
Chrome: simples e rápido 
 
Talvez você tenha sido pego de surpresa. Mas o lançamento do navegador da Google, o 
Chrome, não era difícil de prever. A empresa, que é uma gigante do setor, apostou na 
simplicidade para entrar na disputa de um mercado dominado pelo Internet Explorer, da 
Microsoft, e em parte pelo Firefox, da Mozilla.  
 
A versão beta do browser foi lançada para os sistemas operacionais Windows XP e Vista (baixe 
do site www.google.com/chrome) e já estão sendo desenvolvidas outras para Linux e MacOS. 
O diretor de comunicação do Google Brasil, Felix Ximenes, diz que não há previsão para uma 
versão definitiva, mas novas modificações não demorarão para serem lançadas.  
 
Semelhante ao visual clean do buscador Google, o conceito principal do Chrome é passar 
despercebido na navegação - e ser, como a própria empresa o define, uma "janela para a 
tecnologia". Como foi desenvolvido a partir do zero, com um programa de código aberto, o 
WebKit, o navegador é visivelmente mais rápido que os concorrentes. Talvez porque incorpore 
um novo java script, o V8.  
 
Em uma semana, o Chrome teve quase dois milhões de downloads, segundo a consultoria de 
pesquisa Nielsen. 
 
Eficiência.  
 
Testes em sites que medem a eficiência de navegadores, como o Acid Test 
(http://acid3.acidtests.org/) e o SunSpider (http://www2.webkit.org/perf/sunspider-
0.9/sunspider-driver.html) mostram que o Chrome ultrapassa os concorrentes.  
 
No A3, por exemplo, o Chrome fez 77 pontos, enquanto o Firefox fez 71. No SunSpider, que 
mede o tempo para se acessar do Java Script, o Chrome fez 178,2, enquanto o Explorer 659. 
Vale ressaltar: quanto maior o resultado, mais lento é o acesso.  
 
Números à parte, a navegação realmente é mais simples e intuitiva. Nesta versão, ainda não 
há abertura para os add-ons - que são programas de terceiros que adicionam funções ao 
browser. Nesse quesito, o Firefox ainda é imbatível. Toda a fama do navegador da Mozilla 
advém desses programas adicionais. Com a evolução, resultado de uma maior abertura para 
desenvolvedores, não é difícil imaginar que o Chrome possa tomar o lugar do Firefox na 
disputa.  
 
Juntamente com o Chrome foi disponibilizado aos usuários o Chromium, que é o código fonte 
do navegador e que permitirá que num futuro próximo surjam plug-ins e add-ons. "Nossa 
intenção é fortalecer a comunidade de software livre por meio do Chrome".  
 
Até o próprio Internet Explorer, que já vem instalado na maioria dos computadores, tem a 
liderança ameaçada. No dia de lançamento o Google criou um link para download na página do 
buscador.  
 
A dúvida de qual navegador usar aumentará ainda mais no Brasil, quando a Microsoft lançar a 
edição em português da segunda versão de teste do Internet Explorer 8. Ele estará disponível 
para download no endereço www.microsoft.com/ brasil/ie8 e virá com alguns recursos 
semelhantes ao Chrome. A função Tab recover isola as abas de navegação e a InPrivate não 
deixa rastros de navegação no computador, como a Incógnito do Chrome. 
 

 
 
Leia mais:  
 
Principais atributos do navegador do Google 
 
 



Privacidade  
 
Em toda a divulgação do Chrome há uma grande preocupação com a privacidade do usuário. 
Uma característica definidora dessa atenção dada é a função Incógnito. Nessa janela segura, o 
histórico e os cookies, informações gravadas de páginas acessadas, não são armazenados. 
Isso faz com que a navegação por sites de bancos, por exemplo, fique mais segura. Mesmo o 
histórico, ele pode ser organizado de forma que certas páginas sejam apagadas e outras não. 
O Chrome também detecta aplicativos ou vírus e emite um alerta nas páginas onde isso 
ocorre. Como é dono do maior banco de dados de sites na internet (mais de um trilhão), o 
Google também testa diversas páginas para aumentar a compatibilidade do seu sistema.  
 
Síndrome de pesquisa  
 
A incorporação do buscador à barra de endereços é bem eficiente. Quando uma palavra é 
digitada, o Chrome busca endereços semelhantes ou então expressões a ser procuradas num 
sistema de busca - que não é, necessariamente, o Google. Quando você entra em outros 
buscadores, como o da loja Amazon, por exemplo, o Chrome armazena essa pesquisa e, 
depois, ao digitar amazon e o que você quer pesquisar, é só apertar o tab que os resultados 
aparecerão na tela. Na realidade, o Google tenta entender o usuário para deixar a navegação 
mais inteligente. Os downloads também podem ser buscados e a função de localização de 
palavras do windows é incorporada ao browser.  
 
Dominando o desktop  
 
Uma boa função, que integra de certa forma os diversos aplicativos do Google (Gmail, Docs, 
Maps), é o atalho na área de trabalho. Toda página pode ter um atalho criado na área de 
trabalho do seu computador, o que permite um acesso direto. A página aberta tem o mínimo 
de interface do Chrome: nem mesmo a barra de endereços fica à mostra. Mesmo que não 
funcione bem para todo tipo de página, a função faz com que toda atenção seja dada ao site 
acessado, criando uma experiência mais eficiente em sites como o Gmail, que tem uma 
apresentação semelhante a de um software.  
 
Abas inteligentes  
 
A parceria com a Mozilla, que até hoje tem patrocínio do Google, rendeu frutos. Dele, o 
Chrome importou as abas, que foram copiadas pela internet Explorer nas mais novas versões. 
A diferença é que aqui você pode mover essas abas em qualquer direção. Aparentemente 
inútil, a função mostra-se interessante quando certa página torna-se mais relevante do que a 
primeira que você acessou - permitindo organizar outras abas relacionadas com essa nova 
página. Uma das características inovadoras é o gerenciamento de cada aba 
independentemente das outras, permitindo que você continue a navegar normalmente se 
algum site der problema numa das abas. Atrás de mais uma brincadeirinha típica da empresa, 
o Google esmiuça esse gerenciamento. No Gerenciador de Tarefas, do menu de ferramentas, 
estão as "Estatísticas para Nerds", que mostram o quanto de memória está sendo usado por 
aba e em cada navegador. 



 
 
 
 

 
 

 
 
Leia mais:  
 
Microsoft arregaça as mangas 
Frederico Bottrel 
 
 
A batalha entre os browsers, que estava um tanto quanto morna com a apática liderança do 
Internet Explorer (IE), ganhou um capítulo interessante com o lançamento da versão beta do 
Chrome. E mais está por vir: a Microsoft prepara a estréia do IE 8 em português, também em 
fase de testes, para a próxima terça-feira. Entre os novos recursos do Explorer, estão muitos 
que o Chrome também traz, como a navegação privativa, por exemplo. Com a ferramenta, o 



computador não armazena os dados da sua navegação - ideal para quem acessa sites de 
bancos.  
 
Salvo uma ou outra diferenciação (que não chegam a ser nada do outro mundo), a guerra dos 
navegadores caminha, na verdade, quase para uma padronização, com todos oferecendo 
praticamente os mesmos recursos. O Chrome processa as abas separadamente, o IE também. 
O Mozilla ainda não, mas, certamente, a próxima versão já incorporará o recurso.  
 
O IE é líder, com 62% do mercado, de acordo com estatísticas do Global Marketshare. Embora 
o Chrome ainda esteja longe de alcançar o topo do ranking, com apenas 2% dos usuários, o 
lançamento do navegador do Google movimenta os entusiasmados por tecnologia, em um 
rebuliço que coloca em evidência as principais características dos novos navegadores - e acirra 
a disputa entre os desenvolvedores.  
 
De um lado, o Google defende o código aberto - o Chrome é um software livre para que 
programadores o manipulem, criando novas ferramentas a partir da tecnologia base. Também 
nessa onda estão navegadores como o Mozilla Firefox (com 29%) e o Opera (com 1%). De 
outro lado, estão os gigantes Apple, com o inexpressivo browser Safari (4%), e Microsoft com 
o Internet Explorer. Embora a concorrência impulsione cada vez mais a criação de novos 
recursos (incluindo alguns inutilitários), essa estrutura entre as competidoras não deve mudar.  
 
Sobre a briga, o diretor geral de mercado consumidor e online da Microsoft, Osvaldo Barbosa 
de Oliveira, acredita que a principal arma do IE é a tradição de 13 anos. "A competição é 
sempre sadia e traz benefícios para os usuários, mas nossa experiência nos credencia para 
apostar que temos o browser mais completo", define. 

 
 

 

 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 set. 2008. Seu Dinheiro, p. 
B-10. 


