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EMPRESAS

REAJUSTE

Foxconn aumenta em 70% os salários
de seus empregados no sul da China
O grupo taiuanês Foxconn Technology, fornecedor de multinacionais
como Dell, Apple e HP, e que registrou uma série de suicídios em suas
fábricas de Shenzhen, no sul da China, anunciou ontem um aumento
de 70% dos salários de seus empregados nessas fábricas. A partir de
1º de outubro, os salários mensais dos operários de Shenzhen passarão
de 1,2 mil para 2 mil iuanes ou US$ 290, declarou o porta-voz do grupo.

Bobby Yip/Reuters

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

O Yahoo figura entre as poucas
empresas da nova economia a
sobreviver à bolha da internet de
2000, quando inúmeros negó-
cios foram à falência. Além dis-
so, resistiu à investida da Micro-
soft em 2008, quando a gigante
ofereceu US$ 46,6 bilhões pelo
seu controle. Apesar da negati-
va, a proposta acabou aproxi-
mando as duas companhias, que
anunciaram, cerca de um ano e
meio depois, um acordo na área
de buscas, aprovado somente
em fevereiro deste ano pelas au-
toridades da Europa e dos Esta-
dos Unidos. Para o portal, a par-
ceria marca uma nova etapa da
economia on-line, em que as
empresas são, ao mesmo tempo,
concorrentes e parceiras.

O acordo leva o Yahoo a des-
envolver a interface de busca e
licenciar sua tecnologia para a
Microsoft, a quem caberá cons-
truir o novo algoritmo da busca.
Do ponto de vista comercial, o
Yahoo será o canal de venda para
agências e anunciantes, en-
quanto a Microsoft se concen-
trará no modelo de autoatendi-
mento, o das compras feitas di-
retamente no site. “Passamos a
focar naquilo que somos bons”,
afirma o gerente geral da área de
busca para mercados emergen-
tes do Yahoo, Ettore Leale.

Para o executivo, a parceria
deixará as duas empresas pron-
tas para uma nova fase que a in-
ternet começa a viver, o que
Leale classifica como o terceiro
ciclo da web. O primeiro come-
çou com o próprio surgimento
da internet e se encerrou no ano
2000, com a crise da nova eco-
nomia. O segundo é a década da
busca, que está chegando ao fim
e dará lugar a um novo formato,
no qual o conteúdo segue o
usuário, permitindo o compar-
tilhamento de experiências e de
conteúdo. “O conteúdo está se-
guindo o consumidor, como no

Twitter, ou nos aplicativos do
iPhone. Esse modelo trará uma
experiência nova de uso da web
e outras possibilidades para
anunciantes”, prevê.

É justamente essa mudança
na forma de interagir com os
usuários a principal mudança
da internet nos últimos anos,
diz o presidente do Yahoo para
a América Latina, Guilherme
Ribenboim. “A internet era
unilateral e agora é bilateral”.
Ribenboim afirma que o Ya-
hoo, que completa 15 anos de
operação comercial este ano,
evoluiu no mesmo passo. E,
por isso, hoje pode oferecer
serviços integrados a redes so-
ciais, além de identificar o que
é mais relevante para cada
usuário. A mudança é concei-
tual, porque quando o portal
nasceu, ele era organizado em
diretórios, que reuniam a in-
formação da forma como as
empresas julgavam melhor.

“Coopetição”
No novo cenário, Ribenboim e
Leale dizem que é difícil esta-
belecer quem é competidor e
quem é parceiro. Por isso, ape-
sar da parceria com a Micro-
soft, as duas empresas garan-
tem que continuarão compe-
tindo no mercado de buscas,
conforme o presidente do Ya-
hoo Brasil, André Izay, havia
afirmado ao BRASIL ECONÔMICO
em dezembro último. Mesmo
as empresas que tradicional-
mente pertencem a mercados
diferentes do Yahoo são vistas
como potenciais competidores
porque o orçamento destinado
a anúncios é único.

“A internet está convergin-
do e gerando uma nova onda
de competidores — a Apple,
por exemplo, será um grande
competidor. Ao mesmo tempo,
todas elas — Microsoft, Orkut,
Twitter, Facebook — são po-
tenciais parceiros, devido à in-
teração que vem ocorrendo”,
diz Ribenboim. ■

Terceiro ciclo da
web insere Yahoo
em novos negócios
Executivo responsável pelos mercados emergentes avalia que
nova etapa será marcada pela interação entre as empresas

No novo cenário
on-line, grandes
companhias são,
ao mesmo tempo,
concorrentes
e parceiras

■ RECEITA

US$6,4bi

Em 2009, o faturamento do
Yahoo caiu 10%, totalizando

■ ALCANCE

90milhões

Na América Latina, o número
de usuários do portal soma

■ DESEMPENHO

US$598mi

No ano passado, o lucro
registrado foi de

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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