
O Yahoo está deixando de ofere-
cer sete produtos, incluindo um
aplicativo para celulares inteli-
gentes da Blackberry, em uma
decisão da presidente-executi-
va, Marissa Mayer, que se asse-
melha à estratégia do Google de
eliminar grupos de produtos
que não foram bem-sucedidos.

Os cancelamentos, anuncia-
dos pelo Yahoo no blog oficial
da companhia faz parte do que
a empresa disse ser esforços
normais para ava-
liar e rever a linha
de produtos.

O anúncio repre-
senta o segundo
grande encerramen-
to de produtos do
Yahoo desde que
Mayer, ex-executi-
va do Google, tor-
nou-se presidente da compa-
nhia de Internet em julho. A
chamada “limpeza de primave-
ra”, em que múltiplos produtos
são cancelados, se tornou uma
constante no Google nos últi-
mos anos.

O aplicativo do Yahoo para
Blackberry não estará mais dis-
ponível a partir de 1º de abril, as-
sim como o Yahoo Avatars. Os
outros produtos que serão fecha-
dos são Yahoo App Search,
Yahoo Sports IQ, Yahoo Clues,
Yahoo Message Boards e Yahoo
Updates API.

Desde que assumiu a empre-

sa, Marissa Mayer vem fazendo
diversas modificações para cor-
tar custos e deixar o produto
mais moderno. Recentemente,
anunciou a reformulação com-
pleta do site, que deve ficar mui-
to mais parecido com o Face-
book. “Queríamos que fosse fa-
miliar, mas também queríamos
que adotasse alguns dos paradig-
mas modernos da web”, afir-
mou Marissa , em entrevista ao
"Today", programa da rede de
TV norte-americana NBC.

“Uma coisa que realmente
aprecio é o newsfeed altamen-
te personalizado e infinito; a
(barra de) rolagem não tem
fim”, disse. Em um post no
blog da empresa, Meyer anun-

ciou que o Yahoo já
começou a introdu-
zir as mudanças, e
que novas mudan-
ças e melhoras sur-
girão ao longo dos
próximos meses. O
newsfeed infinito
contendo reporta-
gens, imagens e ví-

deos é semelhante ao do Face-
book e do Twitter.

Mayer também afirmou em
seu blog que o site ofereceria
aplicativos inovadores, permiti-
ria que os usuários fizessem lo-
gin com suas identidades do
Yahoo ou do Facebook .

O Yahoo é um dos sites de in-
ternet mais visitados do plane-
ta, mas a receita vem caindo
nos últimos anos em função da
concorrência do Google e do Fa-
cebook. A empresa também
vem sendo perturbada por tu-
multos internos pela sucessão
de trocas de comando. ■

À espera do lançamento do no-
vo smartphone Galaxy, da Sam-
sung, agendado para 14 de mar-
ço nos Estados Unidos, o merca-
do discute a velocidade e poten-
cial de inovação nesses apare-
lhos. “Apesar de esse segmen-
to ser muito dinâmico na inova-
ção, a grande mudança de para-
digma já aconteceu em 2007,
quando a Apple lançou o iPho-
ne”, argumenta Tiago Nunes da
Costa, especialista em teleco-
municações da Evolucom.

De acorde com Costa, de lá
para cá, empresas que atuam
nesse mercado, como a própria
Samsung, só têm trabalhado no
aperfeiçoamento de aplicati-
vos, telas, e sistemas. “Acredito
que não teremos grandes novi-
dades neste momento”, afirma.

Um espaço cada vez mais cur-
to para o lançamento de novos
aparelhos celulares no mercado
pode ser, de acordo com Costa,
um dos motivos inibidores para
que a inovação de fato aconte-
ça. “Na década de 1990, passa-
va-se um ano para o lançamen-
to de um novo aparelho. Essa
produção em série atualmente
tem só apelo comercial”, com-
pleta, destacando ainda que a
chamada inovação só acontece
quando um produto passa a ofe-
recer funções tão diferenciadas
que tudo o que existia antes dei-
xa de fazer sentido.

Diante dessa avaliação, o no-

vo paradigma, segundo Costa,
deve acontecer quando chega-
rem ao mercado a geração de ce-
lulares totalmente translúcidos
e flexíveis — são modelos que
possuem estrutura transparen-
tes e maleáveis, podendo se ajus-
tar em qualquer parte do corpo,
se transformando, por exem-
plo, em um relógio de pulso.

Essa visão de um ritmo mais
lento na inovação desses apare-
lhos é compartilhada por
Eduardo Tude, presidente da
Teleco, que argumenta que o
uso dos smartphones já está
muito alto.

“Os modelos já estão bem ex-
plorados, o que pode acontecer
agora é trabalhar em produtos
para atender nichos diferentes
de mercado”, diz.

Contudo, há ainda, de acor-
do com Tude, uma inovação já
disponível no mercado, mas
que ainda não foi incorporada
por Samsung e Apple: o siste-
ma de emails disponibilizado
pela concorrente Blackberry,
antiga Rim. “Ele oferece um
servidor de acesso de email da
própria empresa que ajuda no
tráfego de dados na hora de bai-
xar o email”, explica. ■

TECNOLOGIA

Laboratório poderá vender 85% das ações

A britânica Intertek anunciou em comunicado a intenção de comprar

85% de participação do E-TEST Laboratório de Ensaios e Tecnologia.

O laboratório brasileiro é especialista em teste de brinquedos

e produtos de consumo. Segundo o comunicado, o acordo pode

chegar a R$ 20,4 milhões em dinheiro. Fundado em 2011,

o E-TEST iniciou as suas atividades no início de 2012, logo após

obter a acreditação junto a CGCRE (INMETRO).

Yahoo faz limpeza
e cancela produtos

Inovação em xeque
nos smartphones

Jean Philippe Ksiazek

Empresas tentam aperfeiçoar
sistemas e aplicativos, mas
mercado duvida de novidades

Divulgação

Denis Balibouse/Reuters

Sete aplicativos deixaram
de ser oferecidos, incluindo um
para celulares da Blackberry

FIM DA INOVAÇÃO? Principais mudanças na família Galaxy

Galaxy S
Lançamento
Agosto de 2010

Preço
R$ 2.399,00

Características
Modelo completo na oferta de recursos 
multimídia. Tem interface voltada à 
experiência com a TV Digital, roteador Wi-Fi, 
acesso 3G, câmera de 5 megapixels, gravador 
e player HD com suporte a vários formatos 
de vídeo, como MP4, DivX XviD e WMV, e 
recursos de conexão DLNA. E ainda conta 
com e-book

Galaxy SII
Lançamento
Junho de 2011

Preço
R$ 1.999,00

Características
Modelo completo na oferta de recursos. 
Totalmente personalizável, desde o papel
de parede animado, aplicativos e widgets
que podem ser distribuídos como desejar 
pelas 10 telas de rolagem iniciais, até o 
centro de aplicações, em que as páginas 
podem ser utilizadas como pastas dividindo 
em categorias os diferentes aplicativos

Galaxy SIII
Lançamento
Junho de 2012

Preço
R$ 2.099,00

Características
Design inspirado pela natureza traz curvas 
suaves, sendo mais fácil de segurar. Permite 
conexão sem fio a televisores e câmeras 
fotográficas, transferindo imediatamente
o conteúdo do smartphone. Seu sistema 
inteligente permite acessar novas funções 
automaticamente sem a preocupação de 
perda de dados 

Fonte: Samsung
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 15.




