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Fazer uma busca por “Knicks scores” no
website da Yahoo resultará nos resultados
recentes do time de basquete americano,
tirados dos computadores da Yahoo, e links
para outras páginas da Yahoo com notícias
sobre o Knicks, bem como calendário de
jogos, venda de ingressos e roupas e aces-
sórios com as marcas do time. 

Uma busca no Google, por outro lado,
manda os usuários para outros lugares. A
mesma busca recentemente resultou em
manchetes do site de notícias Canada.com,
de propriedade da CanWest Global
Communications Corp., e links para outros
websites, entre eles uma página de esportes
do Yahoo. Até mesmo uma busca sobre a
ação da própria Google conduz a gráficos e
outros dados sobre a ação nas páginas
financeiras da Yahoo. 

Dez anos depois de a Yahoo Inc. ter sido
criada como pessoa jurídica, a empresa que
inventou o negócio de buscas na internet
está embarcando numa estratégia oposta à
de sua mais aguerrida rival. Essas aborda-

gens divergentes repre-
sentam os dois lados de
um debate em anda-
mento sobre como
ganhar dinheiro online.

Sob o comando de
Terry Semel, um ex-
executivo de cinema, a
Yahoo está seguindo a
linha do setor de entre-
tenimento. Ela acredita
que seu futuro está em
grande parte em cons-
truir o equivalente onli-

ne de parques temáticos que exibem con-
teúdo e serviços próprios em torno dos quais
ela possa vender publicidade. 

Num caminho diferente, empresas como
a Google Inc., mais focadas em tecnologia,
têm prosperado às custas da vasta abran-
gência da Web, em vez de tentar ocupar um
espaço dela. Metade da receita publicitária
da Google, por exemplo, vem de anúncios
simples, só de texto, que aparecem em sites
de outras empresas. A outra metade vem
basicamente de anúncios que acompanham
os próprios resultados de busca feitas no
site da Google.

“A Google faz busca”, declara a empresa
em seu website. “A Google não faz horósco-

pos, assessoramento financeiro ou bate-
papo.” Aliás, a Google não possui nada do
conteúdo que exibe, por temer que isso
possa manchar a imparcialidade de seu ser-
viço de busca.

Elas “têm abordagens muito diferentes
para quase tudo”, diz Shelby Bonnie, presi-
dente da editora online de tecnologia CNET
Networks Inc., que usa o serviço publicitá-
rio da Google. “A Yahoo se vê como uma
empresa de mídia. A Google se vê como
uma empresa de tecnologia.”

Um desafio que a Yahoo enfrenta é fazer
seu modelo funcionar onde tantos fracassa-
ram no passado, entre eles empresas que
empregavam alguns dos mais altos executi-
vos da Yahoo. A fracassada fusão da
America Online com a Time Warner tinha a
intenção de criar um ambiente online fecha-
do, similar em conceito ao atual plano da
Yahoo, alimentado pela vasta gama de ati-
vos de entretenimento da gigante america-
na. A própria Yahoo tropeçou nessa área
alguns anos atrás.

Além disso, a abrangência do conteúdo
da Yahoo a coloca em conflito com uma
grande e crescente lista de rivais além da
Google, desde a gigante de software
Microsoft Corp. ao titã de cabo Comcast
Corp. Muitas empresas têm ambições de
vender serviços de entretenimento online,
seja via internet, seja por sistemas de cabo.

A Yahoo diz que as condições mudaram
desde aqueles esforços iniciais. Cerca de
metade dos usuários domésticos de internet

nos Estados Unidos têm hoje conexões de alta
velocidade, que tornam possível usar compu-
tadores para assistir a vídeos, jogar games e
baixar música online. A Yahoo diz que cerca
de 80% das conexões de seus usuários aconte-
cem em linhas de alta velocidade, ou banda
larga. Além disso, a Yahoo tem esperança de
aumentar a fidelidade ao associar seu con-
teúdo a serviços específicos — por exemplos,
os consumidores podem jogar videogames
com o software de mensagem instantânea.

Numa conferência para investidores em
novembro, promovida pela Morgan Stanley &
Co., Terry Semel, o diretor-presidente, obser-
vou que a Yahoo tem várias maneiras de
ganhar dinheiro: anúncios de busca e nas
páginas, serviços pagos e classificados onli-
ne, como ofertas de empregos. “Dormimos
melhor à noite sabendo que temos três fontes
de receita, todas com ótimas oportunidades
de crescimento e todas com margens muito
altas”, disse. Semel, ex-presidente da Warner
Bros., que pertence à Time Warner Inc., não
quis ser entrevistado para esta reportagem. 

Uma estatística destaca a divergência
entre as duas empresas de busca: usuários
da Yahoo gastam uma média de 4,8 horas
por mês no site, oito vezes os 35 minutos que
ficam em média os usuários do site da
Google, segundo a firma de pesquisa de
consumidor comScore Networks Inc.  

Executivos da Google dizem que não se
incomodariam que os usuários gastassem
até menos tempo no site, desde que condu-
zissem mais buscas. Cada busca gera um
novo conjunto de anúncios sob medida. 

Em alguns critérios, a Google é mais
lucrativa. No ano passado, sua receita foi de
US$ 3,2 bilhões, quase toda vinda de publi-
cidade. A da Yahoo foi US$ 3,6 bilhões, 84%
disso com publicidade. Mas a Google divul-
gou cerca de US$ 1,1 bilhão em lucro opera-
cional, enquanto a Yahoo teve US$ 700
milhões, levando em conta um acordo legal
entre as duas empreas e diferenças na
maneira como contabilizam opções de com-
pra de ações. Numa comparação de lucro
líquido, a Yahoo fica na frente.

Sem dar detalhes, Semel já disse que a
Yahoo quer criar mais conteúdo próprio, ou
pagar a outras firmas para fazê-lo. Pessoas
a par do assunto dizem que a Yahoo planeja
expandir mais ainda sua área de música,
numa concorrência com o serviço iTunes, da
Apple Computer Corp. Um novo site de notí-
cias da Yahoo deve ser lançado em abril.

Yahoo e Google seguem estratégias
divergentes para lucrar na internet

Terry Semel
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Numa transação que pode
bem marcar o último esforço do
varejo americano pelo modelo
das lojas de departamento, a
Federated Department Stores
Inc. anunciou ontem um acordo
para comprar sua antiga rival
May Department Stores Co. por
US$ 11 bilhões.

A Federated, dona da Macy’s
e da Bloomingdale’s, é a maior
varejista de lojas de departa-
mento dos Estados Unidos. A
May, que tem as cadeias
Marshall Field’s, Lord & Taylor
e Filene’s, é a segunda. O negó-
cio, que envolve pagamento em
dinheiro e ações e foi aprovado
no domingo à noite pelos dois
conselhos, criará um colosso
americano de quase 1.000 lojas
de departamento. A Federated
também vai assumir US$ 6
bilhões em dívidas da May.

Ao mesmo tempo em que
combina as duas maiores parti-
cipantes do setor, o negócio
também ressalta a péssima con-
dição do varejo por lojas de
departamento, uma maneira de
fazer negócios que data do sécu-
lo 19. Espremida por varejistas
populares, como a Wal-Mart
Stores Inc., numa ponta, e
redes de lojas sofisticadas,
como a Neiman Marcus Group
Inc., na outra, o setor vem per-
dendo mercado consistentemen-
te desde o começo dos anos 80. 

No curto prazo, analistas
esperam que a combinação
resulte em grandes ganhos de
eficiência para ambas as empre-
sas. A May preenche importan-
tes lacunas na presença nacio-

nal da Federated, especialmente
no Meio-Oeste americano, por
meio da rede Marshall Field’s, e
no Texas, com a rede Foley’s. A
famosa loja da Marshall Field’s
em Chicago soma-se à já
impressionante coleção de íco-
nes do varejo da Federated,
como a Macy’s de Nova York, a
maior loja de departamento do
mundo. Prevê-se que haverá
vendas de lojas, entretanto,
especialmente nos 94 shopping
centers onde as duas varejistas
mantêm presença. 

Na ponta dos fornecedores, o
acordo criará pressão de preços
sobre as empresas de confec-
ções que suprem ambas as
redes, enquanto dá à nova con-
troladora mais poder de barga-
nha diante dos empreendedores
que controlam e constróem
shopping centers americanos. 

No longo prazo, a combina-
ção é uma firme aposta na
sobrevivência do varejo via
lojas de departamento nos EUA,
que remonta a uma era quando
cada cidadezinha americana
tinha uma loja de departamen-
tos regional no centro da cida-
de, com portas giratórias e
vitrines decoradas para o Natal. 

Nas últimas duas décadas,
as lojas de departamento perde-
ram consistentemente partici-
pação de mercado em quase
todas as categorias. A fatia do
mercado de roupas masculinas
detida por lojas de departamen-
to caiu de 70% em 1982 para 38%
ano passado, segundo a firma
de pesquisa de mercado Service
Industry Research Systems Inc.
No mesmo período, o de roupa
casual feminina caiu de 75%
para 35%, e o de roupa de crian-

ça, de 64% para 36%. 
O diretor-presidente da

Federated, Terry Lundgren,
deve comandar a empresa resul-
tante. Aos 52 anos, ele é um
veterano com 30 anos de varejo
que conquistou a reputação de
usar inovação para revitalizar
um setor há muito estagnado.
Entre algumas mudanças aguar-
dadas, Lundgren deve converter
os 12 nomes sob os quais a May
opera para as bandeiras Macy’s
ou Bloomingdale’s — assim
como a Federated converteu
suas lojas regionais, como
Rich’s e Burdines, para a marca
Macy’s no meio do ano passado.

“Operar lojas regionais basi-
camente sob uma marca signifi-
ca que podemos anunciar nacio-
nalmente, ao contrário de vare-
jistas regionais, o que é mais
econômico”, disse Lundgren. 

O encolhimento da força das
lojas de departamento foi em
parte causado por elas mesmas.
Outrora vendedoras de muitos
produtos, elas começaram a se
concentrar em roupas nos anos
80, na esperança de capitalizar
a necessidade das mulheres de

renovar seus guarda-roupas, à
medida que entravam na força
de trabalho. Mas muitos consu-
midores achavam que as lojas
de departamento tomavam
muito tempo e eram cansativas,
o que tornava seus preços mais
altos ainda mais difíceis de
engolir. Gastos com um melhor
ambiente e serviço foram segui-
damente reduzidos para aumen-
tar o lucro. E seu status como
líderes da moda foi constante-
mente minado por varejistas de
massa como Target Corp. e
Kohl’s Corp., que se tornaram
melhores em oferecer os mais
recentes estilos a preços baixos. 

Se uma Federated—May pode
superar alguns desses desafios e
revitalizar todo o setor, é uma
questão ainda em aberto.
Enquanto uma entidade maior
certamente desfrutará de econo-
mias de custo significativas na
compra de mercadorias, em des-
pesas com imóveis e publicidade
no futuro próximo, o crescimen-
to de longo prazo pode ser mais
fugidio, já que o mercado vare-
jista continuará a exercer as
mesmas pressões competitivas.

Fusão tenta revigorar lojas de departamento
Dona da Macy’s e Bloomingdale’s 
compra rival por US$ 11 bilhões
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UM TRIBUNAL dos
EUA negou pedido do

grupo financeiro america-
no Citigroup para arquivar
processo aberto por Enrico
Bondi, administrador da
Parmalat, que acusa o Citi
de ajudar a Parmalat a
maquiar seu balanço e
pede até US$ 10 bilhões em
reparação.
n A Consob, a comissão de
valores mobiliários italia-
na, disse que enviou os
documentos da investiga-
ção de uma polêmica ope-
ração com títulos de dívida
europeus realizada pelo
Citigroup no ano passado à
Procuradoria, que pode
abrir um inquérito. O Citi
já disse que as operações
não refletem os padrões do
banco, mas que não foram
irregulares.

* * *

n A SAP, fabricante de soft-
ware alemã, disse que com-
prou a americana Retek
por US$ 496 milhões e anun-
ciou mudanças no organo-
grama para simplificar sua
estrutura de comando.

* * *

n A Tokyo Steel Manufac-
turing, siderúrgica japone-
sa, disse que começará a
produzir aço automotivo
por causa da alta demanda.

n A Telefónica, espanhola,
divulgou lucro de Œ 760,2
milhões (US$ 1 bilhão) no
quarto trimestre, mais de
quatro vezes o de igual
período do ano anterior,
com o crescimento da
banda larga na Espanha
tendo compensado um
lento aumento da ativida-
de de telefonia fixa na
América Latina e perdas
na unidade de celular.

* * *

n A Fiat anunciou prejuí-
zo de Œ 325 milhões (US$
430,4 milhões) no quarto
trimestre, menos de um
terço do prejuízo do
mesmo período do ano
anterior. O diretor-presi-
dente, Sergio Marchionne,
disse que a montadora ita-
liana terá lucro em 2005.

* * *

n O HSBC, banco britâni-
co, apresentou lucro de
US$ 11,8 bilhões em 2004,
35% mais que em 2003, ape-
sar de as despesas de seu
banco de investimentos
terem aumentado 29%,
para US$ 5,7 bilhões.

* * *

n A economia chinesa
cresceu 9,5% em 2004,
puxada principalmente
pela indústria, disse o
governo.

I NTERNAC IONAL

AEUROCLEAR, câma-
ra belga de liquidação

financeira, disse que pro-
cessou US$ 27 bilhões em
pedidos de troca de títulos
argentinos em moratória,
indicando alto nível de
aceitação da renegociação
da dívida na Europa. E a
Abra, associações de cre-
dores estrangeiros que
detêm aproximadamente
US$ 1,2 bilhão em títulos
argentinos, aceitou a ofer-
ta de renegociação.
n Cerca de 60% dos credo-
res italianos não aceita-
ram a oferta argentina,
segundo associações italia-
nas de consumidores.

* * *

n A produção chilena de
cobre, principal exportação
do país, somou 431.072 tone-
ladas em janeiro, 11,9%
mais que em igual mês de
2004, disse o governo. 

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A autoridade antitruste
argentina disse que está
investigando o setor side-
rúrgico local por “possíveis
práticas anti-competitivas”. 

* * *
n A Coca-Cola Femsa, do
México, disse que econo-
mizou em torno de US$ 70
milhões com sinergias
geradas com a compra da
Panamco, que fez da
Femsa a segunda maior
engarrafadora de produtos
Coca-Cola do mundo.

* * *
n O investimento direto
estrangeiro no Chile
somou US$ 7,1 bilhões em
2004, mais que o dobro de
2003, devido especialmente
a investimentos de multi-
nacionais em subsidiárias
locais, disse o governo.

R E G I O N A L

Participação de mercado (%) das lojas de departamento em vendas, por categoria, 
com base em estudos anuais com 4.000 consumidores.

Fonte: Service Industry Research Systems Inc.

1982
2004

70

38

75

64

26

26

3
40

36

4

4

35

Roupa 
masculina

Eletrônicos

Produtos para 
decoração

Móveis

Roupa infantil

Roupa esporte 
feminina

Corredores vazios

Caça ao tesouro online
Os números da
Yahoo e Google 

Fontes: comScore Networks, as empresas

Receita (2004), em US$ bilhões

Lucro operacional (2004), em 
US$ bilhões1

Lucro líq. (2004), em US$ mi

Tempo médio do usuário no site 
em janeiro, em minutos

Visitantes americanos, em 
janeiro, em milhões2

Funcionários

3,6

0,72

840

287

118

7.631

3,2

1,12

399 

35

75

Mais de 
3.000

GOOGLEYAHOO

1Não inclui os custos de opções de ação e de um acordo judicial 
entre as duas empresas.
2Número de indivíduos que visitam um site durante certo tempo.

POR DAVID ARMSTRONG
THE WALL STREET JOURNAL

Biogen Idec Inc. e Elan Corp.
retiraram do mercado o
Tysabri, até então um promissor
remédio para esclerose múlti-
pla, depois da morte de um
paciente que teve uma desordem
rara e fatal do sistema nervoso. 

A Biogen e a Elan caracteri-
zaram a retirada como uma
“suspensão” e disseram que vão
trabalhar para colocar o produ-
to novamente no mercado. 

O Tysabri tinha recebido
aprovação sumária em novembro
da Administração de Alimentos e
Remédios, a agência americana
de vigilância sanitária, depois
que resultados iniciais, de um
ano, mostraram que a droga
tinha o dobro da capacidade dos
produtos existentes de reduzir a
taxa de reincidência entre
pacientes com esclerose múltipla.
No passado, a FDA exigia dois

anos de dados antes de conside-
rar a aprovação de novas drogas
para a doença. A Biogen estava
quase no fim de seus dois anos de
testes quando retirou a droga. 

Muitos analistas esperavam
que o Tysabri virasse rapida-
mente um campeão de vendas,
atingindo a marca anual de US$
2 bilhões em poucos anos. A
Biogen e a Elan iam dividir o
lucro com a droga. 

A FDA ofereceu algum con-
solo, ao dizer num comunicado
que a agência “continua a acre-
ditar que o Tysabri oferece
grande esperança a pacientes
de esclerose múltipla”.

Ações da Elan caíram 70% na
Bolsa de Nova York. A da
Biogen Idec caiu 30% na bolsa
eletrônica Nasdaq. As ações de
empresas que vendem drogas
concorrentes para esclerose
múltipla, enquanto isso, subi-
ram muito com a notícia.

Suspensa venda do Tysabri,
contra esclerose múltipla
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