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Os anais das tecnologias de comunicações obsoletas crescem o tempo todo. Há o telégrafo, a 
secretária eletrônica, o fax e a carta de papel, todos eles artefatos de uma era analógica em 
que as mensagens tinham ressonância de horas, ou mesmo dias, após seu recebimento. 
 
Agora, Mark Zuckerberg quer acrescentar o e-mail a essa lista. No lançamento em 15 de 
novembro de seu sistema de mensagens renovado, o fundador de 26 anos do Facebook 
declarou que a era do e-mail acabou, engolida pelo que ele chama de "peso e atrito" de se ter 
de lembrar os endereços das pessoas e separar as mensagens que interessam das mensagens 
não desejadas de estranhos.  
 
Em seu lugar, a rede social introduziu uma caixa de entrada que enfatiza a comunicação 
instantânea, juntando e-mail com mensagens instantâneas e mensagens de texto de telefones 
celulares em um único fluxo de conversação personalizado para a 'Era da Urgência'. "É um 
sistema de mensagens moderno", declarou Zuckerberg. 
 
O novo serviço, que será lançado lentamente ao longo dos próximos meses para os 550 
milhões de membros do Facebook, trata cada mensagem como um alarme de incêndio, 
pipocando na tela do Facebook para ser lida e respondida imediatamente.  
 
Os membros receberão um endereço "facebook.com" e a capacidade de enviar e receber e-
mails, mensagens de texto e mensagens instantâneas da rede social para pessoas que não a 
usam. E o Facebook vai registrar tudo, preservando todas mensagens (até mesmo as mais 
triviais como "espere um pouco, já volto") para a posteridade. "Daqui a cinco anos, você terá 
um histórico completo e rico de todas as suas comunicações com cada um de seus amigos e 
pessoas que o cercam", disse Zuckerberg. 
 
Nos dias que antecederam o anúncio, blogs do setor como o TechCrunch chamaram o serviço 
iminente de "assassino do Gmail" - outro tiro concentrado disparado pelo Facebook em sua 
guerra contra o Google, a Microsoft e o Yahoo pelos corações, mentes e a atenção dos usuários 
da internet.  
 
O serviço de mensagens do Facebook sem dúvida mudará os hábitos de comunicação das 
pessoas, mas é prematuro afirmar que ele significará a morte instantânea do Gmail, do Yahoo 
Mail ou qualquer outro e-mail que conhecemos. Na verdade, o Facebook espera que seja um 
processo mais longo e lento de asfixia.  
 
O Facebook provavelmente terá problemas para convencer a geração mais velha, viciada no e-
mail, a desistir de suas contas. As mensagens do site são enviadas com uma fotografia dos 
membros, o que poderá parecer bobagem se o assunto estiver relacionado a negócios.  
 
O serviço também usa as listas de contatos de seus membros para organizar suas 
comunicações. Mensagens de amigos e amigos dos amigos, aparecem na caixa de entrada 
principal do usuário. Isso parece sensato, embora possa ser inconveniente. Se o tio Sherman 
não está no Facebook - ou seu chefe, ou o banco tentando contatar você por causa de um 
saque suspeito realizado em um terminal eletrônico - será uma pena; suas mensagens serão 
lançadas junto com as de não-amigos em uma pasta chamada "outros". 
 
Zuckerberg e seus colegas admitem que é improvável que as pessoas venham a abandonar 
suas outras contas de e-mail. Eles estão apostando na próxima geração - os jovens já viciados 
em mensagens de texto em tempo real e mensagens instantâneas, e que em grande parte já 
não usam mais e-mail. "O Facebook está fazendo das comunicações entre amigos uma 
prioridade", afirma Charlene Li, analista da Altimiter Group. 
 
Os concorrentes do Facebook também estão correndo para criar sistemas de comunicações em 
tempo real mais simples. O Google já permite aos seus usuários que vejam mensagens 
instantâneas e mensagens de texto junto com o Gmail, e recentemente adicionou uma função 



chamada Priority Inbox, que tenta avaliar as conversas mais importantes dos usuários, 
alçando-as ao topo da pilha.  
 
A AOL, ex-líder do mercado e hoje a quinta maior provadora de e-mail da internet, segundo a 
ComScore, fez este mês uma prévia de mudanças que também integrarão textos e mensagens 
instantâneas, e permitirão aos usuários ver imagens, mapas e outros anexos contidos em uma 
mensagem, em um painel na lateral da tela. Esses serviços são mais abertos que os do 
Facebook; por exemplo, seus usuários podem "indexá-los" a serviços de e-mail corporativo 
como o Microsoft Exchange. O Facebook ainda não chegou lá. 
 
Um grande desafio para as redes sociais é o spam. Essas centenas de milhões de novas 
mensagens de e-mail, que são baseadas nas identidades públicas das pessoas no Facebook, 
poderão facilmente ser colhidas pelos "spammers". O sistema do Facebook foi projetado para 
lidar com isso, uma vez que apenas as mensagens de amigos vão para a caixa de entrada 
principal, e a companhia já assinou um contrato de vários anos com a Cloudmark, uma 
especialista no combate aos spams, segundo informaram pessoas a par do acordo.  
 
Mesmo assim, os usuários podem esperar muito lixo nas "outras" pastas. Seria irônico, é claro, 
se o flagelo mais antigo do e-mail acabasse acrescentando a mais nova função do Facebook à 
lista das comunicações ameaçadas. 
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