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Era uma vez uma moça bonita e dois rapazes fortões. Um deles, ansioso para ser o maioral do 
pedaço, pediu a moça em casamento, mas ela refutou seus avanços. Com sua insistência, a 
garota decidiu buscar abrigo nos braços do outro rapaz, o mais respeitado do quarteirão. 
Pouco tempo depois, porém, o rapaz que a protegeu desfez o romance, alegando que eles 
teriam problemas para levar a união adiante. Sozinha, a moça voltou ao primeiro pretendente 
aquele que ela esnobara - e desde então diz a todos que o namoro não vai bem. 
 
Ficou com pena da moça? Pois saiba que ela está disposta a gastar US$ 100 milhões para 
mostrar que não precisa da piedade de ninguém e que pode muito bem viver sozinha. Esse é o 
valor da campanha mundial de marketing que o Yahoo - a moça da história - planeja investir 
para fortalecer sua marca e sair da sombra da Microsoft e do Google. 
 
"Esse é o novo Yahoo", disse a executiva-chefe Carol Bartz, ontem, em Nova York, após a 
apresentação da estratégia da companhia no Mixx 2009, o evento de mídia on-line realizado 
pelo Interactive Advertising Bureau (IAB), uma associação global de companhias de internet e 
agências de publicidade. Sob o slogan "It's you", o Yahoo quer estimular o usuário a criar uma 
internet "sob medida", oferecendo as ferramentas que seriam capazes de permitir isso. É uma 
ofensiva em duas frentes: a mais visível é a da publicidade, com anúncios impressos 
multicoloridos, um agitado videoclipe e novas versões dos "yodels", a vinheta musical cantada 
à moda dos alpes suíços que popularizou o Yahoo. 
 
Mas esse aparato de marketing está baseado na maior renovação tecnológica do Yahoo nos 
últimos tempos. A porta de entrada é o novo site da companhia, que estreia nos Estados 
Unidos ainda esta semana. A proposta é que o internauta use a página como uma central de 
todas as suas relações digitais, da conta de e-mail ao perfil numa rede social. Por exemplo, 
foram fechados acordos com o Gmail, o serviço de correio eletrônico do Google, e com o 
Facebook, a maior rede social do mundo, para que as pessoas possam gerenciar suas contas 
nesses serviços a partir da página do Yahoo. 
 
Há outras novidades. O Yahoo negocia com empresas de conteúdo para colocar nas páginas 
dessas publicações on-line um pequeno pedaço de software capaz de garantir serviços 
especiais a seus clientes. Vamos supor que um fã de futebol esteja lendo um artigo sobre seu 
time numa revista digital. Ao clicar no nome de seu craque favorito, aparecem ícones que 
permitem, por exemplo, enviar um "card" sobre a vida do jogador para um amigo via e-mail, 
sem sair da página. 
 
"Hoje não existe mais diferença entre on-line e off-line. A vida [das pessoas] é uma coisa só e 
nós queremos ser o centro da vida do consumidor", disse Elisa Steele, principal executiva de 
marketing do Yahoo, ao anunciar a estratégia. É um desafio nada modesto. Para começar, o 
Yahoo terá de apagar da mente de consumidores e anunciantes sua imagem mais recente. A 
empresa detém uma marca popular e controla uma das maiores redes de sites da internet, que 
mensalmente atraem mais de 580 milhões de usuários no mundo. Nos últimos tempos, porém, 
ela tem perdido força.  
 
Em janeiro de 2008, a Microsoft iniciou uma batalha para comprar o Yahoo por US$ 50 bilhões. 
O então executivo-chefe Jerry Yang resistiu a várias investidas e acabou fechando uma 
parceria na área de publicidade com o Google. Em novembro, porém, o Google bateu em 
retirada, depois de perceber que as autoridades antitruste dificilmente aceitariam a aliança. 
Em julho deste ano, o Yahoo e a Microsoft anunciaram uma parceria em publicidade e buscas, 
que está sob análise das autoridades antitruste. O cenário está mais tranquilo agora, mas 
todas essas idas e vindas deixaram a impressão de que o Yahoo não teria condições de 
competir sozinho, uma visão que a companhia procura desfazer, agora, com a nova 
campanha. Mesmo superando esse problema, porém, o Yahoo tem pela frente os outros dois 
lados do triângulo amoroso digital: a Microsoft e o Google. Ambas estão se movimentando 
para ampliar sua participação de mercado. 
 



A Microsoft finalmente vem obtendo resultados mais expressivos na área de busca - a fortaleza 
do Google - com seu serviço Bing. Em julho, a companhia aumentou sua participação no 
mercado americano em 0,5%, passando a deter uma fatia de 8,9%, segundo a empresa de 
pesquisa comScore. No mesmo período, o Google perdeu 0,3% (ficando com 64,7%), redução 
idêntica à do Yahoo (para 19,3%). Para fortalecer o negócio de busca (e a publicidade 
associada a essas pesquisas), a Microsoft adquiriu em 2007 a agência digital aQuantive, pela 
qual pagou US$ 6 bilhões em dinheiro. 
 
O Google também está colocando novas cartas na mesa. Neste mês, anunciou uma nova 
tecnologia, chamada DoubleClick Ad Exchange, que vai proporcionar a criação de uma espécie 
de bolsa de espaços publicitários para os chamados "display adds". São os tipos de anúncio 
mais tradicionais da internet, como os banners - as janelas de propaganda que aparecem nos 
sites. O Google domina os anúncios associados à busca, mas sua participação na publicidade 
on-line convencional é modesta - 1,3% dos anúncios vistos nos EUA em março, segundo a 
comScore - e vem bem atrás do Yahoo. 
 
Outro fator a levar em conta é o desempenho de cada companhia. Enquanto a Microsoft 
encerrou seu ano fiscal mais recente, em junho, com lucro líquido de US$ 14,6 bilhões e o 
Google terminou o ano, em dezembro de 2008, com ganhos de US$ 4,2 bilhões, o Yahoo 
registrou prejuízo (no período encerrado em dezembro) de US$ 167 milhões. 
 
Apesar dos desafios, a aposta do Yahoo é de que há um espaço disponível na internet, que a 
empresa espera ocupar com seu novo movimento. "O Google e a Microsoft estão convergindo. 
Enquanto o Google tenta emplacar sistemas operacionais, a Microsoft investe no mercado de 
busca", diz o brasileiro Guilherme Ribenboim, responsável pelo comando do Yahoo na América 
Latina. "Esse não é nosso caminho. Queremos ser os melhores na internet e temos uma 
estratégia para isso. O desafio, agora, é a execução." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


