
eBay muda foco na integração e admite desenvolvimento separado do Skype 
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Executivo admite que eBay mudou foco de tentar integrar serviços das suas companhias para 
deixá-las crescer independentemente. 
 
Dois anos e meio após a compra do Skype pelo eBay, o gigante de leilões online vem se 
afastando da idéia de criar funções conjuntas pela aquisição para deixar o Skype ser o que é. 
 
"Existe um foco menor no eBay em descobrir o lugar em que o serviço se junta ao Skype para 
criar um novo paradigma no leilão online. Estamos nos focando no crescimento no Skype como 
negócio e o crescimento do eBay como negócio", afirmou Jonathan Christensen, diretor geral 
de áudio e vídeo do Skype, durante a Emerging Communications Conference (eComm), na 
Califórnia. 
 
O acordo fechado em outubro de 2005 destraiu a pioneira e VoIP por um tempo, afirmou ele. 
 
"De algumas maneiras, nós paramos", afirmou ele. "Existem sempre um período de integração 
quando muitas coisas estranhas são tentadas e algunas funcionam, enquanto outras não, e aí 
está a falta de foco". Junto a isto, houve um remanejamento no Skype. O fundador Niklas 
Zennstrom saiu do posto de CEO em outubro passado, com Josh Silvermen, então CEO da 
unidade Shopping.com do eBay, assumindo seu lugar. 
 
Hoje, no entanto, a relação entre eBay e Skype está indo "muito bem", afirmou Christensen. 
"Os projetos que venho liderando no meu time para os próximos dois ou três anos são 
espetaculares", afirmou ele, que ainda se negou a dar detalhes sobre as supostas novidades. 
 
Os 2,6 bilhões de dólares gastos no negócio levantaram questões sobre as possíveis interações 
entre as duas empresas que justificassem os fatos. Só em junho de 2006, o eBay lançou testes 
de botões do Skype nos leilões. Em outubro de 2007, os botões foram implementados 
definitivamente. 
 
Foi também no ano passado que o eBay teve que refazer contas em relação ao negócio, se 
dizendo desapontado com o desempenho em curto prazo do Skype quanto a monetização e 
taxa de uso. 
 
Agora, o Skype tem 276 milhões de usuários regulares e dá lucro, afirmou o executivo. 
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