
Google Plus
A mais nova rede social da Google integra ferramentas de pesquisa, 
compartilhamento e interação mais dinâmicos, buscando reunir o 
melhor da interatividade virtual em uma única rede gratuita. 

Para quem achou que a Google se contentaria 
com todas as ferramentas Web que já possui – que por 
sinal são muitas – não poderia estar mais enganado; 
surge agora a nova rede social da empresa, a qual bus-
ca compilar todas as funciona-
lidades práticas e procuradas 
pelos usuários das outras redes 
em uma só – o Plus Você. 

A empresa observou que 
as redes sociais, por mais que 
desejem integrar e conectar as 
pessoas, são frágeis, simplistas 
e inconsistentes no que trata 
a relação humana entre si. Ela 
tenta, então, melhorar o máxi-
mo possível essa relação, dando 
maior importância às nuances 
da relação entre as pessoas pes-
soalmente, transportando isso o melhor possível para o 
virtual e aproximando mais ainda as pessoas. 

O Google + é composto por algumas categorias:

+ CírCulos: Você compartilha assuntos específ-
icos com grupos específicos. Grupos são formados 
(por exemplo: amigos próximos, família, colegas de 
trabalho, colegas da faculdade, etc) e compartilha com 
cada grupo apenas o que deseja que essas pessoas 
saibam. Isso facilita as relações e distingue os "amigos" 
que outras redes sociais englobam como sendo todos os 
seus contatos.

+ sparks: É um feed de notícias sobre assuntos do 
seu interesse, que você pode ou não compartilhar com 
os seus grupos e pessoas específicas. Para auxiliar nas 

conversas sobre assuntos em comum, o Google dis-
ponibiliza todo e qualquer material que permita uma 
troca de informações sobre esses temas. (exemplo: 
música - rock, eletrônica, moda, vídeos sobre gatos, 
artistas, etc).

+ Hangouts: Tentando 
ao máximo aproximar as re-
lações pessoais físicas com 
as virtuais, e demonstrando 
seu desacordo em relação 
aos "status" das redes so-
ciais, os quais não revelam 
realmente a disponibilidade 
do usuário, esse aplicativo 
tenta representar a disponi-
bilidade física do usuário 
para conversar, por vídeo. 
Ele fica "online" na web, em 

vídeo, e quem estiver online também, pode começar 
a conversar por vídeo com ele, como duas pessoas se 
encontrando em um bar. A conversação pode ser feita 
entre várias pessoas.

+ Celular: Aplicativo para celular, o qual possui 
3 características:

•	 	+ Instant Upload: Permite que você carregue 
(upload) suas fotos imediatamente após tiradas (auto-
maticamente), para uma pasta de compartilhamento 
online. Você pode escolher compartilhá-las ou não 
com grupos específicos quando quiser. 

•	  + Local: Permite que você diga ou não da 
onde está mandando as fotos ou mensagens de texto, 
para que outras pessoas possam te encontrar no lo-
cal, caso desejem.

Por Milena Gaspar

O Google + é gratuito, pode 
ser usado para diferentes fina-
lidades, incluindo pessoais ou 
profissionais e planeja estender 
esses recursos para a rede social 

Orkut. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhC_M6PzXS9g


Google Plus x facebook?

Por ser uma rede muito recente e com uma gran-
de pretensão de atrair usuários de outras redes, fomos 
pesquisar se o Google Plus poderia ameaçar os gigan-
tes do momento. 

A unanimidade é de que a principal e pratica-
mente exclusiva adversária da Google é o Facebook. 
Compartilharei 3 vídeos bastante interessantes e bem 
curtos sobre como especialistas e pessoas comuns 
estão vendo o Google + frente ao uso já comum do 
Facebook. 

A clara noção que se pode tirar desses vídeos, 
sempre considerando o caráter extremamente recente 
da novidade Google, é que em nenhum momento essa 
ferramenta apresenta concorrência ao Twitter, apesar 
de se confrontar diretamente com a gigante das redes 
sociais do momento, o Facebook. O grande diferen-
cial do Google +, para a maioria das pessoas, é jus-
tamente a possibilidade de selecionar o que se quer 
compartilhar em determinados grupos específicos - 
os círculos - e não precisar compartilhar com todos da 
sua lista de contatos, além de possibilitar a diferencia-
ção mais verdadeira dos seus contatos, sem que estes 
possam ter qualquer conhecimento disso; juntamente 
com a possibilidade de usar a ferramenta de pesquisa 
da Google para enriquecer seus compartilhamentos 
com os contatos. A possibilidade de seguir pessoas 
que não são contatos também é um diferencial, apesar 
de não ter muito peso; como foi dito, em nenhum mo-
mento se coloca a rede social Plus como ameaça ao 
Twitter. O canal no Youtube "The Street" possui um 
vídeo muito interessante de um especialista alertando 

sobre a luta entre a Google e o Facebook, em que am-
bas tentarão adentrar nas áreas de atuação umas das 
outras; e que cabe ao Facebook aprimorar suas ferra-
mentas de pesquisa e compartilhamento para que não 
perca espaço para a nova rede social emergente. 

Apesar de ser bem recente, a Google Plus está 
conquistando a simpatia de muitas pessoas e talvez, 
no futuro, possa fazer com que os usuários do Face-
book migrem para ela. Contudo, na atual conjuntura, 
não creio que esses mesmos usuários deixarão de usar 
o Facebook; apenas usarão as duas opções com fi-
nalidades semelhantes ou mesmo distintas, para usos 
variados. 

O primeiro vídeo é de uma pessoa comum que 
mostra exatamente como já utilizamos as ferramentas 
disponibilizadas pela Google das mais diferentes for-
mas e constantemente na internet, sem que perceba-
mos; a Google mostra, então, seu sucesso na imersão 
em diversas redes da internet. Logo, não parece muito 
impossível que tenha sucesso também em sua nnova 
rede social. 

Apesar de ser bem recente, 
a Google Plus está conquistan-
do a simpatia de muitas pes-
soas e talvez, no futuro, possa 
fazer com que os usuários do 
Facebook migrem para ela.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsHNi5OIx-lE%26feature%3Drelated%0D
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKywf2-qfIpw%26feature%3Drelated%0D



