
Google briga com facebook e twitter 
 
A gigante da internet Google anunciou ontem novas ferramentas para seu popular serviço de 
e-mail, o Gmail, que permite o rápido compartilhamento de mensagens, links e  fotos entre 
seus usuários, como acontece nas redes sociais. Dessa forma, a empresa pretende recuperar o 
terreno que vem perdendo para sites como Facebook e o microblog Twitter. 
 
O nova função se chama Google Buzz e estará disponível nos próximos dias. Ela imita algumas 
das principais ferramentas de redes sociais. Por exemplo, o usuário poderá acompanhar em 
tempo real comentários que forem postados por seus amigos. 
 
Qualquer item no Buzz pode virar uma conversa, e os comentários entram em tempo real  
explicou o gerente de Produto da Google, Todd Jackson. As coisas aparecem na sua caixa 
postal toda vez que comentários a algum post seu entrarem. 
 
Segundo Jackson, a Google começou aos poucos, juntando conversas nas mensagens do 
Gmail, depois adicionando mensagens trocadas em chats e, por fim, chats de vídeo ao serviço. 
Agora, o Buzz permitirá ao usuário seguir automaticamente as pessoas com quem mais fala e 
troca e-mails. 
 
Será mais fácil, também, ver fotos em tamanho real. Criamos um novo visualizador. Quando 
você mandar um link a alguém, acrescentaremos a ele cabeçalhos e fotos do site em questão  
disse Jackson. 
 
No caso do compartilhamento, o que for público irá para o "Google Profile", e o que for 
privado, para seus contatos/seguidores. Além disso, o sistema que filtra mensagens foi 
aprimorado, de modo a bloquear informações consideradas irrelevantes para os usuários. 
 
Vamos ter acesso ao que for interessante para vocês, os posts que vocês leem. Acreditamos 
que poderemos tornar isso útil para vocês  disse o cofundador da Google, Sergey Brin, durante 
apresentação do novo produto, em evento em Mountain View, na Califórnia. 
 
O lançamento do Google Buzz se segue a uma série de tentativas fracassadas da empresa de 
ganhar espaço entre as redes sociais. O Orkut, que pertence à Google, é forte em países como 
o Brasil, mas não atraiu tantos usuários nos Estados Unidos quanto o Facebook, que tem 400 
milhões de usuários no mundo, ou o MySpace. Ao criar uma rede social sobre a base de seu 
serviço de e-mail, a Google segue o mesmo caminho trilhado pela Yahoo!, que adotou medida 
semelhante. 
 
Ferramenta poderá ser usada em 'smartphone' 
 
O Gmail é o terceiro serviço de e-mail mais usado no mundo, com 176,5 milhões de visitas 
únicas em dezembro, segundo a consultoria comScore. O Windows Live Hotmail, da Microsoft e 
o Yahoo Mail, da Yahoo!, ficaram em primeiro e segundo lugar, com 369,2 milhões e 303,7 
milhões de visitas. 
 
Os executivos da Google também destacaram o potencial da nova ferramenta para fins 
corporativos. Algumas empresas estão testando o serviço há seis meses. 
 
A Google anunciou ainda uma leva de novos produtos para adaptar essas novas ferramentas 
de rede social a aparelhos móveis, como smartphones que usam o sistema operacional 
desenvolvido pela própria Google, o Android.  
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