
ParaqueserveessetalGoogleWave?

Em desenvolvimento há dois
anos num escritório de Sidney,
Austrália, o Google Wave não
precisou de alguns dias para se
tornaroassuntodigitalmaisco-
mentado do mês. O aplicativo
de colaboração instantânea do
Google causou comoção inter-
nacional quando a primeira le-
va de convites externos foi libe-
rada– tornando-se, emquestão
de minutos, um dos assuntos
mais discutidos não apenas no
Twitter como em toda a web.
Aberto para desenvolvedores
há alguns meses, a versão que
chega ao computador do usuá-
rio comum– e privilegiado com
um convite – ainda é bastante
inicial, incluindoapenassuaba-
se de funcionalidades.
Já é o suficiente para que os

convites sejam disputados até
por leilão no eBay, provando
queoWavecaminhaparasetor-
nar uma importante ferramen-
ta nos ambientes de trabalho
deste início de século.
“Agentepodiaficarmaisum

ano desenvolvendo, mas como
épráticanoGoogle, liberamoso
serviço bem antes dele estar fi-
nalizadoparaestudarmoso im-
pacto causado pelo uso contí-
nuo”, explicou Lars Rasmus-
sen, um dos criadores, ao lado
doirmãoJens,doGoogleWave.
Nãoésóocustotecnológicoque
está sendo analisado nesta fase
de implementação, mas a pró-
pria forma como os usuários
vão usar o serviço.
Combinando funcionalida-

des comuns tanto ao e-mail
quanto aos comunicadores ins-
tantâneos,ograndefocodoWa-
ve está nas pequenas facilida-
des que tornam o trabalho em
equipe mais ágil e prático. Em
vez de copiar destinatários na
mesmamensagem, você adicio-
na cada umdeles nomesmo flu-
xo de dados, a “onda” doWave.
A praticidade está no fato de
que, pra cada recipiente copia-
do, o servidor de e-mail precisa
criar umanovamensagemindi-
vidual – enquanto oWave éúni-
co e editável por todos. Isso im-
plica em um texto exibido sem-
pre da mesma forma para todo

mundo e elimina problemas co-
mopessoasdiferentes editando
otextoaomesmotempo,anexos
queprecisamser reencaminha-
dosotempotodoedestinatários
copiados no meio da conversa
que precisam se achar em
um universo de infor-
mações prévias até
encontrarem o fio
dameada.
Lars explica

queoWavetorna-
se mais fácil de

entenderapartirdeseuusoprá-
tico: “Uso-o para o trabalho, o
dia inteiro, todos os dias. A
maiorpartedasminhasdis-

cussões de trabalho
acontecemnoWave

agora.” Um dos
p r ob l ema s

queagran-
demaio-

riadosusuáriosencontraatual-
mentenojovemaplicativoé jus-
tamente a falta de conhecidos
oupessoasdeseucírculodeami-
gos inscritos no site – com os
convites limitados a8porusuá-
rio,ficadifícil transporumgran-
decatálogode endereçosà lista
de contatos do comunicador.
“As pessoas se cadastram,mas
logo saem porque seus amigos
ainda não estão lá”, diz Lars.
Realmente,écomplicadoen-

tender o Wave sem usar suas
principais funcionalidades, co-
mo a colaboração em tempo-
real – que permite que partici-
pantes de um mesmo Wave
acompanhem o que está sendo
digitado antes mesmo da edi-
ção terminar. Para os mais ex-
perientes, lembra a conversa
em fóruns ou listas de discus-
são. Esse problema não ocorre
com uma geração mais nova:
“Trouxemos ao nosso escritó-
rio 30 crianças de um colégio
localparaquefizessemumexer-
cício de redação criativa e em
minutoselasjáestavamfamilia-
rizadas com a ferramenta.”
Sobre o que vempela frente,

Lars revelou que o grande foco
do desenvolvimento até então
eramosWaves e a forma como
elasaconteceriam.Desdeopré-
lançamento do produto, no en-
tanto, o gerenciamento ganhou
maior importância na lista de
prioridadesdaequipe–queain-

daincluia integraçãodosoftwa-
re com redes sociais e blogs,
alémda possibilidade de comu-
nicação por voz. “Parece que já
passouumano”,dizLars, sobre
a avalanche de trabalho surgi-
dadesdequeosprimeirosconvi-
tes começaram a ser enviados.
Apesar de alguns sites afirma-
rem que o Wave ainda é “mais
complicadoque físicanuclear”,
Lars cita frase do criador da in-
ternet,TimBerners-Lee,quedi-
zia que o mais difícil de enten-
der é “o poder da ideia”. ●

Nãodápara
entender oGoogle
Wavede verdade até
experimentá-lo.
E não é tão difícil
umavezque
você tentar”

É comouma lousa
de sala de aula,muito
bemestruturada.
Eunão consigo
pensar emalgo
que seja comoo
GoogleWave”

Explicar o Google Wave é difí-
cil. Quem explica precisa des-
crever que o programa faz, e
quem ouve deve abstrair para
captar o que a ferramenta faz.
Aqui mesmo, na redação do

Link, acoisasóficouclaraquan-
do todosentraramnaonda.Em
cinco minutos de uso dá para
começar a entender, ainda que
superficialmente, o queoWave
faz. Antes disso, só abstraindo.
O Google Wave mistura

e-mail, comunicador instantâ-
neo e ambiente colaborativo. A
proposta do Google partiu da
pergunta: “Como seria o e-mail
seelefossecriadocomosrecur-
sos tecnológicos de hoje?”
O Wave não encaixa muito

bememrótulosdehoje.Grande
parte do que usamos foi criado
porprogramadoresqueseguia-
rampelofluxodetrabalho,abu-
rocracia e o papel.
Ainstantaneidadenuncaha-

via sido imaginada em 1965,
quandooprimeiroe-mailfoitro-
cado.A ideia, então, foi replicar
oquejáacontecianopapel.Mes-
mo os sistemas operacionais,
com pastas, área de trabalho e
caixasdeentradaesaída,ainda
são fundamentados nos estu-
dosdaXerox,quetentoudigita-
lizar processos usados nos es-
critórios dos anos 1970.
OWavefoipensadoparacon-

templaranecessidadedemulti-
plicidade, colaboração e acesso
instantâneo.Nãoqueferramen-
tas como comunicadores ins-
tantâneos, Twitter e softwares
online não permitam essa inte-
ração. A diferença do Wave é
que ele mescla essas experiên-
cias em um único ambiente,

acessível de qualquer lugar e
empraticamentequalquercom-
putador comacesso à internet.
Emvezdemandarumamen-

sagemcopiadaparaváriaspes-
soas, usando oWave, o usuário
consegue que todos tenham
acesso aessamensagemsimul-
taneamente. Sabe quando o
Orkut, ou qualquer outra rede
social, acaba virando chat, com
váriaspessoasdeixandomensa-
gensencadeadas,comosefosse

um bate-papo? OWave permi-
te exatamenteesse tipode inte-
ração, mas de forma mais refi-
nada.Aspessoasnãosóconver-
samcomocompartilhamarqui-
vos,vídeos,mapaseoutroscon-
teúdos.Écomose fosseumasa-
la de bate-papo com plenos po-
deres ao usuário. E, muito me-
lhorqueemumsimpleschat,no
Wavetodospodemeditarocon-
teúdo. E se você se perder, dá
para rever as alterações feitas.
Esse componente de edição

aproxima o Wave do Google
Docs. No Docs, criar documen-
tos compartilhados é muito fá-
cil. A única dificuldade é que,
alémdoDocs, ousuárioprecisa
de um comunicador instantâ-
neo ao lado, como oMessenger
ou o Gtalk, para trocar idéias
emtemporealenquantomodifi-
ca o documento.
No Wave, tudo acontece no

mesmo ambiente, com cola-
boraçãototal.Alémdeescre-
ver e editar, pode-se ver em
tempo real o que os outros
participantes estão escre-
vendo.E tudooqueé feito ali
dentropodeserembutidodi-
retamente em um blog, com
umclique domouse, alémde
poder ser revisto na ordem
em que foi editado, desde a
primeiramensagem.
Logo mais, não haverá

nemabarreira de idiomas: o
Google promete, para logo
mais, um tradutor universal
para a ferramenta.
A iniciativa do Google é

ambiciosa. Se conseguir
atrair usuários como fez
comoGmail eoGoogleDocs,
o Wave tem potencial para
mudar a forma como nos co-
municaremos no futuro.
● J.A.

“

Tudoaomesmotempo

“Eseoe-mail fossecriadohoje?”
–eisopontodepartidadoWave

Empresas jáusam
soluçõesparecidas

■■■Elemistura listadediscussão,e-mailecomunicador instantâneoetornou-se febreassimlogoquefoi lançado,mas...

“

Googlecrianova
tendênciaao
explicarproduto

Natural: crianças
apresentadas ao
serviço o entenderam
emminutos

TRIDIMENSIONAL–SametimeéanovaversãodovelhoLotusda IBM

OGoogleWavenãoéoprimeiro
software de edição colaborati-
vaaaparecer.Nasgrandesem-
presas, esse tipode ferramenta
é usada hámuitos anos.
A pioneira na implementa-

çãodessetipodeferramentafoi
aLotus.Aempresacriouvários
programasquemarcaramépo-
ca, comooLotus 123, umaespé-
cie de precursor doExcel.
Depois que a Lo-

tus foi compradape-
la IBM, houve uma
intensificação da
oferta de serviços
oferecidos na nu-
vem.OpacoteLotus
Live faz muito do
que o Wave se pro-
põe a fazer e roda
em smartphones.
O produto da

IBM,nãoéaúnicaal-
ternativaparaomer-
cado corporativo. A
Cisco,comoseuWe-
bEx, também ofere-
ce funcionalidades

semelhantes às do Wave. Mes-
mo competidores mais fortes,
como os sistemas de teleconfe-
rência Halo, da HP, fazemmui-
to do que oWave promete.
O que diferencia o Lotus Li-

ve dos concorrentes e do pró-
prioWave,queégrátis,éocom-
ponentede redesocial, atéago-
ra único. Um dos módulos do
pacote, oConnections,permite

quesejamcriadasre-
des sociais particu-
lares, para interli-
gar funcionários e
colaboradores, esti-
mulandoodesenvol-
vimento de projetos
em equipe.
A última novida-

dedaLotuséoSame-
time.Aferramentaé
uma espécie de sala
de reuniões 3D, com
umquêdeSecondLi-
fe,mascomseguran-
ça e utilidade práti-
ca.Seráessaapróxi-
ma onda? ● J.A.

:FREDLEAL
:JOCELYNAURICCHIO

MULTIMÍDIA–Criar vídeosexplicativos já virou tradiçãoparaoGoogle

OLHAAONDA!-RepórteresdoLinkconversamcomocriadordoGoogleWave, LarsRasmussen, atravésdopróprio sistema,quesóchegouaograndepúbliconasemanapassada

●●●O lançamento do Google
Wave foi acompanhado de
uma série de vídeos explicati-
vos sobre a ferramenta, um
deles commais de 1 hora de
duração. Diferente de simples
vídeos tutoriais, em que uma
pessoa explica, demodo tedio-
so, os atributos da ferramenta,
omaterial criado pelo Google
cumpre sua função de forma
descontraída. Omesmo recur-
so foi usado no lançamento do
navegador Chrome.

IBM/DIVULGAÇÃO

Lars Rasmussen,
desenvolvedor-chefedoGoogleWave
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