
Internet Companhia estaria negociando compra de
35% da Alibaba, de comércio eletrônico e leilão on-line

Yahoo pode gastar
US$ l bilhão em
aquisição na China
Mure Dickie
Financial Times, de Pequim

O Yahoo, um dos mais visitados
sites da internet, negocia a aquisi-
ção de uma grande participação
na chinesa Alibaba, de comércio
eletrônico e leilões on-line. Se-
gundo fontes do setor na China, o
portal de internet americano es-
taria disposto a pagar US$ l bi-
lhão e transferir suas operações
chinesas para a Alibaba, em troca
de uma participação de 35%.

As negociações ainda estavam
em andamento, ontem, e o acordo
final poderia ficar um pouco dife-
rente disso, disse uma fonte próxi-
ma às discussões. "É quase, mas
não exatamente isso" observou es-
sa fonte. Um anúncio oficial é es-
perado para hoje ou amanhã.

"Isso envolvera sociedade e par-
ticipação acionária com algumas
empresas, mas (um investimento
em ações) não é o principal objeti-

vo", acrescentou a fonte. "Este não
é um acordo para levantar fundos."
O Yahoo e a Alibaba não quiseram
comentar as informações.

O interesse do Yahoo ressalta a
forte atração que as empresas glo-
bais de internet têm pelo rápido
crescimento do mercado chinês, o
que fez disparar o valor das melho-
res empresas on-line do país.

Para o Yahoo, a aliança traria a
oportunidade de tirar proveito do
conhecimento da Alibaba no mer-
cado chinês, onde se estabeleceu
como líder no setor de mercado
eletrônico, agrupando comprado-
res e vendedores corporativos, tan-
to locais como estrangeiros.

A Alibaba também é uma forte
concorrente no mercado chinês do
site de leilões eBay, dos Estados
Unidos, em serviços comerciais
que conectam os consumidores
diretamente entre si. O eBay com-
prou a chinesa Eachnet por US$
180 milhões em acordo finalizado

em 2003, o que lhe garantiu a lide-
rança imediata no país.

Embora tenha sido lançado
apenas em maio de 2003, o site de
leilões da Alibaba — o taobao.com
—, diz ter 6 milhões de usuários re-
gistrados. A empresa tem concen-
trado grande parte de seus esfor-
ços para estabelecer um sistema de
pagamentos on-line confiável.

Já o Yahoo, avaliam analistas
do setor, vem enfrentando difi-
culdades para marcar presença
na China, apesar da compra da
empresa local de tecnologia
3721 Network Software, por US$
120 milhões, em2003.

Segundo a Analysis Internatio-
nal, uma empresa de pesquisa de
mercado de Pequim, a compra de
uma participação de peso na Ali-
baba daria à Yahoo acesso a mi-
lhões de pequenas e médias em-
presas registradas no site princi-
pal da Alibaba, além das pessoas
físicas que usam o taobao.com
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Alta das ações camufla problemas do 'Google chinês'
Lauren Silva e Mure Dickie
Financial Times, de Nova York e
de Pequim

A pagina inicial do folheto so-
bre a oferta pública inicial de
ações da Baidu.com declarava,
poeticamente: "Há pelo menos
38 formas de dizer 'eu1 em chi-
nês." Esta é uma das complica-
ções lingüísticas que o líder chi-
nês em serviço de buscas na in-
ternet diz ter dominado.

Reivindicar conhecimentos
como esse, em uma das frontei-
ras de maior crescimento da in-
ternet no mundo, claramente
serve para atrair investidores in-
ternacionais. Na semana passa-
da, a Baidu, apelidada de "Goo-
gle chinês", viu suas ações subi-
rem 353% em seu primeiro dia de
negociações na bolsa de valores.

Mas ser capaz de dizer "eu" de

dezenas de formas dificilmente
bastara para garantir o sucesso
nas finanças. A tradução padrão
da palavra na China — "wo" — é
suficiente para a maioria dos
usuários de internet. E, de qual-
quer forma, a palavra não seria o
assunto mais provável para uma
busca na web.

Alguns analistas do setor ava-
liam que as hiperbólicas compa-
rações entre a Baidu e a rival e
acionista minoritária Google —
que tem sede nos Estados Unidos
e fez sua oferta inicial de ações
em agosto de 2004 — são mais
uma questão de publicidade exa-
gerada do que de substância.

A receita da Baidu no ano pas-
sado, de US$ 13,4 milhões, cor-
responde a cerca de 0,1% da obti-
da pelo Google. Foram necessá-
rios dez meses para que as ações
do Google subissem 350%. Atual-

mente, os papéis da gigante ame-
ricana são negociados a um valor
cerca de 85 vezes maior do que o
de seu lucro. O valor de mercado
da Baidu, em torno de US$ 3 bi-
lhões, já lhe confere uma cotação
2 mil vezes superior ao lucro.

"Não há como negar que a em-
presa é drasticamente diferente
do que era o Google quando ele
abriu o capital", diz um analista
do setor em Nova York. "Se esse
preço faz sentido? Não."

Como sua lição de idiomas su-
gere, a Baidu opera em um am-
biente de negócios muito diferen-
te do experimentado pelo Google
e enfrenta outros tipos de desafio.

Muitos investidores parecem
presumir que a empresa chinesa
terá sucesso em fazer com que
sua posição de liderança no mer-
cado se traduza em lucros.

A administração da Baidu ar-
gumenta que está ganhando
participação de mercado e que
seu valor atual parece indicar
que, pelo menos, manterá a sua
posição ante rivais como o

Sohu.com e o Yahoo China.
O próprio Google, no entanto,

já possui uma presença substan-
cial entre os usuários de internet
na China, com participação no
mercado de serviços de busca en-
tre 20% e 35%, dependendo do
critério adotado. Além disso, a
empresa americana tem intensi-
ficado os esforços para operar
serviços na língua chinesa.

Poucos duvidam do potencial
da internet na China, em meio ao
forte desenvolvimento econômi-
co e à crescente renda da popula-
ção urbana. O comércio eletrôni-
co, que ajudou a sustentar o cres-
cimento dos serviços de busca
como o Google, no entanto, ain-
da engatinha na China, com os
varejistas às voltas para tentar
encontrar formas convenientes
de pagamento on-line. Recente
pesquisa oficial revelou que dos
103 milhões de usuários de inter-
net da China, apenas 20% já com-
praram on-line.

Os investidores deram boas-
vindas às ações da Baidu, apesar

de outras dúvidas, incluindo
questionamentos sobre os direi-
tos de propriedade intelectual,
para não falar nos receios sobre
como fará para proteger sua pró-
pria tecnologia. A questão judi-
cial envolvendo algumas de suas
funções de busca, que ajudam os
usuários a ter acesso a músicas e
vídeos pirateados, levantou
preocupações. Cerca de 20% de
seu tráfego é derivado de sites
que permitem aos usuários co-
piar músicas e filmes com direi-
tos autorais gratuitamente ou
em troca de uma pequena tarifa.

A Baidu está sendo processada
por pelo menos duas empresas
por oferecer tal conteúdo. A
Shanghai Push, da gravadora
EMI, também conhecida como
Shanghai Busheng Music Culture
Media Company, entrou com
ação por violação de direitos au-
torais contra a Baidu, argumen-
tando que a companhia permitiu
aos usuários copiar 53 músicas
de sua propriedade.

A Beijing New Picture Distri-

bution também processa a Bai-
du por suposta pirataria do fil-
me de artes marciais "O Clã das
Adagas Voadoras".

Embora envolvam quantias re-
lativamente pequenas, os pro-
cessos acabam por levantar ques-
tões sobre a sustentabilidade dos
serviços da Baidu e poderiam ex-
por a recém-listada empresa a
críticas nos Estados Unidos, onde
a pirataria de direitos autorais
pelos chineses é uma candente
questão política.

"Na China, quase tudo que pa-
rece dar certo imediatamente ga-
nha um monte de concorrentes",
diz Oded Shenkar, professor da
Ohio State University.

O professor Shenkar também
afirma que muitos consumido-
res chineses mudam rapidamen-
te de marcas, o que pode trazer
problemas para que a Baidu con-
quiste a lealdade dos clientes.

"É uma empresa que opera no
mercado chinês e isso é muito di-
ferente de tudo que se pensa nos
Estados Unidos", ressalta.
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