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Para voltar ao patamar de crescimento registrado em 2008, portal tenta conquistar anúncios 
de pequenas e médias empresas 
 

 
 
O acordo entre Microsoft e Yahoo para unir forças na disputa de mercado contra o líder Google, 
discutido desde o ano passado, não fará as duas empresas deixarem de concorrer entre si, diz 
o presidente do Yahoo Brasil, André Izay. A apresentação do site e as ferramentas oferecidas 
ao usuário, como e-mail e integração com Facebook, continuarão sendo próprias. E esses 
diferenciais são uma das apostas da empresa para que o próximo ano seja melhor que 2009, 
quando o crescimento do Yahoo no país foi menor que em 2008. Fatores como a integração da 
homepage com outras redes de usuários estão no foco de Izay, que também quer levar as 
pequenas e médias empresas a anunciar na internet em 2010. A seguir, trechos da entrevista 
de Izay ao BRASIL ECONÔMICO. 
 
O que o acordo com a Microsoft vai mudar no mecanismo de buscas do Yahoo no 
mundo? 
 
Fizemos uma parceria estratégica que ainda está em aprovação pelos órgãos responsáveis ao 
redor do mundo, mas acho que isso deu uma direção importante para o Yahoo. A parceria irá 
funcionar da seguinte maneira: toda a parte que está por trás do sistema de busca, ou seja, a 
parte de algoritmos ficará por conta da Microsoft. Na parte de experiência para o usuário (da 
forma como ele navega pela rede), vamos concorrer. Vamos ter uma experiência diferente dos 
mecanismos de busca da Microsoft. 
 
Então o usuário não vai sentir o impacto da parceria? 
 
O usuário vai sentir o impacto à medida que, com esta parceria, teremos um algoritmo muito 
melhor, pois ele vai utilizar o melhor da Microsoft e o melhor do Yahoo. Com isso, o sistema de 
busca vai ser mais eficiente. 
 
Na homepage, vemos cada vez mais novas ferramentas de integração com outras 
redes. Qual o objetivo? 
 
A estratégia é nos posicionarmos no centro da vida on-line. Isso significa que vamos oferecer 
todos os serviços do Yahoo, reconhecendo e permitindo também o acesso fácil e o mais 
integrado possível com outras coisas que o usuário julgue relevante. O objetivo é que o 
usuário acesse tudo que ele acha relevante na internet por meio do site do Yahoo: vá até lá, 
consuma aquilo, e retorne para o Yahoo. Essa é a nossa aposta. Por exemplo, em agosto, 
colocamos em prática o e-mail com funcionalidades integradas. Algumas nossas, como o Flickr 
(site de compartilhamento de fotos), e outras de terceiros, como Facebook. 



 
Dentro dessa estratégia, há espaço para fazer adaptações locais? 
 
A idéia é ter plataformas que sejam globais mas que, na parte de conteúdo, haja uma 
combinação do que temos de bom lá fora com o que temos aqui. Foi com base nisso que 
criamos uma célula de inovação no Brasil, em 2009, com o objetivo de desenvolver produtos e 
serviços que atendam às demandas do mercado local. A meta é olhar para nichos nos quais há 
espaço para desenvolver coisas interessantes e trazer um pouco do sabor brasileiro para isso. 
Nosso objetivo não é necessariamente desenvolver produtos que venham a se tornar globais, 
mas foi isso que aconteceu com o primeiro projeto da célula de inovação, o Meme (um serviço 
que permite enviar mensagens curtas a grupos de seguidores, além de vídeos, áudio e fotos). 
 
Em quanto tempo o Meme foi desenvolvido e como ele chegou ao mercado mundial? 
 
Três meses depois da criação da célula de inovação, a primeira versão do Meme já estava 
disponível. O produto é chamado de "lightblogging", ou seja, é um blog mais simplificado. Isso 
foi possível porque desenvolvemos o produto em plataformas já existentes do Yahoo. O Meme 
teve a primeira versão lançada no primeiro semestre deste ano, acabou sendo aprovado e 
demandado pela matriz e virou um produto global. Hoje está disponível em países como 
Argentina, México, Estados Unidos, Índia e Indonésia. É um produto muito procurado em 
países emergentes, que estão entrando na internet com mais força agora e precisam de 
ferramentas como esta para produção de conteúdo. 
 
A internet, este ano, passou a ter mais prestígio entre os anunciantes por conta do 
aumento no número de usuários no Brasil? 
 
A internet está claramente deixando de ser uma mídia alternativa. Ela passa a ser vista por 
todos de uma maneira muito mais importante. Afinal, não há outro veículo, com exceção da TV 
aberta, que atraia tantas pessoas por tanto tempo. Eu acho que os veículos de internet 
começam a se posicionar dessa maneira. Os anunciantes também passam a perceber esse 
canal como um meio de comunicação de massa. 
 
Comercialmente, quais são os objetivos do Yahoo em 2010? 
 
Uma das metas é atingir as pequenas e médias empresas, sejam aquelas que nunca 
anunciaram em internet ou as que só atuam por meio de links patrocinados. Para isso, 
estamos montando um núcleo específico para atender clientes desse tipo. 
 

 
 
Detalhes do acordo com a Microsoft só em 2010 
Carolina Pereira 
 
Em 2008 surgiram rumores no mercado que diziam que o Yahoo seria adquirido pela Microsoft, 
fato que fez com que as ações do portal disparassem na época. Apesar de o boato não ter sido 
concretizado, as duas empresas firmaram um acordo para a área de busca, que é alvo de uma 
revisão ligada a questões de concorrência de mercado por parte do Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos (DOJ). As empresas finalizaram os termos referentes ao acordo em 
dezembro deste ano. No início do mês, as duas companhias anunciaram a finalização do 
acordo e declararam acreditar que ele criará uma alternativa sustentável e mais convincente 
nas buscas, promovendo aos consumidores, anunciantes e publicitários "verdadeiras escolhas, 
melhores valores e mais inovação". As duas empresas, porém, explicaram que alguns detalhes 
ainda precisam ser trabalhados e esperam que o acordo seja fechado no início do ano que 
vem. 
 
O objetivo da parceria é concorrer com o Google, que tem cerca de 85% do mercado mundial 
de buscas na internet. 
 



 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 24-25. 


