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Os obstáculos ao controvertido pacto de compartilhamento de receita publicitária firmado entre 
o Google e a Yahoo intensificaram-se ontem, depois da informação de que autoridades 
antitruste da União Européia (UE) analisam a possibilidade de solicitar que as duas companhias 
façam uma revisão da aliança. 
 
Ao mesmo tempo, uma associação internacional que representa os proprietários de jornais de 
muitas partes do mundo, proclamou sua oposição ao acordo, alegando que ele deixará o 
Google com "um poder de mercado injustificável sobre segmentos importantes da propaganda 
on-line". 
 
A oposição dos jornais manifesta-se uma semana depois de a associação que representa 
muitos dos maiores anunciantes dos Estados Unidos ter se queixado da aliança às autoridades 
reguladoras, que é uma parte importante dos esforços do Yahoo para provar que pode 
melhorar seus lucros e manter sua independência. Além disso, num sinal de que está 
estudando uma potencial contestação ao acordo, o Departamento de Justiça dos EUA contratou 
um advogado conceituado para estudar o caso. 
 
Apesar dos sinais crescentes de oposição, o Google informou ontem que a parceria prosseguirá 
conforme o planejado. As duas companhias da internet informaram, na ocasião em que 
firmaram o acordo, que deixariam cem dias para que as autoridades reguladoras o 
analisassem, um período que se encerra a próxima semana. Mas um porta-voz do Google disse 
ontem que o atual plano não prevê sua implementação antes do “começo de outubro". 
 
Um funcionário da Comissão Européia disse ontem que a autoridade está investigando a 
aliança em busca de alguma transgressão das leis de competição européias, que proíbem 
associações ou práticas de negócios que distorçam a concorrência. 
 
O Google continuava afirmando ontem que qualquer investigação antitruste deveria ser 
imitada à América do Norte. "O acordo está limitado em alcance aos sites do Yahoo nos EUA e 
no Canadá, e não terá nenhum efeito significativo sobre a Europa", disse a companhia em um 
comunicado. "E claro que estamos cooperando com a Comissão e temos confiança de que eles 
vão chegar à mesma conclusão." 
 
Sob uma parceria não exclusiva, o Google fornecerá alguns links patrocinados no site do Yahoo 
e quando as buscas nesses links derem algum retorno, as duas empresas compartilharão as 
receitas. A Comissão Européia não abriu uma investigação formal no atual estágio, e sua 
investigação preliminar estaria ocorrendo desde julho, segundo fontes a par do assunto. 
 
Um pedido de intervenção foi feito ontem às autoridades européias pela Associação Mundial de 
Jornais (WAN, na sigla em inglês), que representa 77 associações nacionais de proprietários de 
jornais de todas as partes do mundo. A associação afirma que a parceria vai prejudicar os 
jornais ao reduzir a competição entre as companhias da internet no oferecimento de anúncios 
a seus sites. 
 
"O Google e o Yahoo são hoje os dois provedores líderes de anúncios de conteúdo e de busca 
sindicalizada para sites noticiosos da internet, e elas concorrem intensamente nesse negócio", 
disse a WAN. "O negócio proposto vai enfraquecer fatalmente o Yahoo como concorrente 
nesses negócios." 
 
A crescente oposição poderá deixar o Google e o Yahoo com uma escolha difícil quanto ao 
prosseguimento ou não de sua aliança. O Google não quis comentar ontem se o acordo poderá 
ser adiado ou alterado. 
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