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Imagine a seguinte situação: você procura pelo endereço do site ou contatos, por exemplo, de 
bares localizados em determinada região da cidade. Para encontrar os dados, recorre a um 
celular com acesso à web, onde aparecerá uma barra para fazer uma busca na web. Só que 
em vez de digitar a frase "bares na zona sul de São Paulo", basta dar um comando de voz com 
a mensagem para que apareça na tela do aparelho uma série de opções, com o contato dos 
estabelecimentos. Para completar a ligação, também não precisa digitar o número um clique 
resolve.  
 
O cenário acima descrito vai ser possível em breve. O Yahoo! apresentou há poucos dias no 
evento de tecnologia CTIA Wireless 2008, em Las Vegas (EUA), o seu serviço de busca 
inteligente por comando de voz. Por enquanto, há apenas uma versão de testes da nova 
tecnologia, que deve ser lançada comercialmente nos EUA em meados do ano. No Brasil, a 
inovação deve aportar até o final de 2008. Trata-se de um recurso pioneiro 
internacionalmente, algo que nem mesmo o Google, o líder mundial dos sistemas de busca, 
possui.  
 
O contexto no qual a busca por voz está inserida é a estratégia do Yahoo! de investir cada vez 
mais em negócios de internet móvel, área vista pela empresa como a trilha por onde se dará o 
verdadeiro crescimento da web daqui para frente. Só para dar uma idéia, o Yahoo! já mantém 
acordo com 29 operadoras de telefonia no mundo para rodar seus aplicativos móveis, 
totalizando 600 milhões de potenciais clientes de seus serviços. Há um ano, eram duas 
operadoras, que alcançavam seis milhões de clientes.  
 
Em razão dessa conjuntura, o novo serviço é tratado pelo Yahoo! não apenas como a grande 
cartada da empresa em 2008, mas também como uma tecnologia que vai chacoalhar o 
mercado internacional de internet. "O sistema de busca por voz vai mudar a regra do jogo", 
diz Steve Boom, vice-presidente da divisão de mobilidade do Yahoo!, que esteve em São Paulo 
esta semana e conversou com exclusividade com a Gazeta Mercantil. Segundo o executivo, a 
novidade vai "mudar as regras" porque trata-se de um serviço que se vale daquilo com o qual 
as pessoas já estão acostumadas, ou seja, usar a voz ao telefone, o que facilitaria a rápida 
disseminação da tecnologia. "É um sistema inteligente. Ele identifica a voz do usuário, o que 
permite acelerar a apresentação de resultados de busca quanto mais o recurso é usado", 
explica Boom.  
 
Como de praxe, o Yahoo! não revela valores de investimento nem expectativa de receita com 
esse e outros serviços. Steve Boom é taxativo, no entanto, ao afirmar que os negócios da área 
de mobilidade são prioridade para a companhia. Por isso, em médio prazo deve ser a principal 
fonte de receitas da companhia. "Acreditamos que o futuro da internet está no celular", afirma 
Boom.  
 
Estratégia  
 
A decisão de investir nessa área se deve a alguns fatores. O primeiro deles é a grande inserção 
global do celular são 3 bilhões de usuários, superior ao índice de um bilhão de computadores 
pessoais no mundo. O segundo é peculiar a economias emergentes como China, Índia, Rússia 
e Brasil. Pela avaliação do Yahoo!, nesses mercados, em que o nível de renda não é tão 
elevado como em países desenvolvidos, o celular é a porta de entrada de milhões de pessoas 
para o mundo digital. Assim, a grande questão é como gerar receitas com a internet móvel. A 
estratégia do Yahoo! nesse quesito é a comercialização de publicidade em produtos como o 
oneSearch, sistema de busca para celulares; oneConnect, que reúne num mesma interfaces as 
várias comunidades das quais o usuário participa; e o onePlace, recurso que possibilita ao 
usuário organizar os conteúdos que deseja receber no celular. Com recursos assim, surgem 
novas opções para ações de marketing. "O mercado está entrando numa nova fase da 
publicidade por celular, caracterizada pela interatividade hoje possível ao celular.  
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