
Google apresenta "e-mail do futuro" 

 

O Google apresentou, durante a conferência para desenvolvedores I/O, o protótipo de um 
novo produto chamado Wave. Sem nenhuma modéstia, o gigante das buscas definiu seu 
projeto como “o e-mail do futuro”. 

A expressão é de Lars Rasmussen - coordenador do Wave e um dos cérebros por trás do 
Google Maps –  que apresentou o aplicativo online como algo que  “vai transformar o e-mail 
numa ferramenta integrada de colaboração, comunicação e rede social”. 

O Wave ainda não está disponível para testes dos usuários e uma versão beta é aguardada 
para qualquer momento “ainda este ano”. 

Segundo a apresentação do Google, o serviço vai reunir numa só plataforma várias aplicações 
populares de web 2.0. 

Ao fazer um login no Wave, você poderá ler seus e-mails, criar e editar arquivos em rich text, 
editar planilhas, publicar e compartilhar fotos, explorar ferramentas de chat e mensagens 
instantâneas, vídeos e mapas. 

Todos estes recursos ficam disponíveis numa única interface e cada usuário deve adicionar os 
amigos que farão parte de sua “wave”, ou seja, poderão ver suas fotos, editar textos de forma 
colaborativa (múltiplos editores com o acesso a um único documento) e trocar mensagens. 

O e-mail também passa a funcionar em tempo real, ou seja, entre duas pessoas trocando 
Gmail não há atraso para o recebimento da mensagem. 

Rasmussen, no entanto, não deixou claro se será possível apenas ler mensagens do Gmail no 
Wave ou se a ferramenta suportará outros serviços de webmail. Mas a ideia do Google é deixar 
a plataforma aberta para receber o maior número de contribuições possível de 
desenvolvedores terceiros. 

Um dos alvos do Google são as redes sociais. Se tiver sucesso em atrair parceiros, será 
possível ver fotos, textos e atualizações de perfil de várias redes tudo dentro do Wave. 

 

 



Inicialmente, o orkut deve ser o primeiro serviço a ser integrado ao Wave. Mas a ideia do 
Google é atrair outros parceiros. As redes sociais mais desejadas são Facebook, MySpace e 
Twitter. 
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