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GMail Chat: nova arma do
Google contra concorrentes
DA AGÊNCIA BLOOMBERG

Google, operador da ferramenta
de busca mais utilizada da inter-
net, lançou ontem uma nova ver-
são do GMail, com GMail Chat,
que permite aos usuários visuali-
zar quando seus contatos estão

online e trocar mensagens instantâneas.
"Os usuários do programa de e-mail do

Google verão uma caixa ao lado esquerdo
da tela que exibirá quais as pessoas da lis-
ta de contatos estão online", afirmou Kei-
th Coleman, gerente de produto do
GMail. Com o novo recurso, eles poderão
trocar mensagens curtas por meio do na-
vegador e salvar a transcrição de suas
conversas.

O Google está incorporando melhorias
ao GMail, que possui menos usuários do
que serviços semelhantes fornecidos pela
Yahoo, pela Microsoft e pela AOL, divisão
da Time Warner.

O Google, sediada em Mountain View,
no Estado americano da Califórnia, disse
que o novo produto aumentará o número
de usuários que utilizam sua rede de
mensagens instantâneas, que também é
menos popular do que as das concorren-
tes. Ambas as melhorias fazem parte do
esforço do Google para diversificar seus
produtos para além da ferramenta de
busca.

"Se as pessoas começarem a bater pa-
po usando o GMail, essa será outra ma-
neira que a empresa terá de tirar sua aten-
ção de outras coisas", disse Danny Sulli-
van, editor da empresa de pesquisa Sear-
chEngineWatch.com de Londres. "Essa é

outra forma de trazer as pessoas de volta
ao Google."

USUÁRIO NÃO PRECISARÁ

"O novo recurso lançado pelo Google,
chamado GMail Chat, não exigirá que os
usuários façam o download de um novo
software e será introduzido gradualmente
para todos os usuários nas próximas se-
manas" disse Keith Coleman, gerente de
produto do GMail. O Google não exibirá

anúncios ao lado das mensagens.
O Google Talk, lançado em agosto pas-

sado, permite que os usuários troquem
mensagens instantâneas e façam ligações
de voz para outros computadores. O
GMail Chat não permitirá que os usuários
façam chamadas de voz (VoIP), um recur-
so que, segundo Coleman, é "algo que
certamente seria bom".

Os usuários do novo recurso também
poderão realizar bate-papos "off the re-
cord", ou seja, que não podem ser regis-
trados sob a forma de transcrições.
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