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Se você usa um provedor de e-mail não muito eficiente, é bem provável que se depare com 
mensagens indesejadas a cada vez que abre sua caixa de entrada. Promoções, pedidos de 
ajuda financeira e comoventes correntes que buscam crianças desaparecidas são apenas 
alguns dos exemplos. 
 
Há especialistas que dizem que a quantidade de mensagens indesejadas é responsável por 
afastar usuários do e-mail - eles acabam optando pela praticidade e pela rapidez das redes 
sociais. 
 
"O e-mail morreu para um grupo de usuários. Para a geração mais nova, por exemplo", analisa 
Kevin Marks, engenheiro do Google. "Eles enxergam [o e-mail] como uma coisa barulhenta, 
repleta de spam, que os incomoda todos os dias. Eles veem o e-mail como uma forma de falar 
com a universidade, o banco", disse durante o Future of Web Apps, evento de tecnologia que 
ocorre nos EUA. 
 
Para ele, tecnologias como OpenID -sistema de identificação única para vários serviços- 
tendem a mostrar que as identidades on-line serão mais definidoras do que os endereços de e-
mail. 
 
Ataques 
 
Nos últimos meses, grandes serviços de e-mail como Hotmail e Gmail têm sido vítimas de 
ataques de phising. O termo é usado para caracterizar a prática de usar endereços falsos para 
tentar fazer com que as pessoas revelem informações importantes, como seus dados 
bancários. 
 
Segundo relatório da companhia MarkMonitor, os ataques de phishing estão em alta e têm tido 
como alvos sites de pagamento e redes sociais. 
 
Para evitar problemas, especialistas recomendam que os usuários mantenham sistemas 
antivírus atualizados e criem senhas fortes que devem ser trocadas periodicamente. 
 
Google Wave quer ser mais popular que correio eletrônico 
 
E se o e-mail fosse criado hoje? Com esse questionamento, o Google lançou a versão de testes 
do Wave, seu tão falado serviço que pretende mudar a forma como nos comunicamos na 
internet. A plataforma de colaboração em tempo real junta e-mail, bate-papo, 
compartilhamento de arquivos e ferramentas de edição colaborativa. 
 
A ideia é que os usuários criem ondas e adicionem documentos e colaborações. A experiência 
de escrever um e-mail, conversar no chat e ver se tudo está fluindo corretamente muda. Tudo 
é múltiplo e instantâneo - depois, é claro, que você se familiariza com o programa. 
 
Se você costuma enviar mensagens para múltiplos destinatários, vai gostar do que o Wave 
pode fazer por você. É possível que todos tenham acesso às informações ao mesmo tempo. 
Por enquanto, o Wave ainda é restrito a convidados. 
 
Segundo a empresa, o Wave é mais seguro do que o e-mail tradicional. "Isso porque o Google 
tem se concentrado em enfrentar questões de privacidade e segurança desde que o produto foi 
construído, em vez de esperar para lidar com eles mais tarde", disse o gerente de produto 
Greg D'Alesandre.  
 
Twitter mudou a comunicação 
 
À primeira vista, ter apenas 140 caracteres para dizer alguma coisa pareceu pouco, 
desnecessário. Mas o que foi visto com descrença por parte dos usuários de internet, em 2006, 



virou uma febre três anos depois. Com cerca de 50 milhões de usuários, o Twitter já é 
apontado como uma revolução na comunicação na internet. 
 
"Certamente, ainda há pessoas usando e-mail. Mas há mudanças que dizem respeito a se 
comunicar de forma mais ampla. Há valor nessa abertura", afirmou à Folha Biz Stone, 
cofundador do serviço. 
 
"E-mail só fica chegando e, se você o ignora por um dia, terá uma caixa lotada. O mesmo 
ocorre com mensageiros instantâneos, principalmente se seus amigos sabem que você está 
on-line. E eles ficam dizendo "eu sei que você está aí, por que não me responde?". Com o 
Twitter, a expectativa muda. Você pode ficar muito conectado, o tempo todo, mas você pode 
ignorá-lo por dois dias, pode não responder, porque não é rude não responder, você escolhe", 
analisa. 
 
Steve Johnson, especialista em tecnologia, afirmou que redes sociais são vulneráveis e 
sucumbem ao gosto inconstante dos usuários, mas que o Twitter já mudou a forma de 
comunicação na internet. "É perfeitamente possível que três ou quatro anos a partir de agora 
tenhamos um sucessor. Mas os elementos chave da plataforma Twitter -a estrutura de 
seguidores, o compartilhamento de links, a busca em tempo real- prosseguirão." 
 
Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 out. 2009, Informática, p. F4. 


