
%HermesFileInfo:B-15:20110909:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2011 Negócios B15

Tecnologia

OGoogle comprou o
Zagat, popular ser-
viço americano de
recomendações de

restaurantes, passando a con-
correr em um nicho em que já
atuam Open Table, Yelp e Ya-
hoo. O Zagat, que existe há 32
anos, reúne impressões sobre
restaurantes no mundo todo.

Fundado por Tim e Nina Za-
gat, o serviço ficou inicialmen-
te conhecido por guias de bol-
so sobre restaurantes de mais
de 100 cidades globais. O site
veio posteriormente. Embora
atualmente a maior parte do

conteúdo seja gratuita, algumas
informações ainda são cobra-
das. O Google não informou se
essas barreiras serão removidas.

A intenção dos donos de ven-
der o negócio é antiga: em 2008,
eles contrataram o banco Gold-
man Sachs para buscar um com-
prador – mas, por causa da crise,
não houve interessados. De acor-
do com dados divulgados na épo-
ca, a ideia era arrecadar pelo me-
nos US$ 200 milhões.

“Estamos satisfeitos de ver o
nosso ‘bebê’ em boas mãos e de
começar hoje a nossa trajetória
como ‘Googlers’ (apelido dos

funcionários do Google nos
EUA)”, disseram os fundadores
em um comunicado.

O interesse do Google em in-
vestir em um site do gênero tam-
bém não é novidade. No fim de
2009, chegou a negociar a com-
pra do Yelp, por um valor supe-
rior a US$ 500 milhões, segundo

notícias publicadas à época. Mas
o negócio jamais saiu do papel.

Após o anúncio da entrada do
Google no segmento, as ações
do serviço Open Table, que tam-
bém publica as resenhas e notas
dadas pelos clientes aos restau-
rantes, caíram mais de 8%, para
US$ 57,50, depois de registra-

rem a mínima de US$ 54,50 no
meio do pregão.

Enfrentar um rival com poder
de investimento será o terceiro
golpe sofrido pelo Open Table
nos últimos meses: recentemen-
te, o serviço divulgou resultados
trimestrais decepcionantes no
último trimestre e perdeu
Jeffrey Jordan, seu CEO.

Tudo pelo local. O Zagat faz
parte da estratégia do Google de
oferecer serviços locais que po-
dem ser incorporados às suas fer-
ramentas de busca e mapas. “Es-
sa ação solidifica as iniciativas
do Google em localização e servi-
ços via celular”, disse Brian Fitz,
analista do UBS. Ele afirmou que
a aquisição do Zagat deve aumen-
tar o tráfego no Google Maps, já
que os consumidores poderão
usar o serviço para buscar restau-
rantes recomendados.

O Google precisa de resenhas
e outros conteúdos próprios pa-
ra sua plataforma Google Places,
até como forma de se proteger

das críticas que o serviço vem
recebendo. Recentemente, a
companhia foi acusada de “to-
mar emprestado” parte do
conteúdo de outros websites,
incluindo o Yelp, impedindo
que o tráfego fosse direciona-
do a quem realmente havia ge-
rado as resenhas. O caso está
sob investigação na Federal
Trade Commission (FTC), ór-
gão americano de proteção à
livre concorrência.

A compra do Zagat levan-
tou também comentários de
que o Google poderia iniciar
seu próprio serviço de reser-
vas em restaurantes no futu-
ro, aproveitando os laços co-
merciais com as empresas
que são avaliadas ou anun-
ciam no serviço. No entanto,
segundo Fitz, isso exigiria a
criação de um novo software,
que deveria ser instalado em
todos os restaurantes. “É um
caso de laranjas e maçãs. São
negócios distintos”, afirmou
o analista. / REUTERS

Eduardo Magossi

A gigante indiana do setor su-
croalcooleiro Shree Renuka Su-
gars poderá vender até 25% de
sua holding brasileira para man-
ter seu cronograma de investi-
mentos no País, segundo fontes
próximas à empresa. Nos últi-

mos dois anos, com duas aquisi-
ções, a Shree Renuka galgou a sé-
tima posição do ranking das prin-
cipais produtoras de cana do Bra-
sil. O grupo indiano adquiriu as
duas usinas da Vale do Ivaí, loca-
lizadas no Paraná, com capacida-
de conjunta de moagem de 3,1 mi-
lhões de toneladas de cana, e
50,34% do Grupo Equipav, que
tem capacidade de processamen-
to de 10,5 milhões de toneladas
em duas usinas.

Depois da aquisição, o Grupo
Equipav mudou de nome para
Renuka do Brasil. Para adminis-
trar a Vale do Ivaí e a Renuka do

Brasil, foi criada uma holding.
Segundo a fonte, a indiana po-

derá vender até 25% da holding
para um fundo de private equity
e, assim, obter os recursos que
necessita neste momento e ain-

da manter o controle das opera-
ções das usinas brasileiras. Fun-
dos soberanos da Ásia, do Orien-
te Médio e do Canadá estariam
entre os interessados em adqui-
rir a fatia da holding. Porém, essa
operação de venda de participa-
ção estaria vinculada ao fecha-
mento de um novo negócio da
holding brasileira.

Essa operação seria a aquisi-
ção do grupo Clealco, avaliado
em R$ 2,2 bilhões, que possui
duas usinas localizadas em cida-
des próximas às usinas da Equi-
pav no interior paulista, criando
sinergia com as atuais unidades.

As duas usinas da Clealco têm
capacidade de moagem de 9 mi-
lhões de toneladas, o que eleva-
ria o processamento de cana da
Shree Renuka no Brasil dos
atuais 13,6 milhões de toneladas
para 22,6 milhões de toneladas.
O Grupo Clealco, porém, não
confirma que haja negociações
em andamento.

A decisão da venda da fatia da
holding brasileira para um fun-
do que injetasse capital na india-
na também depende das condi-
ções de mercado. Segundo outra
fonte, outras duas opções tam-
bém estão sendo consideradas.

Uma delas é a emissão de mais
ações da Shree Renuka na Bolsa
de Mumbai, na Índia, que estaria
encontrando resistência do pre-
sidente da indiana, Narendra
Murkumbi, pois teria sua partici-
pação reduzida.

A outra opção em discussão in-
terna é uma parceria com o gru-
po asiático de agribusiness
Olam International. As duas em-
presas juntariam forças para rea-
lizar aquisições no Brasil. Procu-
rada, a holding da Renuka no Bra-
sil preferiu não se pronunciar so-
bre o assinto.

Renuka negocia venda de 25% de sua operação no Brasil

● Carol Bartz, ex-presidente do
conselho do Yahoo, que foi despe-
dida por telefone na terça-feira,
usa palavras fortes para explicar
o que aconteceu com ela, segun-
do a revista ‘Fortune’. “Essas pes-
soas me ferraram”, disse a exe-
cutiva, usando no original outra
palavra que começa com “f”.

Às 18h06 da terça-feira, segun-
do Carol, ela ligou para Roy Bos-
tock, presidente do conselho do
Yahoo, e o executivo, no lugar de
conversar com ela, leu um memo-
rando preparado por advogados.
“Eu disse: ‘Roy, acho que isso é
um script’”, afirmou ela à ‘Fortu-
ne’. “Por que você não tem cora-
gem de dizer com suas próprias
palavras?” Quando Bostock ter-
minou, ela respondeu: “Entendi.
Entendi. Pensei que vocês tives-
sem mais classe.”

MICHAEL FALCO/THE NEW YORK TIMES-10/11/2010

ROBERT GALBRAITH/REUTERS

Yahoo enfrenta
o desafio de
recuperar o brilho
Em cinco anos, empresa teve três presidentes, e nenhum deles
conseguiu torná-la relevante entre publicitários e investidores

GOOGLE FECHA
COMPRA DE GUIA
DE RESTAURANTES
Com o Zagat, empresa aposta em serviços locais

‘Essas pessoas me
ferraram’, afirma
ex-presidente

Pioneirismo. Tim e Nina Zagat fundaram serviço há 32 anos

Fora. Carol Bartz era considerada a ‘combinação exata’ de experiência e conhecimento

Michael Liedtke
ASSOCIATED PRESS
SAN FRANCISCO

Em cinco anos, o Yahoo pas-
sou por três presidentes dife-
rentes. O próximo que assu-
mir a direção da empresa en-
frentará o mesmo desafio de
solucionar um dos mais des-
concertantes enigmas da in-
ternet: por que uma empresa
que detém alguns dos serviços
online mais usados no mundo
não consegue se impor entre
os usuários, publicitários e in-
vestidores na internet?

Essa companhia que coman-
dou o boom da internet vai con-
seguir estar novamente onde os
jovens modernos vão? A menos
que a próxima da direção do Ya-
hoo consiga pensar nisso, a com-
panhia está correndo o risco de
se tornar um anacronismo da in-
ternet que precisará ser desmem-
brado para se salvar.

Esse desafio perturbou a vete-
rana do Vale do Silício, Carol
Bartz, que passou mais de dois
anos e meio reestruturando a
empresa antes de ser demitida
por telefone, na última terça-fei-
ra. E também deixou desconcer-
tado o chairman Roy Bostock,
que considerava Carol “a combi-
nação exata” de experiência e co-
nhecimento que a companhia ne-
cessitava, quando ela foi contra-
tada, em janeiro de 2009.

O Yahoo nomeou seu diretor
financeiro, Tim Morse, para con-
duzir interinamente a empresa
até a diretoria contratar um subs-
tituto. Morse, 42 anos, reuniu-se
com os funcionários na sede da
companhia em Sunnyvale, Cali-
fórnia, na quarta-feira.

A diretoria ainda não estabele-
ceu um prazo para encontrar um

novo presidente. Ela demorou
dois meses para contratar Carol
Bartz depois da saída, em 2008,
do cofundador Jerry Yang, de-
pois de um ano e meio no cargo.

Bolha. O Yahoo abriu caminho
para a explosão da internet nos
anos 1990 e sofreu com o estou-
ro da bolha que ocorreu em segui-
da. Na década passada, diz Shar
VanBoskirk, da Forrester Re-
search, a companhia passou um
tempo excessivo agarrada aos
seus sucessos nos anos 90, em
vez de se adaptar às novas ten-
dências que reformularam a in-

ternet. Duas companhias que
contribuíram para essas mudan-
ças, Google e Facebook, hoje são
os lugares onde os jovens estão
conectados e, mais importante
para os investidores, onde os
anunciantes aplicam cada vez
mais o seu dinheiro.

“O Yahoo tornou-se uma em-
presa presa aos seus dias de gló-
ria”, diz VanBoskirk. “Eles se
concentraram tanto no que esta-
vam habituados a fazer que per-
deram o foco daquilo que deve-
riam se tornar. Simplesmente
procuraram aperfeiçoar tudo o
vinham fazendo desde os anos
90”. Seus serviços ainda atraem
uma multidão. O e-mail do Ya-
hoo e também as seções devota-
das a notícias gerais, esportes, fi-
nanças e entretenimento
atraem a maior parte do tráfego
na internet, nos Estados Unidos,
em cada uma dessas categorias,
de acordo com dados da empre-
sa de pesquisa ComScore.

Mas as pessoas que usam es-
ses serviços não ficam ligadas
tanto tempo na página como ou-
trora, padrão que levou os anun-
ciantes a buscarem outras alter-
nativas de marketing. O resulta-
do é que as receitas do Yahoo es-
tagnaram mesmo quando o mer-
cado de publicidade na internet,
de um modo geral, vinha crescen-
do mais de 20% ao ano.

Em consequência disso, mui-
tos investidores concluíram que
não valia mais a pena manter
ações da companhia – embora a
marca ainda seja uma das mais
conhecidas no mundo.

No período entre a admissão e
a demissão de Carol Bartz, o va-
lor das ações da Yahoo subiu ape-
nas US$ 0,81, enquanto que as
do Google se valorizaram mais
de US$ 200. No mesmo período,

o tempo médio que os consumi-
dores americanos se detinham a
cada mês no site do Yahoo caiu
33%, enquanto dobrou no Face-
book, ainda de acordo com a
ComScore.

O Yahoo se distanciou tanto
do Google no campo dos links
patrocinados, o mercado mais lu-
crativo da internet, que Carol
Bartz juntou forças com a Micro-
soft para economizar dinheiro e
liberar seus engenheiros para tra-
balhar em outros projetos.

Essa parceria, com base na
qual o Yahoo passou a depender
da tecnologia de busca da Micro-

soft, teve início no ano passado e
não tem gerado a receita espera-
da pelas companhias.

E o mais preocupante é que o
Yahoo está perdendo força no
seu reduto – as campanhas de
marketing visual conhecidas co-
mo “display ads”, ou publicida-
de gráfica, por meio de banners e
animações. O site do Yahoo foi
considerado o melhor local para
esse tipo de publicidade na déca-
da passada, mas não é mais.

No fim deste ano, o Facebook
deverá contabilizar quase 18%
desse mercado de publicidade
gráfica da internet nos EUA, se-

guido do Yahoo, com 13%, e Goo-
gle, com 9%, segundo a empresa
de pesquisa eMarketer. Há dois
anos, o Yahoo tinha 16% do mer-
cado, o Facebook, 7%, e o Goo-
gle, menos de 5%.

Paralisia. Carol Bartz, 63 anos,
tentou reviver a empresa por
meio do corte de gastos, medida
que incluiu o fechamento ou ven-
da de alguns serviços que vi-
nham sugando os recursos da
companhia. Mas não foi suficien-
te para tirar a empresa da sua pa-
ralisia, segundo alguns analistas.
/ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

● PorteGrupo indiano, sétimo
maior produtor de cana
do País, busca um sócio
para manter cronograma
de investimentos

13,6 milhões
de toneladas é a atual
capacidade de moagem
de cana-de-açúcar das
operações da indiana Shree
Renuka no Brasil

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




