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Alinhado à estratégia mundial 
de retomar o espírito de empresa 
inovadora, o Yahoo Brasil inaugu-
rou na noite do último sábado sua 
nova home page e programa uma 
série de lançamentos até o fim do 
ano. Com o objetivo de atrair mais 
usuários — hoje o Yahoo disputa 
com o Terra a segunda maior au-
diência da internet nacional, com 
cerca de 3 milhões de visitante 
únicos por dia —, a companhia pre-
tende se tornar a página de entrada 
da internet brasileira. “Nossa idéia 
é trabalhar com base em uma visão 
focada na internet. Iremos noticiar 
o que acontece nas páginas virtuais 
e no mundo usando uma lingua-
gem mais provocativa e distante 
do jornalismo convencional”, conta 
Guilherme Ribenboim, presidente 
do Yahoo Brasil.    

Envolta em um misterioso 
eclipse lunar online, a nova home 
ganhou tons mais roxos — cor à 
qual a companhia é associada nos 
Estados Unidos — e terá leiautes 

Yahoo de cara nova
Portal tem sua página reformulada e lançará uma série de produtos até o fim do ano
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diferentes para as partes da ma-
nhã e da noite. Seguindo a ten-
dência mundial de páginas mais 
extensas — formato que consa-
grou os blogs —, o endereço tam-
bém apostará mais em conteúdos 
multimídia e de entretenimento. 
Novos canais também serão 
lançados ao longo dos meses, 
sendo que para setembro está 
previsto o Y Música, que terá, por 
exemplo, videoclipes disponíveis 
em formatos streaming e blogs 
atualizados por nomes da música 

como o guitarrista Andreas Kisser 
e do crítico Régis Tadeu. 

Outra aposta já para o próxi-
mo mês é o Y Futebol. Com apelo 
nos aspectos de comunidade, o 
canal permite que os usuários 
escolham seus times favoritos, 
recebam as notícias e estatísti-
cas direcionadas e escalonem os 
amigos adicionados por afinidade 
futebolística. “Também teremos 
o Y Perfil, que deve ser lançado 
em outubro e que vai centralizar 
todos os usuários do Yahoo mun-

dial e integrará todos os serviços 
e relacionamentos dos cadastra-
dos”, diz Fabio Boucinhas, diretor 
de produtos da empresa. 

Para chamar a atenção dos 
internautas para essa série de 
mudanças, o Yahoo veiculou por 
um período de 15 dias a campanha 
“Não subestime o roxo”, criada pela 
equipe interna em conjunto com 
a agência Live Ad. Convidando os 
usuários a acompanhar o eclipse 
na noite de sábado através de uma 
contagem regressiva, a companhia 

apostou em vídeos institucionais 
(entre eles, um com recado do 
seu fundador, Jerry Yang), peças 
em televisão por assinatura, rádio, 
cinema e elevadores, conteúdos 
na própria mídia online e uma 
ação voltada a blogueiros que 
acabou promovendo uma grande 
discussão em cima do que poderia 
acontecer na data programada. “O 
eclipse era o ideal para simbolizar 
as transformações que estamos vi-
vendo e ajudou a passar nossa pro-
posta de ousadia além da estética. 
Passaremos por uma mudança de 
atitude e pretendemos até mesmo 
exportar essa iniciativa para outras 
operações do Yahoo no mundo”, 
diz André Izay, diretor do Yahoo 
Search Marketing.

Quanto aos novos formatos 
publicitários, Ribenboim afirma 
que primeiramente cumprirá os 
contratos vigentes e observará a 
aceitação das novidades para ela-
borar novos formatos para os anun-
ciantes investirem nas páginas da 
companhia. “Claro que muita coisa 
vai mudar. Já estamos, inclusive, 
fazendo visitas às agências de 
publicidade para mostrar aos 
profissionais e anunciantes como 
uma campanha viral elaborada 
pela internet pode render ótimos 
resultados. Como exemplo, esta-
mos usando a própria campanha 
‘Não subestime o roxo’ e tentando 
mostrar como construir uma co-
municação produtiva”, conta. 

Pensar digital e libertar-se 
dos domínios das diferentes pla-
taformas são os segredos para 
fazer deslanchar o mercado de 
publicidade online e angariar 
cada vez mais investimentos para 
as mídias interativas. Esse foi o 
tom das palestras e do debate 
promovido durante o iG Digital 
Day, que aconteceu na semana 
passada, em São Paulo. O en-
contro, que reuniu cerca de 150 
profissionais, contou com a par-
ticipação de Mark Boyd, diretor 
de criação e chefe de conteúdo da 
BBH Londres, Ashley Ringrose, 
fundador da agência australiana 
Soap Creative e Rafael Pavão, 
diretor de criação da AG2.

Com apresentação de cases 
bem-sucedidos ao redor do mun-
do e da campanha 100% digital 
desenvolvida para a General Mo-
tors no Brasil, o evento foi aberto 
por Caio Túlio Costa, presidente 
do iG, patrocinador do evento, 
que vem adotando uma estratégia 
de aproximação focada no mer-
cado publicitário. A proposta, se-
gundo Costa, é estimular o debate 
sobre a mídia online, uma vez que 
a internet no Brasil — com cerca 
de 59 milhões de internautas, de 
acordo com o Datafolha — não 
pode permanecer com uma re-
presentatividade tão pequena 
dentro do bolo publicitário na-

iG discute plataformas
cional. “Temos grande potencial, 
e a maioria dos anunciantes ain-
da se prende aos banners, sem 
arriscar uma mídia com tantas 
oportunidades. Isso se deve a ra-
zões históricas de comodismo na 
hora de desenhar uma estratégia 
de comunicação. Não podemos 
mais aceitar esse modelo; che-
gou a hora de levarmos a sério 
o que temos nas mãos”, disse. 
Para Ringrose, da Soap Creative, 
a evolução do mercado online 
no Brasil se assemelha bastante 
ao que acontece na Austrália, 
onde agências criativas “brigam” 
com as de mídia, e as chamadas 
tradicionais ainda tentam resistir 
ao inevitável crescimento do uni-
verso online. “Mesmo assim, acho 
impressionantes os trabalhos que 
o Brasil tem conseguido desen-
volver com pouca verba”, disse.  
A opinião foi compartilhada por 
Mark Boyd, da BBH, que afir-
mou que apenas o trabalho em 
conjunto pode dar garantias ao 
futuro da publicidade. “Hoje, na 
Inglaterra, a mídia online é mais 
desenvolvida porque a maioria 
das agências não possui mais um 
departamento digital. Todos os 
profissionais já pensam de forma 
digital. Isso virou obrigação, e foi 
o que nos fez conseguir cerca 
de 15% da verba total para as 
mídias online”, acrescentou. (MD)

Imagens das novas home pages, para o dia e para a noite do portal: com novos formatos publicitários
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