
O Google mandou alguns produ-
tos para o cemitério este ano,
com o gigante de buscas cami-
nhando em direção ao corte de
seu portfólio. A fabricante co-
meçou a fazer a limpa em setem-
bro, quando Larry Page revelou
planos de focar em produtos es-
tratégicos, o que justifica o “as-
sassinato” de algumas tecnolo-
gias (até) notáveis como o
Desktop, o Buzz e o Labs.

Essa semana, o Google cor-
tou sete ofertas em uma tercei-
ra onda que a companhia está
chamado de “série de limpeza
primaveril”. “Para recapitular,
estamos no processo de fechar
uma série de produtos que não
tiveram o impacto que esperá-
vamos”, escreveu o vice-presi-
dente sênior de operações, Urs
Hölzle, em um post no blog da
companhia.

O executivo direciona que al-
gumas características das tecno-
logias descontinuadas transfor-
mam-se em características em
outras ferramentas. “Global-
mente, o nosso objetivo é cons-
truir uma mais simples e intuiti-
va experiência do usuário”,
acrescentou.

Mais notáveis nesta rodada, o
Google tocou a machadinha pa-
ra o Gears e Wave. O Google
Gears, extensão para navegador
para criação de aplicações offli-

ne na web, foi lançado em 2007
e esquecido em março, porém o
Google informou que em dezem-
bro o aplicativo deverá parar de
funcionar em todos os navega-
dores. Entretanto, o Google in-
formou que dará um adeus mais
coerente ao Wave. O Google Wa-
ve foi lançado em 2009 como
uma forma de colaboração e co-
municação on-line em tempo
real. Em agosto de 2010, o Goo-
gle informou que deixaria de de-
senvolver o Wave. E agora, o
Google fará com que os usuários
apenas possam ler o que há no
aplicativo, sendo que no dia 30

de abril o programa será encai-
xotado de vez.

A empresa também planeja
enterrar o Google Bookmarks
Lists, um projeto experimental
para compartilhar informa-
ções e colaborar com amigos.
O Friend Connect, solução pa-
ra webmasters adicionarem
links de incorporação e mídias
sociais aos seus sites, também
entrou na lista de cortes. O
Google vai matar o Friend Con-
nect em março de 2012 e todos
os usuários da ferramenta se-
rão encorajados a entrar no
Google +, para manter o conta-
to com amigos e seguidores.

O Google também removerá
a timeline do Search, o gráfico
de histórico de resultados para
uma pesquisa. O Knol, lançado
em 2007 como uma ferramenta
para experts poderem colaborar
com artigos e conteúdos online,
trabalhará como o usual até o
dia 30 de abril de 2012. E por úl-
timo, o Google colocará um fim
ao Renewable Energy Cheaper
Than Coal (Energias Renová-
veis mais baratas que o Carvão),
iniciativa para desenvolver solu-
ções que baixem o custo das
energias renováveis. O Google
informou que continuará a tra-
balhar por uma energia mais
limpa e eficiente, mas encerra-
rá o programa. ■ ITweb

para comandar os negócios. E
eu não sei quanto vale essa mi-
nha liberdade”, diz.

As empresas que atuam no
setor de gases industriais no
Brasil faturaram US$ 3,3 bi-
lhões no ano passado ante resul-
tado de US$ 2,4 bilhões regis-
trado em 2009, de acordo com
dados da Associação Brasileira
da Indústria Química (Abi-
quim). Vale lembrar, no entan-
to, que em 2009 o desempenho
foi ruim por conta da crise de
2008 e, por esse motivo, houve

forte desaceleração do segmen-
to. Em 2008, o setor faturou
US$ 2,8 bilhões, ainda confor-
me dados da Abiquim.

Para este ano, a entidade ain-
da não finalizou os estudos de
desempenho. Deve finalizar
nos próximos dias um balanço
sobre os resultados do segmen-
to de gases industriais e hospita-
lares. Os principais produtos co-
mercializados são oxigênio, ni-
trogênio e argônio. O gás carbô-
nico é também um produto de
alta demanda. ■ E.P.

o empresário. A IBG, cujos pla-
nos eram crescer 25% ao ano a
partir de 2011, deverá faturar
cerca de R$ 100 milhões até de-
zembro ante os R$ 94 milhões
contabilizados em 2010. O moti-
vo, diz, é o aumento de oferta
de gases industriais no mercado
nacional. “Não fomos só nós
que investimos em novas opera-
ções”, diz o empresário.

De acordo com Osmar San-
ches, analista chefe da consulto-
ria Lafis, as operações, em con-
junto, da americana White Mar-

tins e da francesa Air Liquide no
complexo da Companhia Side-
rúrgica do Atlântico (CSA), no
Rio, mexeram com o mercado.
“A siderúrgica não consome to-
do o gás produzido por elas e le-
va a excesso de oferta no Sudes-
te”, diz Sanches.

Além disso, a demanda das si-
derúrgicas, petroquímicas e in-
dústrias de celulose, as maiores
consumidoras de oxigênio, ni-
trogênio e argônio, desaqueceu
no segundo semestre deste ano,
avalia a Lafis. ■
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Google manda
produtos para o túmulo

Anatel homologa Apple TV no Brasil

“
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Limpeza de produtos do portfólio começou em setembro, momento
em que a fabricante resolveu manter o foco em produtos estratégicos

Globalmente, o nosso
objetivo é construir
uma mais simples e
intuitiva experiência
do usuário

Urs Hölzle
Vice-presidente sênior

de operações

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou a Apple
TV e agora o aparelho já pode ser vendido no Brasil. O aparelho não era
comercializado no país porque nós não tínhamos a iTunes Store. Com a
novidade, aumentam as especulações de que a Apple irá lançar a iTunes
Store no Brasil em 8 de dezembro. A Apple pode lançar sua loja do
iTunes no Brasil, de acordo com informações da coluna Radar on-line
da revista Veja. A informação não foi confirmada pela Apple.

Oliveira,presidente da IBG,
dizque perdasemJundiaí

superamUS$1milhão

LarryPagerevelou
planosde focarem

produtosestratégicos,
oque justificao
“assassinato”
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