
Por trás do e-mail de 1 GB do Google  
 
O novo serviço de e-mail gratuito Gmail, oferecido pelo Google, atraiu a atenção na semana 
passada pela grande capacidade de armazenamento: um gigabyte (GB) para guardar mensagens.  
Não é difícil afirmar que, muito em breve (por que não dias?) o serviço vai atrair milhões de 
usuários do mundo todo que querem uma conta. Um gigabyte multiplicado por milhões pode 
representar o maior espaço de armazenamento existente até então, além de provavelmente ser 
um possível problema de privacidade, graças ao modelo de negócios adotado pelo Google. No e-
mail gratuito, anúncios relacionados ao conteúdo das suas mensagens vão aparecer na tela 
enquanto você as lê.  
 
O Hotmail, da Microsoft, e o Yahoo! Mail, do Yahoo!, oferecem poucos megabytes gratuitos. Quer 
mais espaço? Pague por ele. O Google começa a destruir esse modelo de e-mail pela internet. E 
um outro serviço de hospedagem de serviços web para Macintosh, o Spymac Network, também 
começou a oferecer um armazenamento de 1 GB para seus usuários.  
 
Vamos fazer uma conta básica: se o Gmail tiver 1 milhão de usuários, será necessário pelo menos 
um disco rígido de 1 PB (petabyte) para guardar tudo. Adicione mais um disco para redundância, 
mais um para indexar conteúdo e um vendedor de soluções de armazenamento pode vender ao 
Google um disco de pelo menos 2,5 PB, só para começar. Mas o Google não funciona desse jeito.  
 
O Google usa servidores distribuídos e armazenamento projetado com clusters (módulos) em 
servidores centrais Linux X86 com um ou dois discos rígidos cada. Esses servidores guardam o 
índice de páginas da web do Google, de maneira separada dos próprios documentos web.  
 
Uma porta-voz do Google confirmou: "o Gmail é construído usando as tecnologias de busca do 
Google, permitindo aos usuários buscar com rapidez muitas informações em seus e-mails. Usando 
palavras-chave ou um recurso de busca avançada, os usuários do Gmail poderão encontrar o que 
quiserem, quando precisarem." O Gmail está em fase de testes e os funcionários do Google já tem 
seus endereços "gmail.com".  
 
No lado técnico, tal arquitetura de sistema é pouco usual, já que o comum é armazenamento em 
rede. Também pode ser uma aposta para o gigante das buscas. Especialistas em armazenamento 
apontam que usar métodos alternativos pode ser muito melhor para lidar com dados em grande 
quantidade.  
 
O sistema do Google pode ser definido como armazenamento direto (DAS, ou direct-attached 
storage), onde a unidade de armazenamento, por mais incrível que pareça, é ligada diretamente a 
um computador. A maioria das grandes redes de armazenamento utilizadas atualmente são do 
tipo ligadas em rede (NAS, network attached) - onde um servidor de dados em uma rede fornece 
acesso pela própria rede - ou rede de área de armazenamento (SAN, ou storage area network), 
uma sub-rede de alta velocidade de equipamentos de armazenamento compartilhado.  
 
O Google pretende tratar e-mails como se fossem páginas da internet. Essas páginas serão 
indexadas e os dados, salvos no índice geral do Gmail. E a sua tecnologia de buscas pode ajudar 
os usuários a encontrar as mensagens com palavras-chave ou outros recursos de busca. A página 
do serviço afirma que cada mensagem será agrupada com todas as suas respostas e demonstrada 
como se fosse uma conversação. Isso é similar a um grupo de discussões.  
 
 
 
Infraestrutura gigante 
 
A infraestrutura para lidar com tantos dados será gigantesca. O Google já opera hoje com mais de 
15 mil servidores Linux em clusters de milhares de máquinas. Wayne Rosing, vice-presidente de 



engenharia do Google, disse que "serão necessários muitos petabytes, a infra-estrutura é 
impressionante, e nós nem pretendemos nos acovardar se surgirem 10 milhões ou até 100 
milhões de usuários."  
 
Na prática, os usuários não vão usar o 1 GB de imediato. É um espaço que será adicionado com e-
mails ao longo do tempo. O Google vai comprimir os dados das mensagens e dos arquivos 
anexos. Além disso, vai remover e descartar mensagens indesejadas (spam), a não ser que os 
usuários queriam guardar lixo eletrônico. A experiência do Hotmail é de que os usuários guardam 
um décimo das suas mensagens. Logo, em um ano, um milhão de usuários precisariam de 0,25 
petabyte, não 2,5 petabytes. E gerenciar 250 terabytes é bem mais fácil.  
 
Apesar de serem números muito grandes, não é muita coisa para o Google. A empresa já 
aumentou sua infra-estrutura de buscas de poucas máquinas em 1998 para 2 mil servidores em 
janeiro de 2000, para 4 mil em junho de 2000 e para mais de 15 mil servidores atualmente. E, se 
já fez uma vez, pode fazer mais. O Google reconhece que 1 GB de armazenamento por ano custa 
2 dólares para operar - mas pode ter entre 1 e 10 dólares de receitas vindas por usuário do 
Gmail, em publicidade.  
 
Os arquivos em anexo aos e-mails podem ser grandes - mas acabam sendo duplicados durante a 
troca de mensagens. É quase certo que o Gmail vai detectar as duplicações e usar o sistema de 
índice para levar diversos usuários ao mesmo arquivo anexo. Técnicas de compressão de arquivo 
podem ser utilizadas também. Em relação ao spam, o Gmail terá um filtro, que será sofisticado 
com o tempo.  
 
Privacidade 
 
Como o Gmail vai garantir que apenas o detentor do e-mail vai ler suas mensagens? Afinal, em 
um mundo de PCs compartilhados, o serviço não deve acreditar que a máquina será usada pela 
mesma pessoa durante todo o tempo. Haverá um sistema de log in, com nome de usuário e 
senhas, assim como o Hotmail e o Yahoo!. Os termos de privacidade já estão disponíveis.  
 
Alguns acham que o e-mail pessoal é sagrado. O Google enfatiza que ninguém da empresa lerá e-
mail, ao não ser que o usuário peça. O posicionamento dos banners comerciais será feito pelos 
mesmos sistemas digitais que posicionam os comerciais nas páginas de resultados de buscas. Os 
anunciantes recebem um relatório do número total de acessos e cliques para cada banner. Um 
dado não disponível a eles são informações pessoais de quem viu o comercial online.  
 
Mesmo com isso, a organização de Privacidade Internacional se manifestou dizendo que "uma 
séria violação à lei européia está ocorrendo". O problema está no boato de que o Google poderia 
ler mensagens do Gmail depois que os usuários as deletassem.  
 
A política de privacidade do Gmail garante que informações residuais continuam no sistema após 
o usuário deletá-las. Os ativistas contra a política parecem não notar que a política do Yahoo!, por 
exemplo, é a mesma há anos: "Se você pedir que o Yahoo! delete sua conta, na maioria dos 
casos, ela será desativada e então deletada do banco de dados em um prazo de 90 dias. O atraso 
é necessário para desencorajar usuários de atividades fraudadoras. Perceba, por favor, que 
qualquer informação copiada permanece armazenada por algum tempo depois da sua exclusão. 
Essa é questão para a empresa, embora nenhuma informação sobre sua conta permaneça no 
nosso banco de dados ativo".  
 
Eles alegam que a lei européia é melhor nesse quesito que a americana. Possivelmente, os 
desenvolvedores do Google não perceberam isso.  
 
A Microsoft se manifestou sobre o Gmail dessa maneira: "A oferta parece ser um beta muito 
limitado que ainda não conseguimos ver: por isso, não podemos fornecer comentários mais 



complexos. Será interessante ver como o Google se sai desenvolvendo um serviço beta e o que 
eles vão entregar como produto final aos usuários. Estamos bem comprometidos que nossos 170 
milhões de usuários ativos do MSN Hotmail estejam satisfeitos com o maior serviço de e-mail web 
do mundo". Parece que a Microsoft certamente vai desenvolver seu super e-mail gratuito caso o 
Gmail alcance sucesso.  
 
O Hotmail tem 170 milhões de usuários. Todos eles estão felizes o suficiente com as atuais 
políticas de segurança e privacidade, então podemos afirmar que, já que não existem problemas 
para eles, usuários do Gmail não devem encontrar muitos. Menos ainda pela confiabilidade do 
Google - muito maior para usuários que o Hotmail.  
 
Quem estiver preocupado com eventuais banners comerciais junto às mensagens, a solução é 
simples: não use o serviço.  
 
Se o Google conseguirá lidar com a grande demanda ou para firmar uma tecnologia de 
armazenamento que revolucionará os webmails ou mergulhar em uma aventura que vai manchar 
a limpíssima reputação do Google, apenas o tempo dirá. Mas vale lembrar que uma das razões da 
popularidade do Google é sua tendência em atingir o inimaginável.  
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