
Chrome: o navegador do Google 
 
O Google lançou ontem seu próprio browser (navegador) de internet, em um novo desafio ao 
Internet Explorer da Microsoft e ao Firefox. O Chrome foi elaborado para atender a nova 
geração de aplicativos da web, dominada por gráficos e multimídia. "Nós percebemos que 
devíamos repensar completamente o browser", afirmou Sundar Pichai, vice-presidente de 
gestão de produtos.  
 
O aplicativo, que foi lançado simultaneamente em mais de 100 países e em 43 idiomas, 
inclusive o português, pode ser baixado gratuitamente em http://www.google.com/chrome/, e 
seu código será uma fonte aberta para que nenhum usuário pague direitos pelo uso ou 
adaptação do software.  
 
Briga. Com o Chrome, que levou mais de um ano para ser preparado, o Google adiciona um 
capítulo na briga no mercado de internet, onde a Microsoft reina absoluta com o navegador 
Internet Explorer.  
 
Por enquanto, o Chrome – que não tem prazo para sair da fase beta (teste), como o Gmail – 
vem preparado apenas para o sistema operacional Windows, da Microsoft, mas nos próximos 
meses o Google lançará as versões para a Apple e o Linux.  
 
O Chrome é a mais recente arma do Google na tentativa de se tornar líder em todas as áreas 
da internet. A última grande batalha dos navegadores foi vencida pela Microsoft, que com o 
Internet Explorer derrotou nos anos 90 o Netscape Navigator. O lançamento do Chrome 
coincide com a recente introdução, pela Microsoft, de seu Internet Explorer 8, no mês passado.  
 
Mas o Google minimizou a concorrência com a Microsoft. "Sabemos que isso vai criar um 
ambiente competitivo, mas nossa visão é que sempre cabe mais um na curva de inovação da 
internet", afirmou o diretor de comunicação da companhia no Brasil, Félix Ximenes.  
 
"Não temos muita visão de competição, essa é mais uma oferta ao mercado. Também não 
queremos competir com o Firefox".  
 
Ximenes acrescentou que, para o Google, o lançamento do navegador "é mais uma oferta ao 
mercado". Ele reiterou que a companhia continua, por exemplo, a participar do 
desenvolvimento do navegador Firefox, também de código aberto, que tem como uma das 
patrocinadoras a Fundação Mozilla, responsável pelo desenvolvimento desse browser.  
 
De acordo com o diretor, o Google "não tem planos de monetizar o navegador" e pretende se 
beneficiar da melhor experiência dos usuários na internet. "Quanto mais gente estiver 
satisfeita na internet, mais as pessoas navegarão", citou. O Google é hoje o sistema de busca 
mais usado na internet.  
 
Segundo estimativas da empresa Net Applications, o Internet Explorer, navegador utilizado 
pelos computadores com o sistema operacional Windows, é utilizado por 74% dos internautas 
de todo o mundo, contra 18% de usuários do Firefox. No Brasil, segundo pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada no início do ano, está em 92% das corporações 
entrevistadas.  
 
Para Henry Blodget, do Silicon Valley Insider, "a Microsoft já viu este filme antes e desta vez 
não vai gostar do final. Se as pessoas pensam no Chrome apenas como outro navegador da 
internet, estão perdendo a visão mais ampla. Em dois anos, não estarão baixando o browser 
do Google. Estarão baixando o software do Google, ou melhor, estarão usando uma série de 
ícones Google que vêm pré-instalados. Especificamente, estarão trabalhando com um software 
do Google que funciona de forma similar ao Windows".  
 
A empresa informou que o desenvolvimento do Chrome levou mais de um ano e que é difícil 
detalhar quanto foi investido no produto porque os recursos teriam sido diluídos entre os 
diversos colaboradores.  



 
Os funcionários do Google podem usar 20% do tempo de trabalho em desenvolvimentos de 
sua própria iniciativa. Assim foi criada a comunidade social Orkut, por exemplo, e, segundo 
Ximenes, também parte do novo navegador.  
 
Para Ximenes, a principal justificativa para o Google lançar um navegador foi o fato de que "a 
experiência de navegação na internet não é mais satisfatória".  
 
Ele lembrou que nos últimos 10 anos a internet sofreu muitas mudanças e os sites, antes 
estáticos e compostos principalmente por textos, agora contêm blogs, vídeos, salas de bate-
papo e outros recursos de interatividade.  
 
A companhia também avalia outras formas de distribuição ao público, como acordos com 
provedores de internet e com fabricantes de computadores que já vendam o equipamento com 
o browser instalado. Segundo o diretor de Comunicação e Assuntos Públicos do Google, Carlos 
Felix Ximenes, a empresa discutirá agora o modelo de parcerias para disseminar o uso de seu 
novo browser.  
 
Funcionalidades. O Chrome apresenta inovações em relação aos navegadores hoje disponíveis 
no mercado. Uma delas é o uso de uma só barra para buscas e digitação de endereços de sites 
– o browser "adivinha" o que o usuário procura, tornando o processo mais rápido.  
 
Cada aba do navegador opera de modo independente. Isso pode ser útil no caso de um dos 
sites abertos travar, pois as demais abas continuam trabalhando normalmente, estáveis.  
 
 É possível, também, abrir uma "página anônima", que não deixará rastros como cookies e 
histórico no computador.  
 
A ferramenta promete mais segurança no acesso, por exemplo, a sites de bancos a partir de 
máquinas de uso compartilhado, pois mantém oculta toda a navegação do usuário.  
 

 
 
 
 
Leia mais: 
 
A verdadeira história da internet 



 
Para saber mais sobre a chamada Guerra dos Navegadores, basta acessar hoje o site do 
Discovery Channel (www.discoverybrasil.com/internet) e assistir ao primeiro episódio da série 
A Internet (Download: The True Story of the Internet).  
 
A partir de amanhã, às 23h, a série, dividida em quatro capítulos, começa a ser exibida no 
canal pago Discovery e apresentará desde a criação do primeiro sistema de navegação, 
passando pela concorrência acirrada entre os mecanismos de busca e comércio eletrônico, até 
os bastidores das bilionárias disputas de poder na Web.  
 
O primeiro episódio – A Guerra dos Navegadores – mostra a história de uma batalha épica 
entre a mais forte corporação dos Estados Unidos e um pequeno grupo de nerds.  
 
A disputa envolveria o governo dos Estados Unidos, criaria bilhões de dólares em riquezas e 
mudaria a vida de todos – trata-se da Guerra dos navegadores.  
 
A janela para o mundo da rede é o browser, ou navegador – o simples software que permite 
aos usuários navegar pelo ciberespaço. Para muitos, o Internet Explorer é a opção mais óbvia, 
mas nem sempre esse foi o único navegador disponível.  
 
Após Sir Tim Berners-Lee ter inventado a rede, em 1991, essa corrida começou a direcionar as 
suas idéias para algo que tivesse um apelo popular universal. Um grupo de estudantes da 
Universidade de Illinois criou um navegador simples, porém atraente, chamado Mosaic.  
 
Marc Andreessen, o líder do time que desenvolveu o Mosaic, e Jim Clark, um dos fundadores 
da Silicon Graphics, Inc. (SGI) e outros quatro estudantes formados e nomeados da 
Universidade de Illinois, iniciaram o Mosaic Communications Corporation, que finalmente se 
tornou a Netscape Communications Corporation, produtora do Netscape Navigator.  
 
Sua ascensão meteórica aliada a uma atitude arrogante despertou o gigante adormecido do 
Vale do Silício – a Microsoft – desencadeando uma reação tão rápida e brutal que faria com 
que o governo dos Estados Unidos tivesse que intervir.  
 
A série é apresentada por John Heilemann, correspondente especial da revista Wired, uma das 
mais respeitadas do universo pontocom, além de ser amigo da maioria dos personagens mais 
importantes do Vale do Silício que se envolveram e contribuíram para o enorme sucesso da 
internet: fundadores de companhias online bem sucedidas, como a eBay, Yahoo, Amazon, 
Netscape, Google e outras.  
 
As histórias de como homens e mulheres se transformaram de nerds obcecados por 
computadores em visionários do século 21, produzindo incontáveis bilhões nesse processo, 
servem de pano de fundo para revelar como foi o início e o desenvolvimento de uma das 
maiores revoluções tecnológicas.  
 
 
Leia mais: 
 
YouTube corporativo 
Eric Auchard  
 
Além do lançamento do navegador Chrome, o Google também está acrescentando uma 
ferramenta de comunicação em vídeo, semelhante ao YouTube, ao seu pacote de aplicativos 
de negócios, com a intenção de tornar o compartilhamento de vídeo entre funcionários de 
escritórios tão fácil e simples como trocar emails ou mensagens instantâneas.  
 
Diferentemente do YouTube, que é destinado a consumidores, o Google vídeo para negócios é 
criado para ser compartilhado entre usuários designados entre um domínio de rede interna de 
uma organização, protegendo palestras de executivos, treinamento de produtos, reuniões de 



vendas ou outras mensagens de vídeo de empregados de publicação não autorizada fora da 
companhia.  
 
A ferramenta está sendo incorporada ao Google Apps Premier Edition, que custa US$ 50 por 
usuário ao ano por um pacote com programas para negócios, email, agenda e possibilidades 
de criação de sites.  
 
"O que o YouTube fez no mundo do consumidor o Google Video para negócios irá fazer para as 
empresas", disse Matthew Glotzbach, diretor de produtos da divisão de negócios do Google, a 
unidade responsável pelo Google Apps.  
 
 Ao contrário de serviços de videoconferência, que requerem programas e instalações especiais 
em escritórios, os usuários do Google Video para negócios podem simplesmente trocar 
endereços na internet para ver vídeos à medida que são disponibilizados a partir de 
computadores do Google.  
 
"É para qualquer um que diz eu não lembro como fazer aquele procedimento”, disse a analista 
de Pesquisa de Núcleo Rebecca Wettemann. "O Google Video para negócios traz de volta parte 
do contexto com o qual nós perdemos contato ao nos comunicarmos por email ou 
comunicadores instantâneos”.  
 
tempo. E ao contrário do YouTube, que tipicamente limita os vídeos a menos de 10 minutos, o 
Google Video para negócios pode ter vídeos de uma hora ou mais. A companhia também 
desenvolveu um serviço automatizado que identifica as transições de cenas e cria formas 
rápidas de pular segmentos específicos de um vídeo.  
 
Administradores podem dar aos usuários a opção de fazer o download de vídeos para ver fora 
da internet ou em dispositivos móveis. A ferramenta oferece três gigabytes de armazenamento 
de vídeo para o usuário do Google Apps Premier.  
 
Os vídeos podem ser vistos em qualidade standard ou em formato de alta resolução, 
dependendo da capacidade da rede. Também é possível designar usuários incorporados da 
Apple e do iPhone, segundo o Google.  
 

 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 set. 2008. Tecnologia, p. B-8. 


