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A mais importante característica do GoogleTalk, programa de mensagens instantâneas lançado 
nesta última semana, é que ele é baseado num protocolo aberto. Isso ainda não vale para a 
primeira versão, mas se quiser o Google poderá lançar um software para conversas com o qual 
outros programas podem conversar. 
 
Isso é diferente da regra. Programas de conversação não são como email. Email todo mundo que 
está na Internet tem um e envia para seja lá quem for. Com mensagem instantânea, não. Quem 
vai de MSN, conversa com quem está naquela redezinha – e só. O mesmo para o (quase) falecido 
ICQ, Yahoo, AOL, tantos outros. 
 
Outra característica do GoogleTalk é que ele provê conversa de voz. Está, aí, entrando no campo 
do Skype, que tem ano e pouco de vida mas já monopoliza o nascente mercado de telefonia via 
Internet. 
 
Na verdade, GoogleTalk não foi o único lançamento do Google esta última semana. Lançou 
também uma nova versão do GoogleDesktop, um eficiente mecanismo de busca que leva a 
qualidade Google na rede para o computador pessoal de cada um. Desde que seja um computador 
Windows, claro – mas quem usa Mac ou Linux não tinha dificuldade de achar aquele texto ou 
aquele email antigo num HD de 50 gigas. Em PCs, a tarefa era inglória. Não mais. 
 
E não houve, estes últimos meses, quem não tecesse loas ao GoogleEarth, que permite ver um 
naco do planeta pelo Windows XP, bem de perto, através de imagens de satélite ou helicóptero. 
Ponha-se na conta serviços como o GoogleMail, com dois gigas de espaço para o pobre usuário 
usar como bem quiser. E ainda os que não têm o nome do Google: Orkut, Blogger. 
 
O Google parece estar por todo lado nesses últimos tempos. 
 
Não se viu nada, ainda. Este agosto, comprou também uma pequena empresa de software para 
telefonia celular chamada Android. Em maio, já havia comprado outra do mesmo ramo, a 
Dodgebell. A diferença é que, no caso desta, sabe-se o que produzia: uma espécie de Orkut para 
celulares. 
 
Ao longo do último ano, a empresa que sustenta o mais popular serviço de busca que há correu o 
mercado contratando os melhores programadores nos ramos de browsers e sistemas 
operacionais. Então pode haver um novo concorrente para o Explorer ou para o segundo colocado, 
Firefox? Talvez. Mas – sistemas operacionais? Tipo um novo Linux? Ou MacOS? Ou Windows? 
 
Nos últimos dias, a imprensa internacional anda tentando juntar os pontos – do “New York Times” 
à “Business Week”, do “Guardian” à BBC. Ninguém chegou a qualquer conclusão. O fato é que 
quem tinha o melhor sistema de buscas agora está de olho no mundo. E, por conta, vieram as 
críticas. 
 
Para o “New York Times”, o Google virou a Microsoft, aquela empresa que todos amam odiar no 
Vale do Silício. Têm motivos. Por conta de sua agressividade no mercado, puxou para cima o 
salário dos engenheiros de software – mas isso é do jogo. Também não deixou nenhum bom 
sobrando no mercado. O resultado é que, com todos os melhores concentrados numa única 
empresa, a inovação vem em conta-gotas. Isto também é do jogo. 
 
A crítica maior é que o Google parece querer ser tudo e ocupar todos os espaços. Quer ter o 
melhor sistema de email, disputar espaço nas mensagens instantâneas, dominar – isto já domina 
há tempos – as buscas na rede. E não se submete a críticas. Em seu próprio campo nativo, elas 
vêm. 



 
Antes do Google, só a existência de sites de busca era motivo de celebração. Como um parecia 
bater o outro a cada seis meses – Yahoo!, Lycos, Excite, HotBot, Altavista etc. –, tudo parecia que 
vinha bem. E fazia todo o sentido que surgisse um Google. E que em no máximo um ano um 
Google fosse desbancado pelo sistema novo. 
 
Porque isto não aconteceu, porque ninguém lança algo melhor que o Google já faz uns cinco anos, 
o serviço oferecido virou um pouco a cara da Internet, o ponto de partida. Há um problema nisto, 
um problema bem simples: quais os critérios de busca? O que faz de um site melhor resposta que 
outro? 
 
Num ambiente em que o Google cresce e ameaça monopolizar boa parte dos serviços da Internet, 
a questão fica particularmente delicada. Uma única empresa decide que lugar merece ser mais 
visitado que outro na Internet e não dá qualquer pista a respeito de seus critérios. Esta mesma 
empresa tem informação privilegiada a respeito do gosto de pessoas, sobre com quem 
conversam, por onde navegam – basta ter um perfil no Orkut, um blog no Blogspot, ou mesmo 
um gmail. 
 
Todas as informações que só o dono de uma conta no Orkut – por exemplo – vê, a empresa 
Google também vê. O Google está crescendo muito, esticando os braços. De empresa simpaticona 
com o espírito da rede, começa a ficar mais esquisita, estranha. Talvez não fique bem no papel de 
vilã. Mas, assim tão grande, com tanto poder de definir como as pessoas navegam pela rede, não 
é difícil entender por que tem gente preocupada. 
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