
Google quer tornar-se a "melhor amiga" dos usuários
Lançamentos colocam empresa além da
busca online e a tornam parte do dia-a-dia/

PARA A maioria dos usuários
da internet Google é sinô-

nimo de pesquisa online. Milhões
usam o site como página inicial.

Mas isso não é suficiente
para os jovens e brilhantes
empreendedores que adminis-
tram a empresa. Eles querem
que a Google seja uma compa-
nheira para todas as horas,
mesmo que fazer uma busca ou
navegar pela rede seja a última
coisa que você tenha em mente.
Eles estão trabalhando duro
para fazer dos softwares da
Google integrantes permanen-
tes das telas dos computadores.

Esse é o objetivo de dois
novos produtos gratuitos que a
gigante da busca online apre-
sentou na semana passada. Um
é o programa de mensagens
instantâneas chamado Google
Talk, candidato a tornar-se sua
ferramenta básica de comuni-
cação digital em tempo real. O
outro é um administrador de
informações chamado Google

Desktop 2, idealizado para estar
sempre na área de trabalho do
Windows da Microsoft.

Testei as versões de pré-lan-
çamento dos dois, que funcio-
nam apenas em micros com sis-
tema Windows, e descobri que
ambos funcionam bem, com
alguns poréns. Mais importan-
te, ambos, especialmente o
Google Desktop, têm grande
potencial para crescer e foram
pensados para tornarem-se
indispensáveis.

O Google Talk e o Google
Desktop não são, claro, os pri-
meiros exemplos do que se
poderia chamar de estratégia
"Google onipresente". Antes, a
Google já havia divulgado um
serviço de correio eletrônico, o
Gmail, comprado o software
organizador de fotos Picasa e
lançado um serviço para acele-
rar a navegação na internet.

Mas os lançamentos são pas-
sos audaciosos para a empresa,
e ampliam a já acirrada briga
com Microsoft, Yahoo e

America Online.
O Google Talk é um programa

de mensagens instantâneas sim-
ples e objetivo, disponível ape-
nas para usuários do Gmail. Ele
pode transformar automatica-
mente sua lista de contatos em
"Amigos". E você pode escrever
e enviar emails para eles via
Gmail com o Google Talk.

Como outros programas de
mensagens instantâneas, o
Google Talk permite falar com
os Amigos de sua lista se seu
computador tiver um microfone.

Eu testei o áudio com minha
assistente, Katie Boehret, e con-
cordamos que a qualidade do
som é excelente, mesmo consi-
derando que eu estava sob um
ventilador de teto barulhento e
ela, do lado de fora, num pátio.
Más o Google Talk não tem
várias opções que os concorren-
tes oferecem, inclusive vídeo,
transferência de arquivos e a
capacidade de organizar a lista
de contatos em grupos. A
Google promete agregar novos
acessórios com o tempo e traba-
lhar para permitir que o progra-
ma interaja com outros serviços
de mensagem instantânea.

O Google Desktop 2 é mais

interessante e tem mais poten-
cial. É oficialmente a segunda
versão do programa Desktop
Search da Google, que classifi-
ca e busca arquivos no disco
rígido. Mas, na realidade, é uni
produto muito mais amplo.

O Google Desktop põe uma
barra lateral na margem da sua
tela, e enche-a com módulos
que buscam informação rele-
vante na rede ou no seu compu-
tador. Ela permite incluir infor-
mações, como notas curtas, e
fica separada do navegador e
do programa de email.

Inovador, o Google Desktop
vem com módulos que mostram
manchetes de notícias; assunto
e remetente de emails recém-
chegados; resumos das novida-
des em sites favoritos, chama-
dos "Web clips"; previsão do
tempo; fotos do seu PC ou da
rede; cotação de ações; e "olha-
das rápidas" em seus sites mais
visitados. Há também uma jane-
la para fazer buscas na área de
trabalho. Você pode ainda agre-
gar novos módulos, Eu instalei
um que controla o programa de
música iTunes da Apple e outro
que cria uma lista de afazeres,
direto na barra lateral.

Apesar de a barra cobrir
apenas uma estreita faixa do
território da tela, você pode
ampliá-la. Ela fica lá, não
importa o que você esteja fazen-
do. Isso quer dizer que você
pode vir a usar o Google
Desktop para navegar por todas
as informações importantes de
seus arquivos. Um clique num
Web clip ou numa manchete,
por exemplo, abre uma janela
com mais detalhes. Você pode

até abrir programas digitando o
nome deles na caixa de busca.

Você pode instalar a barra
em qualquer lado da tela,
escondê-la para ganhar espaço
ou até desativá-la e ver apenas
a caixa de busca do desktop.

Há algumas desvantagens
nessa versão. Alguns módulos
acumulam informação automa-
ticamente, observando o que
você faz na rede e tentando adi-
vinhar o que você gostaria de
ver na barra lateral. Vários dos
palpites estavam errados.

Além disso, num dos três
computadores que usei para
testar o Google Desktop, o pro-
grama manteve o disco rígido
rodando por horas. Isso pode
acontecer quando o programa
de busca do desktop organiza o
disco rígido pela primeira vez,
mas a máquina já havia sido
organizada pelo Google Desktop
anterior e deveria ter sido atua-
lizada em apenas seis minutos.

De qualquer forma, o Google
Desktop e o Google Talk são
programas úteis que têm enor-
me potencial. Eles talvez façam
da Google seu novo melhor
amigo, o que seria má notícia
para a Microsoft.
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