
Yahoo! quer ser porta de entrada

Aos 13 anos, o Yahoo! passará a ser uma pla-
taforma aberta de internet. A idéia é mapear
tudo o que for de mais relevante para o usuá-
rio e colocar em sua home, mesmo que o link
seja de concorrentes diretos. Nesta Entrevista,
André Izay, diretor geral do Yahoo! Search
Marketing, fala sobre a estratégia e acredita
que o diferencial está em oferecer para anun-
ciantes soluções integradas na internet.

por Ruy Barata Neto

Quando você assumiu o atual car-
go • qual a diretriz que desenvol-
veu na função?
A operação brasileira começou em
1999 e entrei no cargo em 2006
para assumir o Yahoo! Search Mar-
keting (responsável pela gestão dos
sites de busca - Yahoo! Search e
Yahoo Cadê?), que na época atuava
de maneira completamente inde-
pendente da operação do portal
Yahoo! Brasil. Ao longo desses dois
anos, procuramos desenvolver
sinergias entre os dois negócios.
Uma das grandes mudanças que
fizemos foi relacionada ao posi-
cionamento e à maneira de nos
apresentarmos ao mercado. Ao
invés de trabalhar separadamente
a venda de links patrocinados e de
opções de mídia display no portal,
passamos a oferecer soluções in-
tegradas. Entendemos que tanto o
link patrocinado como as mídias
no portal podem atuar juntas
para construir marcas e alcançar
performance de resultados para o
anunciante.

A união demandou revisão opera-
cional do negócio?
Refletiu em uma aproximação e
integração das áreas comerciais do
Yahoo! Brasil e do Yahoo! Search
Marketing. Com isso, conseguimos

otimizar nossas ferramentas de mí-
dia online. Somos o único player
no Brasil que consegue oferecer
uma solução de internet 360° que
reúne links patrocinados, display
no portal e, agora, de mídia pa-
ra celular com o lançamento do
Yahoo! Mobile.

E como vocês lidam com a concor-
rência com o Google no Brasil que
é líder em links patrocinados?
O mercado nacional é dividido de
duas maneiras: há alguns players
que são mais voltados para con-
teúdo (a maioria dos locais) e, do
outro lado, players que dispõem de
plataformas globais e têm escalabi-
lidade, caso do MSN e do Google.
Nós estamos tentando nos posicio-
nar no meio disso. Temos plata-
formas como e-mail, comunicador
instantâneo e comunidade de fotos
(Flicker). Agora vamos começar,
usando boa parte de outras ferra-
mentas que temos, a nos posicionar
como porta de entrada do usuário
na internet. Partiremos para uma
estratégia de plataforma aberta, na
qual iremos, eventualmente, dis-
ponibilizar links de outros players
concorrentes. A idéia é conseguir
identificar o que está acontecendo
na internet e colocar isso na nossa
home, independente se isso está
acontecendo no Yahoo!, em alguma
outra propriedade do Yahoo!, ou

"Uma das grandes
mudanças que fize-
mos foi relacionada
ao posicionamento
e à maneira de nos
apresentarmos ao
mercado"

até mesmo fora do Yahoo! O obje-
tivo é fazer com que o usuário, no
médio prazo, esteja sempre entran-
do na internet pelo Yahoo e ali veja
de maneira rápida o que está acon-
tecendo na rede como um todo.

E do ponto de vista comercial?
Temos o diferencial de sermos os

únicos a oferecer soluções integra-
das de publicidade via display (que
o Google não oferece), e também
de link patrocinado (que por sua
vez outros players nacionais não
têm). Além de participar dos dois
lados, estamos integrando a pla-
taforma mobile que funcionará
com uma equipe integrada à do
Yahool Brasil e do Yahoo! Search
Marketing. Temos a nossa pró-
pria propriedade, que é o Yahoo!
Mobile, onde temos o One Search
e o Yahoo! Go! Essa estratégia é
complementada com uma segunda
parte que é a de parcerias no ne-
gócio com operadoras como Vivo
e Claro. Também há parcerias com
fabricantes de celulares, nos quais
disponibilizamos o Yahoo Go! já
pré-instalado.

Já há escala para viabilizar o ne-
gócio de navegação móvel?
Hoje o mercado de celular tem
entre 120 e 130 milhões de usu-
ários. No primeiro momento,
esteve pautado na disseminação
da telefonia móvel e hoje se volta
à parte de dados, tendo no celular
um "devise" para experiência de
entretenimento e de web. Não
queremos transportar o modelo do
Yahoo! na internet e sim entender
os produtos de web de uma forma
mais adequada às características
do mobile. Nós ainda não estamos
numa fase em que você tem no
celular uma experiência tão boa
como você na internet, então tere-
mos uma experiência mais rápida
pela falta de tempo na navegação.
Iniciaremos a comercialização de

publicidade via display (banners e
peças de comunicação específicas).

Como vocês estão posicionados
no Brasil enquanto empresa de
mídia internet?
Não revelamos números sobre a
operação no País, mas o Brasil, a
Índia e a China são as operações
do Yahoo! que mais crescem no
mundo, principalmente em rela-
ção a faturamento. Tanto que o
Brasil está classificado hoje como
um País de investimento para o
Yahoo! e dos chamados "mercados
emergentes" somos o mais impor-
tante para a matriz. O interessante
é que temos um mercado que
é um dos mais competitivos do
mundo. Não conheço outro merca-
do que tenha sete grandes players
na internet.

Qual é a meta do Yahoo! para os
próximos anos?
Vamos continuar investindo e pro-
curando crescer acima do mercado.
O Yahoo possui apenas 13 anos e
nossa aposta em termos de Brasil
é grande. Tivemos um incremento
de 55% no ano passado em rela-
ção ao ano anterior. Em 2006, já
tínhamos crescido em torno de
70%. Quer dizer que não temos
em outro mercado um crescimento
tão alto.

Com relação à proposta de aqui-
sição do Yahoo pela Microsoft,
como vocês sentem esse assédio
aqui no Brasil?
Estamos em uma operação que
cresce. Vamos anunciar cresci-
mento de 25% em número de
funcionários no País - ao invés
de reduzir estamos ampliando - e
deveremos manter o foco em nos-
so negócio visto que temos boas
oportunidades atuando de forma
independente. Não perdemos o
nosso foco pensando no que pode
acontecer.
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