
A EUFORIA NÃO era resultado apenas
dos drinks e da música. A alegria
demonstrada por José Rive-
ra Font e Manuel Mazzanti
na festa de fim de ano que
a Yahoo! promoveu no início
de novembro em Buenos Aires
tinha outro motivo. "Está che-
gando a revolução!", brindavam,
com otimismo, o gerente-geral e
o gerente de marketing da Yahoo!
para a América hispânica. O que
os mantinha entusiasmados
foi conhecido no dia seguinte,
quando foram lançados o One
Search e Yahoo! Go 2.0 - uma suíte de
busca e navegação projetada para celulares
- para Argentina, México e Brasil, com os
quais a empresa espera recuperar espaço
no mercado regional e mundial.

"Este é o primeiro de uma série de
produtos que a Yahoo! está preparando
e darão o que falar", garantia Mazzan-
ti. "Com essa ferramenta, somos
líderes para plataforma móvel.
Ela permite uma administra-
ção mais simples de e-mail,
a navegação e as buscas
estão configuradas para uma
experiência que é totalmente
diferente da que se tem no
PC", acrescentava, durante
sua movimentada passagem
por Buenos Aires.

A Yahoo! ainda fechou um
acordo regional com a Telefônica
Móviles pelo qual os diferentes
telefones vendidos pelas filiais
da Movistar terão sua suíte pré-

configurada. Nada mal: o convênio vai
abranger quase 30% do mercado móvel
latino-americano que, em dois anos, tempo
médio para que os usuários renovem seus
aparelhos, somaria o tráfego de mais de
100 milhões de potenciais navegantes.

Não é surpresa que a Yahoo! tenha
apostado na telefonia móvel. Mundial-
mente, os usuários de celular são quase o
dobro dos de internet - 2,4 bilhões contra
l ,2 bilhão -, segundo o GSM World com
World Internet Stats. E, para a região,
os números seguem a mesma tendência:
mais de 300 milhões, afirmam na 3G
Américas, o que significa uma penetra-
ção superior a 50%, muito maior que os
13% alcançados pela internet dos PCs

das casas, e escritórios, segundo
cálculos da ComScore. Logo,
é uma oportunidade para Jerry
Yang e David Filo recuperarem
o espaço perdido durante os
últimos anos. Desde o boom do
Google, a participação da Yahoo!
foi relegada a 20% das buscas
mundiais por internet.

E na região, a empresa tam-
bém sofre. Durante o último ano,
o portal perdeu 5 pontos de par-
ticipação, segundo a ComScore.
E, apesar de a América Latina
representar menos de 7% da in-
ternet global, "juntamente com
a Ásia, ela é uma das áreas de
maior crescimento, e por isso é
muito importante para a Yahoo!",
analisa Scott Kesller, diretor sê-
nior de pesquisas de internet da
Standard&Poor's. E não falamos
apenas de números de usuários,
mas também do investimento
publicitário, que cresce o dobro
da média mundial, segundo a
Universal McCann.

"E a região que mais cresce,
e onde os ususários são mais
ativos: buscam mais, visitam
mais, e lideram mundialmente o
Yahoo! Respuestas", diz Mazzan-
ti. O problema é que cresceram
menos que o restante: 8% entre
setembro de 2006 e setembro de
2007, quando a média regional
foi de 16%. Agora, Yang e Filo
terão que esperar que os próximos
movimentos alcancem o ritmo
regional.
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