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Vantagens e desvantagensEE
Ela é          fácil de usar, mas não dá   para sincronizar
com Palm ou exportar compromissos

Apesar de úteis, as agendas
computadorizadas também
podem ser um fardo. Manter
sua agenda atualizada em apar-
elhos diferentes ou entre um
grupo de pessoas pode ser incô-
modo e trabalhoso.

Se você está numa grande
empresa com uma rede interna,
o calendário do Microsoft
Outlook faz um pouco de com-
partilhamento automático. Mas
para consumidores em geral,
profissionais autônomos e
pequenas empresas que não
têm uma rede com admin-
istrador central, fica muito
mais difícil. O calendário iCal
da Apple Computer, que já vem
instalado em qualquer
Macintosh, permite compartil-
har entre computadores sem
uma rede interna, mas a maio-
ria das pessoas não usa Mac.

Uma alternativa tem sido as
agendas pela internet, que
podem ser acessadas de qual-
quer lugar sem instalar o
Outlook ou qualquer outro soft-
ware. Mas essas agendas
online até agora eram primiti-
vas se comparadas com o
Outlook ou o iCal. A maioria
delas é lenta, desajeitada e,
normalmente, precisa ser
recarregada ou aberta numa
página nova toda vez que se faz
uma mudança ou precisa exe-
cutar uma nova função, como
acrescentar um compromisso.

Agora, a Google decidiu ten-
tar mudar tudo isso. Ela entrou
no campo das agendas online
com um novo serviço chamado

Google Calendar que pretende
tornar as agendas compartil-
háveis pela rede tão fáceis de
usar quanto os programas
equivalentes que vivem no seu
disco rígido. O Google Calendar
(www.google.com/calendar)
ainda está em fase de testes, ou
beta, mas já impressiona.

A Google está entrando
numa área bastante populosa.
Seus principais rivais, como
Yahoo, Microsoft e AOL, já têm
agendas online bem conheci-
das. A nova agenda da Google
ainda não tem tudo o que suas
concorrentes oferecem, mas ela
é mais simples e se parece mais
com um programa de agenda
normal.

O Google Calendar é gratu-
ito e funciona com vários nave-
gadores de internet. Mas a
empresa adverte que ele fun-
ciona melhor nas novas versões
do Internet Explorer para
Windows, ou do Firefox com
Windows ou Macintosh.

Testei o Google Calendar por
aproximadamente uma sem-
ana, tanto num computador
Windows como num Mac, e o
comparei com o Trumba
(www.trumba.com), outra
agenda pela internet que utilizo
e compartilho com minha
secretária e com minha esposa.
Uma diferença importante: só
algumas funções do Trumba
são de graça.
Compartilhamento e outras
funções custam US$ 100 por
ano.

O Google Calendar tem a
maior parte das principais
funções de outros serviços de
agenda: telas para o mês, sem-
ana e dia; compromissos recor-
rentes; lembretes. Como a
maioria dos outros serviços de
agenda pela internet, o Google
Calendar também permite que
você libere sua agenda para
que outras pessoas olhem e até
editem. Você pode mantê-lo
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da agenda online Google
fechado, compartilhar apenas
com certas pessoas, ou publicá-
lo para o mundo todo ver. Ele
também permite que se
importem agendas públicas,
cujos proprietários tenham
dado permissão para tal.

Agendas diversas podem ser
reunidas numa única janela e
há a opção de ver as entradas
em cada uma com cores difer-
entes. Acrescentei o calendário
público de todos os jogos do
meu time de beisebol favorito,
que apareciam em vermelho,
aos meus compromissos, que
estavam em azul.

O que faz o Google Calendar
destacar-se é a facilidade de se
utilizá-lo. Se você quer acres-
centar um compromisso, basta
clicar num dia e horário e
aparece uma caixinha simples
na qual você pode incluir o
evento. Ou você pode utilizar
uma função chamada "Quick
Add" (algo como "nova entra-
da rápida") para escrever
uma frase como: "Almoço com
Katie ao meio-dia na sexta-
feira no Luigi's". A Google
acrescentará uma entrada à
sua agenda na próxima sexta-
feira que dirá: "Almoço com
Katie no Luigi's". Mas só fun-

ciona em inglês.
Se você receber um email na

sua conta de Gmail que parece
ter um compromisso, a Google
oferece a opção de acrescentá-
lo a seu calendário. Enviei um
email para mim mesmo que
dizia: "Encontro com Edie no
Umberto's para almoço na
sexta-feira", e depois cuquei na
nova função "Add to Calendar"
do Gmail. O Google Calendar
criou um novo compromisso na
sexta-feira seguinte ao meio-
dia que dizia: "Encontro com
Edie para almoço."

Já no Trumba e em outros
serviços de agenda pela inter-
net, criar um compromisso
exige que se preencha um for-
mulário detalhado numa pági-
na separada. A agenda da
Google também tem essa
opção, mas você não precisa
utilizá-la.

Mudar um compromisso
também é super-rápido no
Google Calendar. Basta
arrastá-lo, como se faz em
muitos programas de agenda
tradicionais. Já no Trumba e
em outros serviços pela inter-
net, é preciso entrar numa tela
separada e editar o compromis-
so para mudá-lo o dia e

horário. A Trumba diz que está
trabalhando para tornar todos
os seus serviços mais rápidos e
fáceis.

O Google Calendar tem
alguns problemas. O pior de
todos é que, na tela em que
aparece o mês todo, ele não
mostra todos os compromissos
dos dias mais cheios, o que
força o usuário a ir para uma
página separada para ver todos
os compromissos em vez de
apenas quatro ou cinco. Isso
pode ser bastante incômodo se,
como eu, você depende muito
dessa tela em que se vê o mês
todo. Já no Trumba, com a tela
do mês todo você vê todos os
seus compromissos. O Google
Calendar também não pode ser
sincronizado com um computa-
dor de mão, tipo Palm, ou
exportar seus compromissos. E,
nos meus testes, uma função
que envia lembretes para o tele-
fone não funcionou. Também,
como todas as agendas pela
internet, ela não serve para
nada se você não puder acessar
a rede.

Mesmo assim, vale a pena
testar o Google Calendar. Ele já
é bom e deve ficar melhor
ainda.
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