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Em uma atípica demonstração de modéstia, o co-fundador do Google Sergey Brin disse que o 
Chrome, o navegador de internet da empresa, é um desafiante de valor para o Internet 
Explorer, da Microsoft, Firefox, da Mozilla, e Safari, da Apple. "O que queremos é um 
ecossistema vibrante e diverso", observou Brin. "Queremos vários navegadores que sejam 
viáveis e opções substanciais."   
 
Embora a primeira versão do Chrome dê uma sensação de estar semi-acabada e funcione 
apenas no Windows, uma observação mais atenta de suas funções e do projeto básico revela 
um objetivo bem mais dramático. O Chrome almeja investir não apenas contra os 75% de 
participação do Internet Explorer no mercado de navegadores, mas contra o próprio domínio 
do Windows.   
 
O Chrome carece dos botões chamativos e das barras de ferramentas de outros navegadores. 
No entanto, esse minimalismo não é meramente estético; o Google reconhece que as páginas 
na internet ficaram muito mais complexas. Quase todos os sites são programas por si sós. O 
Chrome vê como sua tarefa rodar esses programas de forma eficiente e confiável.   
 
Tanto o Internet Explorer 8, da Microsoft, como o Firefox 3, da Mozilla, oferecem melhoras 
admiráveis na segurança e estabilidade. Contudo, o foco ainda está em funções projetadas 
como itens suplementares para os sites. Por exemplo, o Internet Explorer 8 permite ressaltar 
uma palavra ou frase e obter referências de diversas fontes. Esses detalhes podem ser úteis, 
mas refletem uma idéia ultrapassada sobre do que se trata o navegador.   
 
O Google seguiu caminho diferente. Não gastou esforços no que tradicionalmente vem sendo o 
coração do navegador, o mecanismo de renderização por meio de qual se criam a partir de 
textos e imagens fornecidas pelos servidores da internet páginas que podem ser visualizadas. 
O Google apenas adaptou o mecanismo de navegação WebKit, de código aberto, usado no 
Safari.   
 
Então, em que ponto os engenheiros do Google se entrincheiraram? O "Gerenciador de 
Tarefas" do navegador, escondido dentro do menu "Programador", revela as prioridades do 
Google. Ao clicar no gerenciador aparecerá uma janela listando cada página utilizada e o 
quanto de memória e tempo do processador está sendo usada. Há até um botão, "Finalizar 
Processo", permitindo que se feche um site com mau funcionamento - algo que não se pode 
fazer com o Internet Explorer ou Firefox sem fechar o navegador e todos os outros aplicativos.   
 
Se essa função soa familiar é porque o conceito do gerenciamento de tarefas é um 
componente central de sistemas operacionais, como o Windows ou o Mac OS X. E esse é o 
ponto: o Chrome oferece muitas das funções de um sistema operacional. Carrega aplicativos 
baseados na web, gerencia a memória e uso de processador e impede que um interfira no 
outro. Fica claro que o Chrome almeja tornar os sistemas operacionais tradicionais menos 
relevantes.   
 
O Chrome não jogará o Internet Explorer, o Firefox, muito menos o Windows, na lixeira da 
história. Os navegadores recentes vêm ficando cada vez melhores e o Internet Explorer 8 
marca um avanço significativo na proteção dos usuários de sites maliciosos. Mais do que isso, 
as grandes idéias do Google muitas vezes sofrem com má execução - seu programa Gmail está 
oficialmente no quinto ano de beta-teste. O Google, contudo, lançou um sinalizador que 
certamente sacudirá o setor. 
 

 
Leia mais: 
 
Nova safra de sites aposta em conteúdo leve  
Jon Fine 
 



A maioria de nós ficou descansando nos últimos fins de semana. Mas muita gente virou noites 
trabalhando em relativa obscuridade com os olhos pregados em monitores de computador e 
correndo para cumprir prazos. A missão desse pessoal é produzir a próxima safra de sites 
gerados por nomes consolidados, tanto na velha como na nova mídia.   
 
A AOL está dando os toques finais num novo site para mulheres jovens com lançamento 
previsto para o fim de setembro, possivelmente sob o nome LemonDrop. A Turner Networks 
está em fase de testes de um site para jovens mulheres denominado TheFrisky. É um de 
diversos sites que uma incubadora dentro da Time Warner está desenvolvendo e pode não ser 
o único site da Turner a estrear neste ano.   
 
A unidade digital da "Hearst Magazines" está atuando em colaboração com o MSN, da 
Microsoft, no desenvolvimento do delish.com, um site dedicado a nutrição, além de divulgar 
receitas e dicas. O MySpace, da News Corp., também está empenhado na criação de um site 
para mulheres, embora um executivo familiarizado com os planos da pioneira em sites de 
redes de relacionamento social tenha dito ser improvável que o lançamento aconteça antes do 
início do ano que vem.   
 
Um nome associado ao universo das revistas que está trocando o mundo impresso pela mídia 
on-line é Keith Blanchard, editor que comandou o surto de crescimento da "Maxim". O 
empreendimento de Blanchard, o "The Daily Lowdown", que ele descreveu como um site 
voltado para homens não é subordinado a nenhuma companhia de mídia. "As idéias editoriais 
para revistas continuam boas", diz Blanchard, ao explicar porque deixou a mídia impressa. 
"Mas são mais velozes num Pentium".   
 
Todas as iniciativas aqui citadas optam pelo extremo mais soft no espectro de conteúdos. 
Realidades simples ditam isso. Novos e ambiciosos sites necessitam de muita gente; é bem 
mais barato financiar o lançamento de sites mais leves.   
 
O "LemonDrop", se o nome se confirmar, seguirá o modelo do Asylum, um site da AOL para 
jovens do sexo masculino. O Asylum foi lançado em dezembro passado, atraiu mais de 3,3 
milhões de usuários únicos em julho, e agora está em sexto lugar na classificação da 
comScore, entre os principais sites americanos de entretenimento. Ele chegou à web com uma 
equipe editorial de apenas duas pessoas em tempo integral, que hoje foi ampliado para cinco, 
diz Bill Wilson, vice-presidente executivo de programação da AOL.   
 
Até mesmo recém-chegados estão incrementando seu tráfego a um ritmo que poderá em 
breve colocá-los entre times da primeira divisão. Isso se deve em parte ao fato de que, ao 
contrário dos canais consolidados de notícias e negócios, os atores dominantes nesses nichos 
demoraram para delimitar seu território on-line.   
 
Para bem ou para mal, o que está sendo lançado on-line pode também significar algo sobre 
quais informações estamos, coletivamente, buscando na web. Mas, também, não é de hoje 
que optamos por estardalhaço em detrimento de substância em outras mídias.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


