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Na disputa pela internet, Google adquire Word na web e Microsoft lança buscador turbinado  
 
A briga entre as maiores rivais da tecnologia promete ficar ainda mais forte, com a entrada em 
terrenos alheios. Entre os planos da Microsoft está lançar um buscador na web para concorrer 
com a líder Google. Em contrapartida, a gigante da internet sinaliza a entrada no mercado dos 
aplicativos de escritório. A empresa comprou o Writely, serviço online de edição e 
compartilhamento de textos, terreno em que o Office da Microsoft tem domínio total.  
 
O Live Search é um dos aplicativos mais importantes para a estratégia da Microsoft de levar 
serviços e softwares para a internet, como e-mail, mensagens instantâneas e antivírus. O projeto 
foi batizado de Windows Live.  
 
Entre as novas funções do buscador, destacam-se a possibilidade do usuário ver todos os 
resultados da busca na mesma página e de organizar os resultados mostrados através de uma 
barra indicativa.  
 
- As pessoas estão cada vez menos satisfeitas com as buscas - afirmou Yusuf Medhi, vice-
presidente de Estratégia, Marketing e Busca do MSN, braço de internet da Microsoft.  
 
O Windows Live Search funcionará dentro do Live.com, site que permite aos usuários customizar 
os serviços. Quando for lançado oficialmente, provavelmente em meados do ano, o buscador 
substituirá o MSN Search. O Windows Live também está em teste.  
 
O mecanismo de busca também possibilitará ao usuário salvar parâmetros específicos para limitar 
os resultados a determinados sites e compartilhá-los com pessoas com interesses semelhantes.  
 
- Vamos fazer da busca mais que uma plataforma - afirmou, Medhi.  
 
Em outro anúncio, a Microsoft afirmou que pretende lançar um barra de ferramentas no Windows 
Live, incorporando a tecnologia da empresa recém adquirida Onfolio. O aplicativo inclui funções 
como um detector de RSS, recurso em uso crescente, que avisa os usuários sobre atualizações 
em sites. A principal barra de ferramentas disponível hoje pertence ao Google.  
 
A investida do Google também é ousada. A empresa anunciou, na semana passada, a aquisição 
do processador de textos online gratuito Writely. As empresas não informaram os detalhes do 
negócio.  
 
- Adquirimos o Writely por sua tecnologia inovadora e sua talentosa equipe - afirmou um porta-
voz do Google.  
 
O serviço é gratuito e permite criar e editar arquivos de textos e salvá-los online.  
 
Lançado em agosto do ano passado pela Upstartle e ainda em fase beta, o Writely criou uma lista 
de espera para o cadastramento no serviço. A última atualização do programa, em dezembro, 
incluiu a opção ''salvar em PDF'', uma das muitas funções que poderão fazer parte de um serviço 
premium pago, assim que terminar a fase de testes.  
 
O Writely também permite salvar nos formatos OpenDocument e OpenOffice, de código aberto e 
rival do Office da Microsoft.  
 
 
Os rumores em torno da possibilidade do Google criar um aplicativo na web que concorra com o 
dominante Office, que tem mais de 400 milhões de usuários, não são novos. Em outubro, as 



especulações ganharam força quando a empresa anunciou uma parceria com a Sun Microsystems, 
líder do OpenOffice. No mesmo mês, o Google afirmou que estava contratando vários 
programadores para ajudar a aprimorar o aplicativo.  
 
De acordo com o Google, a empresa não pretende vender anúncios no Writely. O comércio de 
publicidade representa a maior parcela de receitas da gigante da internet.  
 
Outra aposta do Google é um novo serviço de calendário na web. Os testes estão sendo feitos 
com um grupo pequeno de usuários e o aplicativo deve demorar para ser lançado 
comercialmente.  
 
Um calendário do Google tem gerado especulações há cerca de um ano por seu potencial de criar 
um nova frente de competição com a Microsoft, que tem um calendário em seu gerenciador de e-
mail Outlook.  
 
O calendário do Google deve ser integrado ao correio eletrônico GMail, como já aconteceu com o 
mensageiro GTalk.  
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