
O gap do Yahoo.com.br
Há quase sete anos no ar, o Yahoo! Brasil ainda sofre para acompanhar a versão americana

> CRIAR E COMPARTILHAR E5TA-
ções de rádio, navegar em con-

teúdo para celulares, fazer busca por
podcasts. Dá para encontrar todos
esses recursos no site americano do
Yahoo! Mas quem visita a versão
brasileira se depara com um cardá-
pio bem menos farto. Apesar de
manter um escritório na cidade de
São Paulo desde junho de 1999, a
gigante da internet ainda não acer-
tou o passo na oferta de serviços em
português. As atrações estréiam com
menos recursos e, em geral, demo-
ram a chegar. Com isso, muita gente
acaba indo direto aos serviços classe
A da versão americana, os únicos da
web capazes de enfrentar - e, às
vezes, até ofuscar - o Google.

Um exemplo do atraso é o Yahoo!
Music, que traz um sofisticado meca-
nismo de personalização de rádios.
Nos Estados Unidos, o serviço está no
ar desde maio de 2005. E já desem-
barcou em países como França,
Reino Unido, Itália e Espanha. No

Brasil, só deve ser anunciado em
algum momento deste ano, agregan-
do um catálogo de artistas nacionais.

Nem sempre os produtos chegam
aqui com todas as características da
versão original. O Yahoo! Mobile -
que traz conteúdo para usuários de
celular, handheld e Wi-Fi -, por
exemplo, tem muito mais recursos
que o Yahoo! Celular. Enquanto o
americano esbanja versatilidade,
integrando ao celular desde o web-
mail até mecanismo de backup de
contatos, o correspondente brasilei-
ro limita-se a download de ringtones,
papéis de parede, ícones e jogos.

RSS NO WEBMAIL
Neste momento, uma das tarefas do
time brasileiro de desenvolvimento é
trabalhar na nova versão do Yahoo!
Mail, um dos serviços mais usados da
marca. A equipe estuda a oferta de
conteúdo de interesse do internauta
brasileiro, como notícias de esporte.
Além de ganhar uma interface pare-

cida com a de um aplicativo de
e-mail no desktop, o Yahoo! Mail
vai agregar leitor de RSS e um siste-
ma que possibilita a abertura de
abas para cada mensagem.

O programa de mensagens ins-
tantâneas também está no radar da
equipe. "Quem usa o Yahoo!
Messenger, percebe que a cada dois
meses mudamos alguma coisa
nele", afirma Bruno Fiorentini Jr.,
presidente do Yahoo! no Brasil.
Aqui, ainda não dá para ligar de PC
para telefone, como nos Estados
Unidos, mas o VolP pago está nos
planos. "Aguardamos a regulamen-
tação da Anatel", diz Fiorentini.

A companhia continuará mirando
a Web 2.0, nos conceitos busca, per-
sonalização, conteúdo e comunida-
des. "Vamos investir em produtos
que tenham essas características
juntas", diz. Fiorentini cita como
exemplo o My Web, serviço de
social bookmark do Yahoo!, disponí-
vel em português na versão beta.
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Text Box
Fonte: Info Exame, ano 21, n. 240, p. 36, mar. 2006.




