
Não só de buscas vive o portal.
A companhia desenvolveu
várias outras maneiras de
conquistar usuários e receitas,
inclusive com produtos pagos
TATIANA VAZ

Se há uma receita que explique o suces-
so do Google é essa: a empresa sabe
desvendar os desejos de internautas de
todo o mundo. Com suas criações, aca-
bou revolucionando a maneira de as
pessoas lerem e-mails, procurarem
caminhos e até conhecerem pessoas.
Seja no Brasil, seja na Nova Zelândia, Alemanha
ou México, sua ferramenta gratuita de busca é a
mais acessada e garante praticamente toda a
receita da companhia com a venda de anúncios.
Para se ter idéia, 98,5% do seu faturamento é pro-
veniente da publicidade online no site de busca e
nas suas outras ferramentas. Mas o Google ainda
tem muito que lucrar com suas outras faces, ainda
pouco disseminadas. Gratuitas, com exceção dos
pacotes para grandes corporações (leia no quadro
ao lado), as soluções seguem a filosofia de reunir,
organizar, compartilhar e divulgar informações de
maneira prática e simples. Aqui reunimos algu-
mas das principais delas, que prometem ajudar os
usuários a organizar sua vida virtual. H

Gmail
Criado em 2004 com

1GB de espaço de
armazenagem, o

serviço gratuito de
e-maií Gmail modificou
o conceito de webmai!
e forçou o mercado a

se reinventar. Seu
surgimento forçou o
Yahoo e a Microsoft,

que ofereciam apenas
6MB e 2MB (1MB

eqüivale a l milhão de
bytes) respectivamente,

a aumentar a
capacidade dos seus

serviços de mensagens
para continuarem

competitivas. O mesmo
teve de ser feito por

outros servidores
pagos. Pouco tempo

depois, o Gmail
aumentou novamente o

espaço oferecido e
assim sucessivamente
a ponto de, hoje, cada
usuário poder guardar

315 bytes por segundo
em seu endereço

virtual.

Gtalk
Para atrair ainda mais

usuários, em agosto de
2005, as contas de

e-mail do Google
ganharam mais uma
funcionalidade: um

serviço de mensagem
instantânea. Com o

Google Talk, as
pessoas podiam usar

gratuitamente o
comunicador enquanto
estavam na página do
Gmail. O produto foi
criado para competir
diretamente com o

MSN, da Microsoft, e o
Yahoo Messenger, da

Yahoo. De la para cá, a
ferramenta ganhou

novas funcionalidades,
como envio de
documentos e

integração do site de
relacionamento Orkut.

A inclusão da opção de
áudio e vídeo também

fez com que a empresa
entrasse em uma

disputa com o
comunicador Sfype,

Does
Esta ferramenta

permite que pequenas
empresas economizem

com licenças de
softwares para realizar

tarefas simples de
editor de textos e
planilhas. Com o

Google Does o usuário
importa documentos,

planilhas e
apresentações. Como
os documentos são

armazenados online, o
acesso pode ser feito
de onde ele estiver. Ou
seja, se uma pessoa

tiver de modificar algum
arquivo durante uma

viagem para o Exterior,
ela consegue cumprira
tarefa até se estiver em
uma lan house. Outra

grande sacada da
ferramenta é permitir

que os arquivos sejam
compartilhados e

alterados ao mesmo
tempo por outras

usuários do sistema.
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Especial

Agenda
Gerenciar tarefas e

compartilhar conteúdo
com outras pessoas.
Essa é a função do
Googie Agenda, um

gerenciador de tarefas
que se integra à conta
dos usuários de e-maií
do Googie. Com urna
interface simples e
organizada, permite
acessos a recursos
como compartilhar
agendas, agregar

conteúdo de outras
agendas e controlar

eventos. Os
compromissos podem
ser visualizados por
ala, semana ou mês.
Imagine marcar um
encontro com os

amigos ou uma reunião
com algumas pessoas
do trabalho por meio do

aplicativo. Para isso,
basta incluir o evento
na data e permitir a

inclusão da informação
ria agenda por outros

usuários.

Desktop
O Desktop Search foi
criado com o objetivo

de simplificar a
organização de

informações. É possível
fazer buscas de

arquivos dentro do
computador, em e-mails

do Outlook/Outlook
Express, arquivos do

Word, Excel e
PowerPoint e histórico

de páginas visitadas na
internet. A ferramenta

permite ainda que
informações sejam

inseridas e
compartilhadas pelos
usuários do sistema e
traz uma barra lateral
personalizável para

acesso a outras
seções, como a de

notícias, meteorologia,
fotos e e-mail.

Chrome
O browser Chrome

surgiu, em setembro do
ano passado, para

competir com o Internet
Explorer, da Microsoft, o
Firefox, da Mozilla, e o

Safar/, da Apple, O
navegador é capaz de

gerenciar vários
aplicativos

independentes ao
mesmo tempo, como

acesso ã internet,
arquivos de música,

processador de texto e
organizador de fotos.
Segundo um recente

relatório da
NetAppIications, até

abril deste ano, o
navegador do Google

possuía 1,8% do
mercado mundial. O

Explorer ainda lidera de
longe o segmento de
browser com 65,5%,
sendo que o Mozilla

detém 22,5% e a
Apple, 8,4%.

Maps
Encontrar locais

específicos, traçar rotas
de tráfego e visualizar

mapas: esse é o papel
do Googie Maps. O
serviço disponibiliza
mapas e rotas para
qualquer ponto do
planeta. A versão

brasileira traz ainda o
Local Business Center,
ferramenta que permite

o cadastro de
empresas que queiram

ser encontradas no
sistema por qualquer

usuário. Algumas
empresas petrolíferas,

por exemplo, já utilizam
a solução para

visualizar pontos
estratégicos para

pesquisas de novas
bacias de petróleo.

Earth
Quando surgiu, em

2004, o Google Earth
revolucionou a maneira

como enxergamos o
mundo. Com ele, é

possível ver imagens
de satélite, mapas,

terrenos e construções
em 3D. O sistema
pode ser adaptado
para necessidades

corporativas no
formato Pró. Nesta
versão, é possível

realizar pesquisa e
inclusão de dados e
restringir o acesso a

elas. Como exemplo, a
Eurodisney criou uma
ferramenta interativa
que proporciona aos
clientes uma viagem
tridimensional pelo
destino turístico.
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