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O Google Inc. lançou sua mais ambiciosa iniciativa na área de redes sociais, acirrando uma 
batalha com o Facebook Inc. para captar a atenção dos internautas e futuras verbas de 
publicidade. 
 
O novo produto, Google+, destina-se a explorar um aspecto que tem sido considerado um 
ponto fraco do Facebook: a dificuldade de compartilhar informações apenas com um pequeno 
grupo de amigos on-line, tais como os amigos pessoais do usuário, e não com todos os seus 
contatos sociais, incluindo colegas de trabalho e outros. Diversas redes sociais, como a Path 
Inc., surgiram para atrair os que só desejam compartilhar informações com um pequeno grupo 
de amigos. 
 
O projeto Google+ está em um "período de experiências de campo", ou seja, é um produto 
apenas para convidados e no futuro deve estar disponível mais amplamente. 
 
A iniciativa para criar o que se tornou o Google+ começou a sério em fevereiro passado, 
depois do fracasso do serviço de rede social Google Buzz, em grande parte devido à reação 
negativa dos usuários quando a empresa tornou a lista de endereços de e-mails de cada 
usuário visível para outras pessoas. Em meados do ano passado o Wall Street Journal informou 
que o Google estava desenvolvendo um novo rival para o Facebook. 
 
A nova rede social do Google promete permitir aos usuários "compartilhar apenas as coisas 
certas com as pessoas certas". Os usuários são incentivados a criar grupos, ou "círculos" de 
contatos com quem compartilham informações, tais como "seus amigos de sábado à noite", 
"seus pais", "seu chefe sozinho em um círculo, como na vida real". 
 
Em um post no blog da empresa, Vic Gundotra, vice-presidente do Google que está à frente 
das iniciativas de redes sociais da empresa desde o ano passado, disse que "a sutileza e a 
substância das interações do mundo real se perdem na rigidez" das redes sociais on-line de 
hoje. "E pretendemos corrigir isso", escreveu ele. 
 
Durante o ano passado o Facebook reagiu a essas críticas e agora permite que os usuários 
criem "grupos" com os quais podem compartilhar informações sem transmiti-las para todos os 
seus contatos. O Facebook não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a 
nova iniciativa do Google. 
 
Em contraste com o Facebook, o Google+ também oferece bate-papo com vídeo, recurso 
similar ao incluído no Gmail, seu serviço de e-mail, mas com um grande aperfeiçoamento: o 
usuário pode ver e conversar com vários amigos ao mesmo tempo. 
 
O Google+ inclui um recurso chamado "Sparks" que sugere artigos para ler e vídeos para 
assistir com base no que o serviço sabe sobre os interesses dos usuários. Sua ferramenta 
"Huddle" permite que o usuário envie mensagens de texto para várias pessoas ao mesmo 
tempo, recurso conhecido como mensagem de texto em grupo. Empresas de mensagens de 
texto em grupo, como a GroupMe Inc., já atraíram milhares de usuários. 
 
Os novos lançamentos do Google são uma resposta à ascensão do Facebook, do serviço de 
mensagens Twitter Inc., do serviço de compartilhamento de localizações Foursquare Inc. e de 
outras empresas que conseguiram fazer as pessoas compartilharem informações públicas e 
privadas na web, como seus artigos e vídeos favoritos, seus interesses pessoais e sua 
localização atual. Essas empresas estão redefinindo a forma como as pessoas descobrem 
artigos de notícias ou obtêm conselhos sobre compras ou viagens. 
 
O Facebook, com mais de 600 milhões de usuários em todo o mundo, foi a empresa que 
obteve mais informações pessoais de seus membros e agora tem negócios de publicidade de 
bilhões de dólares que permitem aos anunciantes se dirigirem apenas a grupos demográficos 
específicos, ou apenas a pessoas com determinados interesses. O Google vê, cada vez mais, o 



Facebook como seu próximo grande concorrente na publicidade on-line, e um dos objetivos da 
sua entrada na área de redes sociais é obter esse tipo de dados sobre os usuários, e não 
continuar dependendo de informações sobre eles apenas inferidas a partir de suas buscas na 
web, segundo pessoas a par do assunto. 
 
Para tanto, no início deste ano o Google anunciou que permitiria ao usuário recomendar aos 
amigos resultados úteis de pesquisas e, potencialmente, iria reordenar a classificação dos sites 
com base no que o usuário e seus amigos gostam ou acham útil. Tal como acontece com o 
botão "Curtir" do Facebook, que permite ao usuário indicar aos seus amigos on-line que gostou 
de certo artigo ou vídeo, os usuários do Google podem clicar em um botão "+1" na página de 
resultados de busca, ou em qualquer site que instalar o botão, para recomendar o site para os 
amigos. 
 
No ano passado o Facebook contratou um funcionário do Google chamado Paul Adams, que 
havia escrito um relatório crítico sobre o Facebook e seu foco em permitir que o usuário 
compartilhe informações com "um grupo de amigos", em contraste com a forma como as 
pessoas agem na vida real. A notícia levou à especulação, em meados do ano passado, de que 
a iniciativa clandestina do Google na área de redes sociais tentaria explorar essa fraqueza 
percebida no Facebook. 
 
O Google, por sua vez, comprou várias pequenas empresas relacionadas a redes sociais 
durante o ano passado, incluindo a Angstro e seu fundador, Rohit Khare, e contratou várias 
pessoas com experiência em redes sociais. 
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