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Ameaçado pela popularização das redes sociais, o e-mail parte para uma reaproximação do 
público ao utilizar uma única palavra de ordem: convergência. É com esse espírito de integrar 
ao máximo que o Google promete zumbir com a concorrência e dar um gás no Gmail com o 
anúncio do Google Buzz, uma mistura de e-mail, mensagem instantânea e Twitter. "Esse é o 
resultado de como a empresa pode ajudar a compartilhar o tempo real", afirmou Bradley 
Horowitz, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google, durante o lançamento do 
serviço. As inovação são baseadas em cinco pontos principais: seguidores automáticos, 
compartilhamento privado e público, compartilhamento rápido, integração com o Gmail e o 
chamado "somente as coisas boas".  
 
O fato de não precisar instalar nada e ser seguido automaticamente promete ser uma das 
ferramentas mais úteis para quem está cansado de ter que adicionar um a um todos os 
seguidores cada vez que é lançada uma nova rede social. A função faz com que seja 
adicionado aquele com quem o usuário mais trocou e-mail ou bateu papo pelo Gtalk. Essa 
função está atrelada a outra, o compartilhamento privado e público. Ao escrever um post ou 
anexar uma foto ou um vídeo, o Buzz dá a opção de enviar apenas para um certo grupo, como 
amigos e familiares, ou torna o conteúdo aberto a todos. Caso a segunda opção seja marcada, 
o post será indexado pelo site de buscas.  
 
A velocidade também é uma das promessas do novo serviço. De acordo com Todd Jackson, 
gerente de produto do Google, além de manter os atalhos do teclado utilizados no Gmail, o 
Buzz vai tornar o compartilhamento de fotos e vídeos mais rápido, pois estarão integrados aos 
outros serviços, como os álbuns do Picasa, o Flickr, feeds, links, localização geográfica e até 
mesmo tweets do Twitter. Os vídeos abrem na mesma janela e no mesmo espaço do post. Já 
as imagens abrem em tela inteira. "As fotos serão um cidadão de primeira classe no Buzz", 
afirmou.  
 
No entanto, a integração com o Gmail é o chamariz do novo serviço. Em outras redes sociais, 
devido ao grande número de seguidores que uma pessoa pode ter, uma pergunta feita a outro 
usuário poderá não ser vista. Para resolver, o Buzz irá enviar a resposta ou o comentário do 
post para a caixa de entrada. "Quando você tem poucos amigos é fácil encontrar o que quer, 
mas quando tem algo como 5 mil é difícil", afirmou Horowitz. Os e-mails enviados pelo Buzz 
aparecerão identificados com um balão de fala colorido, a logomarca do serviço.  
 
Ainda como parte da integração está a função "somente as coisas boas". Com ela, o Google 
promete filtrar o que mais interessa ao usuário e recomendar por meio do Buzz. O novo 
serviço também estará integrado com os smartphones e poderá ser acessado a partir da tela 
inicial do site de buscas. O serviço mostrará a localização geográfica do usuário e indicará, pelo 
GPS do aparelho, um estabelecimento próximo com as características detalhadas. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 fev. 2010, Seudinheiro, p. 

B9.   


