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Sentado numa cadeira no salão de conferências Holy Cannoli, na sede do Yahoo, no Vale do 
Silício, dias atrás, um taciturno Jerry Yang parecia exatamente o diretor-presidente preparado 
para o combate. Com os lucros em queda e o crescimento das receitas diminuindo, o preço da 
ação do portal de internet caiu abaixo dos US$ 19 o menor nível em cinco anos e 40% menos 
que o oferecido pela Microsoft antes de desistir de sua proposta de compra US$ 47,5 bilhões, 
em maio.  
 
Acionistas furiosos ainda estão pedindo sua cabeça. Então, Yang começa a falar sobre a estréia 
de um ambicioso sistema de propaganda on-line. Ele se inclina para frente e as palavras saem. 
"Esta é uma grande aposta", diz ele, com o tom da voz subindo. "É realmente a próxima 
geração da propaganda."   
 
É também uma proposta do tipo "fazer ou morrer". Mais do que qualquer outro projeto, o 
sistema de anúncios poderá ser a última chance de Yang reverter a sorte da companhia que 
ele fundou em 1994 junto com o colega da Universidade Stanford, David Filo. Ápice de um 
esforço enorme de centenas de engenheiros, a plataforma de publicidade on-line "Apt from 
Yahoo" foi anunciada ontem em uma conferência em Nova York. O objetivo do Apt é tornar 
muito mais fácil comprar e vender banners de publicidade on-line, que são a principal fonte de 
receitas da maioria dos sites da internet.   
 
O coração do sistema é um mercado aberto on-line onde editores o Yahoo e sua rede de 
parceiros, que inclui 784 jornais - usam um painel simples para colocar posições de anúncios 
disponíveis em seus sites na internet. Os anunciantes, usando dados anônimos sobre os 
visitantes das páginas, podem direcionar anúncios para os usuários com maiores 
probabilidades de tornarem-se compradores em determinadas áreas geográficas - digamos, 
anúncios de minivans para mulheres casadas com idades entre 31 e 40 anos na área 
metropolitana de Chicago. Em uma transação, eles podem alcançar potenciais compradores no 
Yahoo e em sites associados.   
 
A grande esperança de Yang é que um melhor direcionamento, um alcance maior e menos 
atrito nas compras tornem os anunciantes dispostos a pagar taxas maiores. Em especial, o 
Yahoo quer ajudar mais páginas da internet, principalmente as páginas "residuais", com pouco 
valor comercial óbvio, a comandarem algo um pouco mais próximo das taxas que o Google 
consegue com as páginas de links patrocinados. Dessa maneira, o Yahoo poderá começar a 
diminuir a crescente brecha entre as receitas esperadas para o Google de US$ 16,2 bilhões 
para este ano, e os US$ 5,6 bilhões previstos para o Yahoo.   
 
Sob um acordo de propaganda anterior, alguns jornais já haviam conseguido receitas 
publicitárias com algumas páginas do Yahoo, duas ou três vezes maiores que as obtidas pelo 
próprio Yahoo. Em Atlanta, a Cox Newspapers conseguiu um adicional bruto de US$ 1 milhão 
este ano com a venda de anúncios no Yahoo, graças à sua capacidade de conseguir um 
alcance maior entre os consumidores locais, atraindo assim anunciantes mais gastadores.   
 
O Apt vai automatizar o processo, permitindo aos parceiros vender anúncios em muito mais 
páginas do Yahoo. Leon Levitt, vice-presidente de mídia digital da Cox, diz que eventualmente 
sua companhia pretende transferir todo o seu negócio de colocação de banners de publicidade 
do atual parceiro, a DoubleClick, uma unidade do Google.   
 
O ambicioso plano do Yahoo ganhou urgência nos últimos dias, já que uma tentativa de acordo 
na área de links patrocinados de US$ 800 milhões por ano, com o Google, vem sendo 
atentamente examinado pelas autoridades antitruste. Se o acordo for vetado, Yang ficará 
ainda mais dependente dos banners de publicidade para convencer os acionistas que ele não 
cometeu um grande erro ao resistir ao acordo proposto pela Microsoft. Enquanto isso, os 
concorrentes estão perseguindo planos parecidos.   
 



No ano que vem, o Google deverá ampliar a bolsa de anúncios na DoubleClik, que coloca 
frente a frente compradores e vendedores. "Queremos aplicar a ciência da busca ao que é hoje 
a arte dos banners", afirma David Rosenblatt, um executivo da área de propaganda do Google. 
A Microsoft também espera ampliar sua busca por banners no próximo ano.   
 
O Yahoo tem muito o que provar. Seu último grande projeto de software, um sistema de busca 
de anúncios chamado Panama, foi adiado repetidas vezes e não conseguiu segurar o Google. 
Além disso, a experiência do Yahoo sempre esteve na formação de público, e não na criação 
de tecnologias prodigiosas. De fato, uma peça-chave do Apt é a tecnologia da bolsa de 
anúncios Right Media, que o Yahoo adquiriu no ano passado.   
 
A principal dúvida é se a companhia conseguirá se reinventar como uma potência tecnológica 
que possa competir com os gênios da informática do Google, Microsoft, Facebook e uma série 
de companhias iniciantes da internet que gradualmente estão roubando público e anunciantes 
do Yahoo. "Precisamos construir um sistema de anúncios que sobreviva no mundo da Web 
2.0", diz Yang. Se ele não conseguir isso, o futuro do Yahoo poderá ser uma caminhada lenta 
em direção à irrelevância - ou, se o desejo do novo membro do conselho de administração da 
Yahoo Carl Icahn, e outros acionistas, for atendido, uma refeição rápida para a ainda faminta 
Microsoft.   
 
O projeto Apt foi iniciado no fim de 2006, quando a sorte do Yahoo já estava em baixa. 
Tensões com a nova iniciativa de propaganda focada na tecnologia vieram a público em junho 
de 2007, quando a diretora de vendas de anúncios, Wenda Millard, saiu para se juntar à 
Martha Stewart Living Omnimedia. Num comunicado à imprensa incomumente áspero sobre as 
mudanças no staff, o Yahoo disse que "o setor mudou e exige conjuntos de habilidades 
diferentes". Posteriormente, Millard denunciou redes de anúncios não identificadas que 
vendem estoques de anúncios "como se fossem barriga de porco". No mesmo mês, sem 
nenhum sinal de recuperação, o diretor-presidente Terry Semel pediu demissão e Yang 
assumiu.   
 
Apesar das turbulências, o projeto continuou conforme o previsto por mais de um ano. Uma 
meia-dúzia de líderes do projeto e executivos se reuniam todo domingo, às 7 horas, durante 
uma hora, para planejar as atividades da semana. Com a aproximação do prazo final de 
dezembro de 2007 para a produção de um sistema de demonstração de trabalho, as equipes 
começaram a trabalhar 24 horas por dia para combinar seus códigos.   
 
Eles conseguiram, mas os negócios do Yahoo estavam se deteriorando. Em 29 de janeiro a 
companhia informou que os lucros do quarto trimestre de 2007 caíram 23%, o que levou sua 
ação cair ao menor patamar em quatro anos. Dois dias depois, a Microsoft atacou com uma 
proposta hostil para comprar o Yahoo. Apesar disso tudo, o Apt foi lançado a tempo para os 
jornais na metade de agosto.   
 
O Yahoo ainda não está acabado. A companhia vai abrir inicialmente o Apt para as editoras 
jornalísticas, mais outros parceiros como a WebMD e a CNET Networks, este ano e ao longo de 
2009. Anunciantes, agências de propaganda e redes de anúncios virão em seguida e, 
eventualmente, ela vai expandi-lo para todos os tipos de propaganda on-line, inclusive os links 
patrocinados e os anúncios móveis. Enquanto isso, o crescimento dos banners de publicidade 
começa a diminuir com a retração da economia. "O Yahoo está tentando entrar mais na área 
dos banners bem no momento em que ela está declinando", diz Jeffrey Lindsay, analista da 
Bernstein Research. Yang insiste que o Yahoo está olhando para o longo prazo. Mas seu tempo 
está correndo. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


