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O Yahoo e o Facebook fecharam um acordo que permitirá aos internautas entrar no enorme 
elenco de sites do Yahoo usando seu nome de usuário e senha do Facebook. A parceria 
assinala um marco histórico significativo para o serviço Facebook Connect, que já é usado por 
diversos sites, entre eles CNN e Yelp. 
 
"Isso põe em maior relevo a evidência do Facebook como grande parte da infraestrutura social 
na web", disse Ray Valdes, um analista do Gartner. 
 
O Facebook está investindo pesado no Connect, que permite a seus 350 milhões de usuários 
entrar em outros sites usando sua identidade registrada no Facebook. Ao permitir que usuários 
entrem em diferentes sites levando consigo sua rede de amigos, o Facebook espera 
proporcionar aos usuários uma identidade que possam usar em um amplo leque de sites. 
 
"A dimensão social está se tornando uma parte essencial da experiência na internet", disse 
Valdes. "Já não é mais suficiente conectar-se a conteúdo, precisamos também nos conectar a 
pessoas." 
 
Para o Yahoo, o acordo com o Facebook poderá resultar num afluxo de novos usuários. O 
Yahoo "passou batido" pelo surto de redes sociais, mas comprometeu-se, sob o comando da 
executiva-chefe Carol Bartz, a colocar ferramentas sociais em muitos de seus sites. 
 
A companhia também tentou tornar-se uma plataforma mais aberta, permitindo aos usuários 
personalizar homepages com uma diversidade de aplicativos. "Isso permitirá que usuários 
provenientes do Facebook sejam enriquecidos por conteúdo do Yahoo, e que o Yahoo se 
beneficie da rede do Facebook", disse Jim Stoneham, vice-presidente de comunidades do 
Yahoo. A companhia informou que espera implementar o serviço no primeiro semestre do ano 
que vem. 
 
Já existe uma superposição parcial entre os públicos dos dois sites. Segundo a comScore, que 
analisa o tráfego na internet, 52% dos que visitam sites do Yahoo também estão visitando o 
Facebook, ao passo que 84% dos usuários do Facebook também visitam sites do Yahoo. 
 
O Yahoo continua reunindo uma das mais populares coleções de sites na web. Entre eles há o 
Flickr, site de compartilhamento de fotos, o HotJobs, o site de carreiras, e páginas de esportes 
e de finanças da própria bandeira Yahoo. 
 
A iniciativa é uma tentativa do Yahoo de reconquistar seu status anterior. "No passado, eles 
eram o centro de gravidade da web", disse Valdes. "Isso mudou". Na esteira de um 
controvertido acordo que deu à Microsoft poder sobre o mecanismo de buscas do Yahoo, 
analistas disseram que a companhia poderia estar cedendo controle demais. 
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