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A Microsoft e o Yahoo! são a nova força conjunta no mercado de internet. As duas companhias 
anunciaram um acordo para incrementar os serviços de busca e a publicidade na rede, tanto 
para os usuários quanto para os anunciantes. A ideia é trazer inovação para a indústria e criar 
um player muito mais forte para brigar por mercado com o Google, dominante absoluto do 
segmento de buscas na internet. Pelo acordo, válido por dez anos, o Yahoo! adotará a 
tecnologia de buscas da Microsoft, Bing e também seu sistema de comercialização de 
publicidade online. A parceria também prevê que a Microsoft assuma a venda automática de 
anúncios pela internet e o Yahoo! fique com o atendimento de anunciantes Premium. O Yahoo! 
receberá 88% do total de publicidade veiculada nas buscas dos sites nos primeiros cinco anos 
do acordo. As autoridades antitruste do mercado americano ainda têm que aprovar a 
negociação. O prazo para avaliação do negócio é de 24 meses. O acordo foi anunciado após a 
Microsoft ter tentado sem sucesso no ano passado comprar o Yahoo!. 
 
“Com este acordo com o Yahoo! vamos criar mais inovação nas buscas, mais valor para os 
anunciantes, dando para o consumidor uma chance real de escolha em um mercado até agora 
dominado por uma única companhia”, disse Steve Ballmer, ceo da Microsoft. “O sucesso nos 
serviços de buscas depende de inovação e escala. Com a nossa nova plataforma Bing, criamos 
um novo patamar em inovação e serviços. Este acordo com o Yahoo! nos dará a escala que 
precisamos para entregar avanços relevantes e úteis com mais rapidez. Microsoft e Yahoo! 
sabem que os serviços de buscas podem oferecer mais. O acordo nos dá escala e recursos 
para criar o futuro deste mercado”, informou. Ballmer acrescentou que esta será uma 
alternativa viável para os anunciantes. “Este acordo combina os mercados de busca da 
Microsoft e do Yahoo! fazendo com que os anunciantes não tenham mais que contar com uma 
empresa que domina mais de 70% de todo mercado de busca”, disse, citando o Google. 
 
A ideia é que as empresas unam forças no mercado de serviços de busca na internet formando 
um competidor mais forte para incrementar esses serviços e conquistar anunciantes. O 
comunicado oficial das empresas informa que os usuários encontrarão o que buscam em 
rapidez, com um serviço mais pessoal. As companhias esperam que as plataformas 
competitivas de busca da Microsoft levem mais valor para os anunciantes, com melhores 
resultados para publishers, aumentando a eficiência e inovação na internet. Para Carol Bartz, 
ceo do Yahoo!, a parceria estabelece o começo de uma nova era em desenvolvimento e 
inovação na internet. “Os usuários vão ter uma evolução em inovação em função da escala e 
dos recursos que o acordo traz. Anunciantes também vão sentir grandes benefícios pela escala 
do negócio e terão mais eficiência, trabalhando com uma plataforma simples e com um time 
de vendas para anunciantes premium”, disse. Ela acrescentou que o acordo ajudará a 
aumentar os investimentos do Yahoo! em áreas fundamentais, ganhando audiência. “Dando 
novas possibilidades aos anunciantes e criando experiências para o mobile marketing”, 
finalizou. 
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