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Especialistas veem novo produto, que unifica e-mail, SMS e bate-papo, como o sucessor do 
correio eletrônico 
 
Recurso será ativado somente nos próximos meses e, inicialmente, funcionará por meio do 
esquema de convites  
 
Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, anunciou ontem um novo sistema de 
mensagens on-line, que foi recebido por especialistas como o começo do fim do tradicional e-
mail. 
 
A rede social nega: "Não é e-mail. E não é um matador de e-mail. É uma nova experiência de 
mandar mensagens que inclui o e-mail como uma das partes do processo", disse Zuckerberg, 
num evento para a imprensa em San Francisco (EUA). 
 
O usuário poderá ter uma conta @facebook.com, mas o recurso só será ativado nos próximos 
meses e, inicialmente, será baseado no esquema de convites. 
 
Segundo a empresa, 350 milhões de pessoas usam constantemente o atual sistema de 
mensagens do Facebook, gerando 4 bilhões de mensagens por dia. 
 
CENTRALIZADOR 
 
O Facebook Messages atualiza o sistema tradicional de mensagens, reunindo num só recurso 
aplicativos de celulares, mensagens SMS, e-mail e bate-papo. Será possível ver num único 
programa, seja no celular, seja no computador, todas as mensagens recebidas por diferentes 
plataformas. 
 
Zuckerberg negou que o produto seja um novo sistema de e-mail e afirmou que serviços como 
Gmail, do Google, vão continuar sendo usados. Porém, acrescentou, "e-mail é muito lento". 
 
"Não achamos que um sistema moderno de mensagens será o e-mail", disse, acrescentando 
que, apesar de o Gmail ser muito bom, as novas gerações o estão usando cada vez menos. 
 
Para o fundador do site de relacionamentos, que conta com mais de 500 milhões de usuários, 
a "nova geração" de mensagens on-line precisa ser "sem costuras, informal, imediata, pessoal, 
simples, mínima, curta". 
 
A disputa entre Facebook e Google vem ficando cada vez mais tensa e ganhou mais um 
capítulo no início deste mês, quando o Google proibiu que os dados dos seus usuários fossem 
importados pelo Facebook, afirmando que não há contrapartida da rede social. 
 
O recurso do Facebook será compatível com programas de bate-papo como Windows Live 
Messenger. Levou 15 meses para ficar pronto, de acordo com o diretor de engenharia Andrew 
Bosworth, que participou do anúncio ao lado de Zuckerberg. 
 
"É o maior time de engenheiros que o Facebook já colocou para trabalhar num novo produto, 
15 engenheiros." 
 
Zuckerberg abriu o evento contando como uma conversa com colegiais o levou a pensar no 
produto. 
 
Segundo o executivo de 26 anos, estudantes já esqueceram o e-mail e usam basicamente 
mensagens SMS. "Eu me senti muito velho", disse, fazendo rir alguns jornalistas. "E-mail é 
muito formal." 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 nov. 2010, Mercado, p. B7. 


