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Uma nova tecnologia transforma a internet em ferramenta única para editar textos, planilhas, 
ler e-mail e até agendar compromissos 
 
 
Por essa os fabricantes de memória não esperavam. A novidade na rede é deixar o disco rígido 
de lado e usar os principais programas em versões on-line, que ficam no ar 24 horas por dia. A 
solução é uma alternativa para quem edita documentos em grupo, ou mesmo em empresas 
multinacionais, em que um funcionário pode atualizar um documento no Brasil enquanto o 
colega de trabalho dorme no Japão. Também é uma verdadeira mão na roda para quem usa 
diferentes computadores - um em casa, um no escritório, um laptop no aeroporto - sem ter 
que carregar os arquivos em um pen drive. 
 
E como se chama a novidade? Bom, a empreitada, a idéia de desenvolver uma internet que 
supere o desktop em funcionalidade se chama WEB 2.0 (ou Internet.Next), e vem na esteira 
da alta velocidade. Nos EUA, onde a idéia surgiu, existem 100 milhões de pessoas com acesso 
via banda larga à rede - o mesmo que 2/3 de todos os internautas daquele país, segundo a 
consultoria Nielsen/NetRatings. No Brasil, os números são bem mais modestos. Há 3,5 milhões 
de usuários possuidores de conexões ultravelozes. 
 
Sem velocidade, não tem conversa. Afinal, abrir uma planilha que ocupa cinco megabytes de 
memória por meio de uma conexão discada, de 56 Kbps, levaria 90 minutos. Via banda larga 
de 1 Mbps seriam modestos 5 minutos de espera. 
 
A maioria dos serviços da WEB 2.0 que já existem são em inglês, mas isso não impede o 
usuário "tupiniquim" de conhecê-los. Além disso, Google e Microsoft investem em sites que 
"falam" português e adotam o conceito. 
 
Mas toda essa utilidade da rede não existiria se não fosse uma forma de programação 
conhecida como Ajax, que é a sigla de Asynchronous JavaScript And XML. Essa linguagem 
permite que as páginas da web sejam subdivididas, grosso modo, em páginas menores. Assim, 
em um portal, por exemplo, é possível ver as notícias serem atualizadas minuto a minuto, 
observar os e-mails à medida que chegam à caixa de entrada sem que tudo o que esteja na 
tela precise ser atualizado. A todo instante a página principal fica visível ao usuário, e 
desaparece aquela tela em branco de quando a página é carregada. 
 
A linguagem foi desenvolvida pela americana Sun Microsystems, a mesma do pacote Open 
Office - conjunto de softwares com editor de texto, planilha e criação de apresentações, sem 
custo. A empresa também anunciou, no fim do ano passado, uma parceria com o Google, 
maior portal de buscas do mundo, para a criação de sites utilizando Ajax. Hoje, o Gmail usa o 
recurso, mas a expectativa é que, em breve, a parceria leve ao ar uma versão on-line do Open 
Office. Entramos em contato com a assessoria do Google, nos EUA, porém eles alegaram que 
não repassam informação de projetos futuros e pesquisas em andamento. 
 
Menos resguardada é a Microsoft. A multinacional já anunciou que, quando o assunto é 
internet, sua prioridade é o conceito Live. A idéia é a mesma: levar para a net o seu Office - 
com Word, Excel, Power Point, Outlook. A empreitada também tem por objetivo fornecer para 
empresas digitais formas de gerenciar seu site, publicá-lo e editá- lo com mais rapidez. 
 
"Com esses serviços podemos fazer com que uma tecnologia complexa seja economicamente 
acessível e fácil de usar para pequenas empresas", disse Rajesh Jha, gerente geral do 
departamento de informações da Microsoft, em novembro, quando entravam no ar os sites 
Live.com e officelive. com. Hoje, o primeiro site conta com um cliente de e-mail que traz 
agenda, calendário e contatos, além do Messenger, primeiro produto a adotar o ideal Live de 
ser. 
 
Os endereços  



Confira alguns sites que oferecem serviços on-line e são gratuitos:  
 
WWW.NETVIBES.COM  
Para quem não agüenta mais olhar para a mesma página inicial, essa é uma ótima pedida. 
Aqui, a palavra de ordem é customização. O internauta define que informações quer ver na 
página, em diferentes quadros. É possível definir uma tela com notas de meteorologia e 
notícias de outros sites, e ainda deixar a caixa de entrada do seu programa de e-mails visível o 
tempo todo. Os quadros de notícias são atualizados por meio do sistema RSS - uma espécie de 
assinatura virtual, em que as informações são entregues no seu e-mail ou no cliente de RSS, 
que o próprio site oferece. Ele também armazena seus endereços favoritos, lista de afazeres, 
mostra fotos de fotologs ou de álbuns virtuais, e possui o recurso webnote - espécie de post-it 
eletrônico, que permite ao usuário escrever, a qualquer momento, recados na página. A 
propósito, a página pode ser nomeada por quem navega. É o mais completo site de serviços 
on-line. 
 
WWW.GOOGLE.COM/IG  
Essa é a página inicial personalizável do buscador mais popular da internet. É possível 
acrescentar e tirar quadros de notícias e informações sobre o tempo, como acontece com o 
NetVibes. A principal diferença é que tem o visual limpo, marca registrada do Google e, no 
quesito e-mails, permite visualizar apenas a caixa de entrada do Gmail. Aliás, é preciso criar 
um login e definir uma senha para poder freqüentar a página. Também armazena os 
endereços de notícias RSS que o usuário quiser. 
 
WWW.LIVE.COM  
Versão da Microsoft para sua página pessoal e personalizável. Exibe a caixa de entrada do Live 
Mail ou do Hotmail. O primeiro é o cliente de e-mail on-line, exclusivo para quem possui conta 
no segundo. Apresenta funcionalidades semelhantes às do Outlook: é possível mover 
mensagens arrastando-as, além de montar a agenda de contatos e de compromissos 
associada ao calendário - ainda em fase de testes. No mais, possui a capacidade de exibir 
notícias atualizadas por RSS, mas apenas de sites fornecidos pelo serviço. Traz uma novidade: 
um buscador da Microsoft que pretende bater os concorrentes quanto à qualidade das buscas. 
 
WWW.WRITELY.COM  
Se você é um escritor nômade, que usa a cada hora um PC diferente, ou mesmo se quer 
deixar seus arquivos na WEB para visualizá-los onde quer que vá, esse é o site. Depois de um 
cadastro gratuito, ao menos por enquanto, possibilita criar documentos de texto nos formatos 
doc, rtf e odt - usados pelo Office e Open Office. Faz um backup do arquivo a cada dez 
segundos e o usuário pode salvar no disco rígido, caso faça questão, o documento. Possui os 
recursos comuns dos editores - formatação de fonte, parágrafo, inserção de links e dicionário, 
por enquanto apenas em inglês. Além disso, é possivel a adição de colaboradores para 
escrever um documento, a publicação direta do texto em um blog, e que terceiros façam 
revisões que podem ser comparadas mais tarde. Só falta mesmo um contador de caracteres, 
para quem precisa entregar textos na medida. 
 
WWW.NUMSUM.COM  
Aqui a oferta é de uma planilha. O produto é 100% gringo, mas deixa a desejar em recursos 
básicos. Assim, não admite escolher o real como moeda de trabalho. No caso, o usuário tem 
que escolher entre o dólar, o euro, a libra ou o iene, o que impede a discriminação de valores 
de diferentes países com relação à moeda brasileira. Outra limitação é a aplicação das 
fórmulas. É necessário saber escrever a equação para aplicá-la na planilha, sem selecionar 
diferentes opções comuns - apenas o somatório está disponível. E como tudo está em inglês, é 
preciso saber descrever os cálculos na língua do Tio Sam. Mesmo assim, a planilha é um 
prenúncio do que pode ser esse recurso. O documento pode ser editado a qualquer momento 
por gente de todo o mundo, mesmo quem não esteja conectado à rede local da empresa. Essa 
planilha também pode ser publicada no blog, ou mesmo transformada em um link RSS e 
enviada automaticamente aos assinantes toda vez que for atualizada. 
 
WWW.KIKO.COM  



Esse site vai substituir sua agenda. Tem tudo o que contém qualquer agenda eletrônica, e não 
fica devendo nada ao seu computador de mão. Proporciona marcar compromissos, classificá-
los, compartilhá-los com mais de um usuário e mesmo deixá-los visíveis para todos que fazem 
parte de sua lista de contatos. Ainda facilita mover qualquer compromisso arrastando-os para 
mais tarde ou mais cedo. O calendário do mês fica sempre visível, enquanto o usuário edita os 
compromissos em uma janela que exibe o mês inteiro, a semana, o dia, ou apenas as 
próximas tarefas. Para criar um contato ou anotar as obrigações, é só clicar em um botão e 
inserir os dados. O site permite que o usuário importe a lista de contatos AIM e Vcard de 
outros programas, e até mesmo transfira os compromissos marcados em um software que 
armazene os dados no formata Ical para a web. 
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