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Vai começar uma nova batalha na internet. Após anos de especulação, o Google finalmente 
anunciou o seu navegador de internet. Chega hoje a mais de cem países a versão beta do 
"Google Chrome", a arma de Larry Page e Sergey Brin para destronar o Internet Explorer, o 
navegador de Bill Gates, utilizado em 73% dos computadores de todo o mundo.   
 
O lançamento do navegador foi confirmado ontem pelos executivos Sundar Pichai, vice-
presidente de gestão de produtos; e Linus Upson, diretor de engenharia do Google, por meio 
de um comunicado publicado no blog oficial da companhia. "Por que estamos lançando o 
Google Chrome? Porque acreditamos que podemos adicionar valor à experiência do usuário e, 
ao mesmo tempo, ajudar a ampliar inovações na internet", declararam os executivos.   
 
Assim como a página principal do buscador, o Google promete um navegador simples e fácil de 
usar. Neste primeiro momento, a versão beta do Chrome está pronta para rodar em ambiente 
Windows. Novas versões estão em desenvolvimento para sistemas operacionais da Apple e do 
ambiente Linux. "Temos um grande débito com muitos projetos baseados em software livre, e 
continuaremos comprometidos com essas iniciativas", informou o Google.   
 
O Chrome foi criado com componentes do WebKit, um navegador de código aberto utilizado 
pela Apple em seu "Safari"; e do Firefox, navegador gratuito da Fundação Mozilla. "Nosso 
código também está totalmente aberto. Esperamos colaborar com a comunidade [de software 
livre] no desenvolvimento da internet", declarou o Google.   
 
A batalha pelos navegadores da web remontam ao final da década de 90, quando a Microsoft 
varreu do mapa o Netscape ao integrar ao seu sistema operacional Windows, o Internet 
Explorer. Em 2002, a Netscape Communications, subsidiária da AOL Time Warner, chegou a 
abrir processo por danos contra a Microsoft, alegando comportamento anticompetitivo da 
empresa. Não teve jeito. Em janeiro passado, a AOL - que pagou US$ 9,8 bilhões pela 
Netscape em 1999 - decidiu fechar as portas da Netscape, empresa cujo navegador já foi 
usado em 80% de todos os computadores do globo.   
 
Se hoje há espaço para o Google dar o mesmo troco à Microsoft, é difícil avaliar. Na última 
semana, a dona do Windows adiantou-se para apresentar o Internet Explorer versão 8 (IE8), 
equipado com recursos de privacidade que podem até ameaçar o modelo de publicidade 
explorado pelo Google. Os usuários poderão optar por navegar em modo de sigilo, escondendo 
detalhes pessoais das ferramentas de buscas, que usam essas informações para direcionar 
propagandas específicas aos internautas.   
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