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Facebook lança ferramenta que integra e-mail a outros serviços, como chat e SMS. Para 
especialistas, com a novidade a empresa se fortalece e passa a brigar pelo mercado de correio 
eletrônico com Google, Yahoo e Microsoft. 
 
Facebook ganhou esta semana mais um super poder. Mark Zuckerberg, fundador da rede 
social, anunciou a criação de um sistema de mensagens dentro do site de relacionamentos, 
uma ferramenta que funcionaria como um e-mail. Com isso, os usuários da rede poderão 
integrar chat, SMS e outros mecanismos de conversação com o tradicional correio eletrônico. 
 
Especialistas acreditam que a iniciativa de Zuckerberg não vai acabar com os grandes 
servidores Yahoo, Gmail e Hotmail. 
 
É certo, porém, que a novidade estimule uma revisão no atual formato dos serviços de 
webmail. 
 
Grosso modo, a equipe de 15 engenheiros do Facebook desenvolveu uma grande caixa de 
entrada que agrupa todas as mensagens, independentemente do meio. Ou seja, com a 
extensão@facebook.com, que será implantada nos próximos três meses, será possível 
responder a um SMS via chat ou e-mail e vice e versa. Além disso, o serviço permite contato 
com pessoas não cadastradas na rede e a armazenagem do histórico de conversas. 
 
“Eles vão centralizar todo o sistema de mensagens, que não será orientado por tópicos, e sim 
por usuários. É como se, para cada amigo, houvesse uma pasta com as mensagens trocadas 
entre vocês”, explica Rodrigo Ghedin, editor do blog Meio Bit. O especialista não acredita que 
Zuckerberg e sua trupe queiram roubar clientes de outros servidores. 
 
A ideia, diz Ghedin, seria fidelizar ainda mais as 350 milhões de pessoas que atualmente usam 
o serviço de mensagens internas e incentivar as outras 150 milhões presentes no site a adotar 
a ferramenta. 
 
Para Leandro Kenski, presidente da agência de marketing digital Media Factory, a intenção do 
fundador do Facebook é muito mais ambiciosa. “Zuckerberg está querendo mudar o hábito dos 
internautas em relação à troca de mensagens. 
 
Isso é muito importante, ainda mais se pensarmos que, dentro de alguns anos, cada um terá 
seu computador na palma da mão para acessar à internet de qualquer lugar”, afirma Kenski. 
 
Além disso, lembra o CEO da Media Factory, o e-mail tradicional já é quase um ancião do 
mundo da informática. “O protocolo do correio eletrônico foi criado há, pelo menos, 20 anos.  
 
As coisas mudaram muito de lá para cá”, destaca.“O e-mail precisa evoluir. Do jeito que está, 
cada vez mais complicado usar a antiga caixa de entrada como plataforma de comunicação 
com seus amigos on-line”, concorda o professor Romero Tori, da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP). 
 
Tori, especialista em tecnologias interativas, diz que o Facebook deu a partida para uma 
maratona que só vai terminar quando alguém produzir a chamada killer application. 
 
Essa seria um produto ou serviço que, de tão bom, pode criar novas relações na web. Exemplo 
disso é o Twitter, que praticamente trocou a pergunta “o que você está fazendo?” por “o que 
está acontecendo?”. 
 
“O microblog ganhou um eixo de uso bem diferente do que seus idealizadores imaginavam”, 
observa o professor da USP. 
 



HORA CERTA. O sucesso, no entanto, não depende só de uma boa ideia. Basta ver o que 
aconteceu com o Google Wave, que, basicamente, propunha a mesma coisa que o Facebook. 
 
“O Wave morreu prematuramente por uma questão de timing. Talvez as pessoas não 
estivessem preparadas para um ferramenta como aquela”, supõe o professor Tori. 
 
O Google Wave, criado em maio de 2009, morreu na praia em agosto de 2010, quando a 
companhia anunciou que deixaria a plataforma de lado. 
 
O serviço permitia a inserção de fotos, mapas e pequenos programas de conversa, mas tinha 
funções pouco intuitivas. 
 
Além disso, usuários reclamavam da dificuldade de acesso à ferramenta e dos constantes 
bugs. 
 
Leandro Kenski acredita que o fracasso do Google se deu por causa da complexidade do 
serviço. 
 
É nesse ponto que o lançamento da empresa de Mark Zuckerberg assusta a gigante da 
informática. 
 
“Penso que o Facebook vai ganhar milhões de novos usuários e que eles não precisarão mais 
sair de seu perfil para se comunicar com seus contatos”, observa Leandro. Na prática, os 
donos da rede social mais popular do mundo estão usando a mesma estratégia do Google para 
conquistar os internautas. 
 
A companhia começou com o site de buscas, depois abriu o serviço de e-mail, mais tarde foi a 
vez do Google Earth e assim por diante. “Cada empresa deu o pontapé inicial de um jeito 
diferente. O Facebook o fez através das redes sociais, e agora se sente confortável para brigar 
por mais espaço”, analisa Tori. 
 
Em disputa, está a preferência de pessoas como a assistente de eventos Yael Costa, 37 anos. 
Com quatro contas de email ativas, Yael divide a vida virtual conforme os contatos e o tipo da 
conversa. “Uma das contas do Gmail é para uso pessoal e outra para assuntos de trabalho. A 
do Hotmail é para o messenger e ainda tenho uma do Yahoo, integrada com o Gmail”, explica. 
 
E ela ainda arranja tempo para manter as amizades no Orkut e no Facebook, onde costuma 
utilizar o serviço de mensagens internas. 
 
A meta de Zuckerberg é fazer com que internautas como Yael façam tudo o que desejam em 
um só lugar. O dono do Facebook aposta todas as fichas na mudança de comportamento na 
internet. 
 
“Eu não tenho estatísticas científicas, mas percebo que os jovens estão usando muito mais as 
redes sociais por conta da agilidade que elas oferecem. 
 
Além disso, houve um aumento muito grande no volume de mensagens e o atual formato de 
webmail deixa tudo mais complicado”, aponta Romero Tori. 
 
Mesmo assim, há quem acredite que o Facebook não conseguirá “dominar” o mundo, 
principalmente por conta das corporações, que costumam preferir ferramentas tradicionais. 
 
A certeza é que, se Zuckerberg tiver êxito, pode mudar o pensamento das pessoas em relação 
às redes sociais. 
 
“Hoje, a maioria dos internautas utiliza os sites de relacionamentos para lazer. Se essa ideia 
der certo, porém, o grau de engajamento dos usuários ficará muito maior”, aposta o 
presidente da Media Factory, que também prevê um briga de gigantes dentro de cinco anos: 
Google, Apple e Facebook, todos de olho em cada clique seu. 
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