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briga de TV de plasma
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Mudança no clima faz
lavouratermaispragas

Ação do Google supera US$ 400
Valor de mercado da empresa chega a US$ 118 bilhões, maior que o das grandes como Cisco, Dell e HP

TECNOLOGIA

NOVAYORK

Asações dogiganteda internet
Googlesuperaramontemabar-
reira de US$ 400, mais de qua-
tro vezes o preço de venda ini-
cial ao público dos títulos, que
foram lançados ao mercado a
US$85emagostodoanopassa-
do – naquele dia, o valor de fe-
chamentofoideUS$100,34.On-
tem,asaçõesdaempresafecha-
ram a US$ 403,45, um cresci-
mento de 1,33% em relação ao
preço de quarta-feira.
Com esse aumento, o valor
de mercado do Google chega a
cerca de US$ 118 bilhões, mais
que o dobro do seu rival Yahoo
(US$58bilhões). A valorização
de mercado do Google supera
também a de grandes compa-
nhiasdosetordetecnologia,co-
moDell,Hewlett-PackardeCis-
co Systems, e se aproxima à de
outras como IBM, que vale na
bolsa US$ 137 bilhões, ou Intel,
cujaavaliaçãoédeaproximada-
menteUS$ 151 bilhões.
Também émaior que o valor
do gigante damídia TimeWar-
ner,quevalenabolsaaproxima-
damenteUS$ 81 bilhões, embo-
ra ainda estejamuito longe das
maiores companhias na bolsa,
como General Electric (US$
364 bilhões) ouMicrosoft (US$
296 bilhões).
As ações do Google vêm su-
bindo acentuadamente desde
que anunciou, em 20 de outu-
bro, um lucromaiorque o espe-
rado pelo mercado. Desde en-
tão, as ações tiveram uma alta
demais deUS$ 100, oumais de
30%, o que vem obrigando vá-
rios analistas de Wall Street a
rever suasmetas de preçopara

a empresa.
SeuvalordeUS$400atrans-
forma em uma das ações de
maior avaliação na Nasdaq,
masos analistas acreditamque
o valor é justo, pois correspon-
de a cerca de 45 vezes o lucro
anual por ação da companhia.
Esse número é, inclusive, me-
norqueavalorizaçãodoYahoo,
cujasaçõessãonegociadasa50
vezes seu lucro.

NOTÍCIAS
O Google lançou ontem a ver-
sãobrasileiradoseusitedenotí-
ciasGoogleNews (http://news.
google.com.br). Segundo a em-
presa, a ferramenta permite
procurar notícias em portu-
guês existentes emmaisde 200

fontes de informação no Brasil
e no mundo. “Com o Google
News pode-se fazer uma busca
em fontes de informação sobre
qualquerassuntodeváriospon-
tosdevista”,disse,emnota,Ale-
xandre Hohagen, diretor-geral
doGoogle Brasil.
De acordo com a empresa,
pormeiode tecnologiadeagru-
pamento de dados e análises, o
Google News acha e reordena
asmanchetes de diferentes pu-
blicaçõesescritasnalínguapor-
tuguesa. “Sua interface fácil de
usarpermitequeaspessoasve-
jam as manchetes e as fotos
agrupadasporcategorias.”On-
tem,oGoogleinaugurouoficial-
mente seus escritórios em São

Paulo e noMéxico.
A empresa também lançou,
em caráter experimental, um
novo serviço, chamado Google
Base (http://base.google.com),
quepermiteaosusuáriosenvia-
rem conteúdo para o Google,
mesmoqueaindanãoestejadis-
ponível na rede, paraquepossa
ser buscado via internet. Os

usuáriospodemclassificarcom
etiquetas eletrônicas os arqui-
vos que enviarem.
O analista Safa Rashtchy, da
PiperJaffray, apontou emrela-
tórioqueaempresapode“criar
uma nova web” e ganhar “um
inventário massivo de publici-
dade”. Para Benjamin Scha-
chter, do banco UBS, o Google

Base “tem o potencial de es-
tar entre os serviços mais
rentáveisdoGoogle,particu-
larmente se acrescentar um
sistemadelistasdeclassifica-
doseumserviçodepagamen-
to”.OGoogleBaserepresen-
ta uma ameaça a sites de lei-
lões,comooeBay.●Agências
internacionais

‘Los Angeles Times’ vai reduzir pessoal
Queda na publicidade e na circulação leva jornal americano a fazer cortes na redação

Empresatorna
disponívelversão
brasileiradesistema
debuscasdenotícias

UOL lança
UOLkut para
concorrer
com o Orkut
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MÍDIA

TheLosAngelesTimes
LOSANGELES

Adireção do jornalThe Los An-
geles Times informou que pre-
tende cortar cercade85postos
na redação e extinguir outros
na companhia em 1.º de janeiro
para reduzir oscustos dapubli-
cação, que vemsofrendoqueda
navendadepublicidadeenacir-
culação.
Alguns cortes – que atingi-

rão8%dos 1.032 integrantes do
corpo editorial do jornal – já fo-
ram feitos pelo processo natu-
ral (aposentadorias, saídas
etc). O restante será alcançado
pormeio da compra voluntária
departicipaçãonaempresape-
los empregados e um número
não especificado de dispensas,
segundo ummemorando do di-
retor de redação do jornal,

DeanBaquet, à sua equipe.
O “publisher” doLosAngeles

Times, Jeffrey M. Johnson, dis-
se que nas próximas três sema-
nas outros departamentos do
jornalestarãoanalisandoquan-
tos postos devem ser cortados.
Ojornal,pertencenteàTribune
Co. , de Chicago, tem cerca de
3.900empregadosemtempoin-
tegral. Segundo a porta-voz da
empresa, Martha Goldstein, o
númerodeoutrospostosdetra-
balhoque serão eliminados não
seráanunciadoantesqueaava-
liação esteja concluída.
“Essas decisões não são fá-

ceis, mas são absolutamente
fundamentais para o sucesso
(da empresa) em 2006 e de-
pois”, disse Johnson emmemo-
rando aos empregados.
Cortesdepessoal jáerames-

perados,emparteporqueredu-
ções de funcionários já foram
anunciadas em muitos outros

grandes jornais americanos
nasúltimassemanas,entreeles
The New York Times, The Wall
Street Journal, The Philadelphia
Inquirer,SanJoséMercuryNews
e The Baltimore Sun, que tam-
bémpertence àTribune.
Osjornaisemgeralestãoten-

do dificuldades, e os preços das
açõesdesuasempresascontro-
ladoras estão sendo pressiona-
dos pelo aumento da migração
deanunciantese leitoresparaa
interneteoutrosmeios.Aomes-
motempo,oscustosdos jornais
impressos estão aumentando.
“Há uma grande concorrên-

ciapor leitores,”disseJohnson,

“eoscortesajudarãooLosAnge-
les Times a investir em estraté-
gias voltadas para aumentar a
circulação e a publicidade, in-
clusivegarantirqueestamosco-
nectados com o Sul da Califór-
nia, apostando alto nos meios
onlineetomandooutrasiniciati-
vas para atingir novos públi-
cos.” Mas ele acrescentou que
asreduções “nãoparecemreal-
mente draconianas. Todos es-
ses jornais têm, pelos padrões
dosetor,corposderedaçãomui-
tograndes,econtinuarãotendo
equipes grandes depois desses
cortes.”
No mês passado, a Tribune

informou que seu lucro no
terceiro trimestre caiu 80%
em relação a igual período
do ano anterior – de U$ 121
milhões paraU$ 24milhões
– sobretudo em decorrên-
cia de uma legislação fiscal
adversa que obrigou a em-
presa a dar baixa de U$ 150
milhões sobre os lucros.
Sua receita caiu pouco, de
U$ 1,41 bilhão para U$ 1,4
bilhão no mesmo período
considerado.
ATribune controla 11 jor-

nais diários, 26 estações de
TVeotimedebeisebolChica-
goCubs. ●

SERVIÇOS

RenatoCruz

Ontem,oUOLlançouseuservi-
ço de rede de relacionamentos,
chamado de UOLkut. O nome
parece familiar? Um leitor do
sitedenotíciasBluebuspergun-
touseerabrincadeira.Outrode-
finiu o nome como a pior “saca-
dinha genial” dos últimos tem-
pos.Aindaumterceirooclassifi-
cou como “burrice criativa”. O
diretor de Novos Produtos do
UOL, Victor Ribeiro, preferiu
não explicar como a empresa
pesou os prós e os contras de
batizar o serviço de UOLkut.
“Não preciso explicar”, afir-
mou o executivo. “Todomundo
pode ter sua opinião.”
O serviço vem concorrer

comoOrkut,doGoogle,quetem
6milhões de usuários no Brasil.
O nome vemde seu criador, um
funcionário do Google que se
chama Orkut Buyukkokten.
“Queremos liderar este merca-
do amanhã”, disse Ribeiro. Ain-
da sobre onome, quandooUOL
foi lançado, em 1996, não foram
poucas as pessoas que percebe-
ramasemelhançadonomecom
odaAmericaOnline (AOL).
Além doOrkut e doUOLkut,

asredessociaisincluemserviços
comooFriendster,oMultiplyeo
LinkedIn.OYahootemumservi-
ço chamado Yahoo 360˚. O ca-
dernoLink,deste jornal, temsua
comunidade virtual. “Estamos
trabalhandonoUOLkuthámui-
tos meses”, disse Ribeiro. “Ou-
trosserviçosnãomostramomes-
mo comprometimento com o
usuário e não dão garantia de
que continuarão existindo. O
UOLkutfazpartedenossaestra-
tégiademédio e longoprazo.”
Os sites de relacionamento

foramuma febre em 2004,mas
as pessoas já dão sinais de que
começamaficarcansadas.Não
foram poucas as que comete-
ram“orkuticídio”.Ouseja, can-
celaram suas contas no Orkut.
O UOLkut não chegou tarde?
“As pessoas que se descadas-
tram mostram a falta de com-
promisso do site”, disse Ribei-
ro.“Seperdemointeresse,exis-
te alguémpisando na bola.”
Os usuários do Orkut estão

acostumados às mensagens de
erro. O diretor do UOL prome-
te que emseu serviçonãohave-
rá isso. No UOLkut, de acordo
comRibeiro, serámais fácil en-
contrar pessoas, com buscas
dentrodecomunidades, e listas
deamigosemordemalfabética.
Além disso, é possível manter
secretoumvínculodeamizade.
“NoOrkut,osujeitocasa,aespo-
sa vê uma ex-namorada na sua
listadeamigoseficap.davida”,
explicou o executivo. “No
UOLkut, isto não acontece.” ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2005. Economia. p. B17. 




