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INTERNET

Usuários do Yahoo terão
mais acesso ao Facebook
O Yahoo anunciou ontem novos atributos que permitirão aos
seus usuários fazer atualizações do Facebook mais facilmente,
ampliando a parceria que as empresas firmaram no ano passado.
Os usuários do portal poderão, por exemplo, fazer atualizações do
Facebook diretamente de suas páginas iniciais ou do e-mail. Desde ontem,
as contas das duas empresas podem ser sincronizadas pelos internautas.

MERCADO

Vantagens de longo prazo tornam
ações da Nokia uma barganha
As ações da Nokia podem ser uma barganha para investidores pacientes,
já que as oportunidades da empresa em longo prazo tiveram poucas
mudanças. As ações caíram 30% nos dois últimos meses, enquanto Apple
e Google ganhavam terreno com celulares inteligentes. Mas investidores
e analistas apontam a posição de líder da Nokia nos mercados emergentes
e sua forte rede de produção e vendas como vantagens importantes.

Jason Alden/Bloomberg

O presidente do Yahoo para a
América Latina, Guilherme Ri-
benboim, cita a consultoria
ComScore para falar sobre o ta-
manho do mercado da compa-
nhia na região. A empresa tem a
90 milhões de usuários entre bra-
sileiros e hispânicos, incluindo os
que moram nos Estados Unidos.
Número que ele espera elevar nos
próximos meses, sem revelar uma
meta exata. Junto com o gerente
geral da área de busca para mer-
cados emergentes do Yahoo, Et-
tore Leale, Ribenboim fala sobre
os desafios para este mercado.

Quais são as demandas
específicas da AL em termos
de consumo de internet?
GR: A forma como as pessoas
usam a internet é muito orienta-
da pela cultura. O Brasil e os ou-
tros países da América Latina são
muito diferentes, a maturidade é
distinta. O Brasil tem muitos
chamados earlier adopters; como
são conhecidos os consumidores
que compram rapidamente um
novo serviço ou tendência. A Ar-
gentina tem muitos empreende-
dores; como Mercado Livre e De-
colar. Isso tem a ver com o nível
de educação dos argentinos e
com a visão de que, para fazer o
negócio crescer, é preciso ganhar
escala global. Os brasileiros, até
pelo tamanho do mercado nacio-
nal, focam mais no Brasil, onde a
competição é maior, mas tam-
bém há mais escala.

Quais são as metas do Yahoo
para a América Latina?
GR: Crescer é o nome do jogo.
Não posso falar a expectativa em
termos de usuários e fatura-
mento, mas posso dizer que en-
tender a cultura local é nossa
meta mais importante. É nossa
meta e nosso desafio.

Em 2010, o Yahoo faz
15 anos como empresa. O que
mais mudou neste período?
GR: A internet mudou muito,
principalmente no que diz res-

peito à interação entre usuário e
conteúdo. Ela era unilateral e
agora é bilateral. Esta é a princi-
pal mudança. O Yahoo mudou
na mesma direção, com servi-
ços e com uma presença mais
forte em redes sociais.
EL: A internet viveu uma grande
fase até o ano 2000. Depois, co-
meçou a década da busca. Esta-
mos indo para a terceira onda da
internet, que tem a ver com
conteúdo seguindo o consumi-
dor, como vemos ocorrer no
Twitter, ou nos aplicativos do
iPhone. Esse modelo trará uma
experiência nova de uso da web
e para os anunciantes.

Como será a busca dos
próximos dez anos?
EL: Nos últimos dez anos, a bus-
ca tem sido uma caixinha e vai
continuar sendo, mas a tecno-
logia por trás dela permitirá no-
vas experiências. Hoje, se você
quer saber qual é o assunto
quente, é só consultar o Twitter,
ou o Facebook. A experiência de
busca estará por toda a web.

Pensando na busca do
futuro, qual será o impacto
do acordo com o Yahoo?
EL: Ainda não tivemos mudanças
imediatas, levará ainda alguns
meses até começarmos a vê-las.
Desde fevereiro começamos a
trabalhar mais proximamente
para planejar como migrar as
plataformas e, em dois anos, pre-
tendemos ter completado essa
operação. Pelo acordo, o Yahoo
vai licenciar sua tecnologia para
a Microsoft, que vai construir o
novo algoritmo de busca. Nossa
equipe ficará responsável por
desenvolver uma interface para
a busca, que pode ser diferente
da que a Microsoft usará. Do
ponto de vista comercial, o Ya-
hoo vai focar em agências e
anunciantes, enquanto a Micro-
soft fica com a venda no modelo
de autoatendimento. Com a par-
ceria, passamos a focar naquilo
em que somos bons. ■ F.M.

Crescer é o nome do
jogo na América
Latina, diz executivo

ENTREVISTA GUILHERME RIBENBOIM E ETTORE LEALE

“A principal mudança
da internet nesses
15 anos é que ela era
unilateral e passou
a ser bilateral

Guilherme Ribenboim

Divulgação

“A busca continuará a ser uma
caixinha, mas a tecnologia por trás
dela permitirá novas experiências

Ettore Leale,
gerente-geral de busca para

mercados emergentes do Yahoo

Sem revelar metas quantitativas, presidente do Yahoo na região
afirma que desafio da empresa é entender a cultura de cada país

“A forma como as pessoas usam
a internet é orientada pela cultura

Guilherme Ribenboim,
presidente do Yahoo para América Latina

Luciana Serra

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 33.
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