meio de in-
teligência artificial e da pro-
gramaçãodapágina.
Emvezdeumgrandecatá-

logo de informações aleató-
rias, a internet passará ao es-
tágiodeguia inteligente.
Para Eduardo Favaretto,

fundador do gestor de recur-
sos Ibuscas.com.br, o desa-
fio da web 3.0 é construir
uma linguagemque faça sen-
tido para a máquina. “A
questão central é a disponi-
bilidade dos dados, para que
o usuário possa trabalhar
comomaiornúmerodeles.”
Se você quiser saber onde

se hospedar quando for a
Nova York com seu filho pe-
queno, os mecanismos de
busca vão saber oferecer um
pacote turístico adequado ao
seuperfil, porexemplo.
O termoweb 3.0 foi criado

por Tim Berners-Lee, que
inventouaWorldWideWeb.
(DA)

Naweb3.0,
sitesbuscarão
pelosentido
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Para quem quer uma expe-
riênciadebuscavisual, sitesco-
m o o K a r t OO (www .
kartoo.com) e o Quintura
(www.quintura.com) mos-
tram os resultados em mapas
interativos.
O primeiro é de Portugal,

mas tem versão brasileira. Os
resultados são apresentados
em forma de esferas que se as-
semelham a caderninhos —o
tamanho varia de acordo coma
relevânciado tema.
No entanto, em uma busca

por Clara Rojas, ex-refém das
Farc (Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia) que foi
liberada do cativeiro depois de
seis anos, o KartOO apontou
um texto de 4 de janeiro entre
os mais relevantes —um tanto
defasado,portanto.
No Quintura, os resultados

aparecemem formade nuvens.

A idéia é oferecer informação
para quem chega ao site sem
saber bemoque estáprocuran-
do —por exemplo, em vez de
colocar “livro de Sócrates”, o
usuário digita “quero um livro
de filosofia”.

Celular
Mesmo que a conexão não

seja das mais rápidas, dá para
acessar buscadores pelo celu-
lar. Eles levam em conta o fato
de o telefone móvel ter limita-
ções tanto de interface quanto
de navegação, e, por isso, sim-
plificamdados.
Na versão mobile do Google

(www.google.com.br/mobi
le) dá para checar e-mail, ler
notícias e consultar mapas,
além, é claro, de fazer pesqui-
sasna ferramenta.
No Yahoo! (br.mobile.

yahoo.com), também é possí-
vel verificar previsão do tempo
e informações sobrevôos. (DA)
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É possível ajudar a colocar
seu site entre os primeiros re-
sultados nas ferramentas de
busca pormeiodeumconjunto
de técnicas, o SEO (Search En-
gineOptimization)—que signi-
fica otimização para mecanis-
mosdebusca.
“São procedimentos para ga-

rantirqueoseusiteoublogseja
indexado de forma correta e fa-
vorável por sitescomooGoogle
e, assim, fazer com que as pes-
soas que estejam procurando
pelos assuntos do seu site pos-
samencontrá-lo commais faci-
lidade”, diz Augusto Campos,
administrador que mantém os
b l o g s BR-L inux . o rg e
Efetividade.net —este último
fala regularmente sobre técni-
casdeotimizaçãoparablogs.
Para Campos, o autor de um

site deve se esforçar para pro-
duzir conteúdo original e rele-

vante, quemereça a atenção do
público e leve outros sites a te-
reminteresse emdivulgá-lo.
Entre as dicas do especialista

estão: definir com clareza o as-
sunto da página, pensar em pa-
lavras-chave para títulos, des-
taques, links e legendas e pres-
tar atenção a itens como estru-
tura, designe texto.
“Blog não é serviço de clip-

ping. Ter conteúdo original ou
agregar valor ao conteúdo exis-
tente éessencial”, afirma.
Campos recomenda também

obter links em outros sites.
“Obter links é essencial, espe-
cialmente se for emsites consi-
derados referência sobre os te-
masquevocêaborda.”
Umbom caminho para saber

como encontram o seu site é
colocar o endereço no Techno-
rati (www.technorati.com),
que encontra informações
atualizadas constantemente.
(DA)


