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Fomos "Yelped" (uivado, em inglês). Esse é o termo que comerciantes irritados começaram a 
usar quando se sentem criticados injustamente pelo popular site de avaliações. Agora, o Yelp 
viu-se obrigado a lidar com avaliações imprevistas sobre o próprio site. Em ação federal 
impetrada na Califórnia em nome do Cats & Dogs Animal Hospital, de Long Beach, o advogado 
Jared Beck sustenta que o Yelp rotineiramente ressalta críticas negativas sobre os clientes, a 
menos que o dono do local concorde em anunciar no site.  
 
Beck, advogado de Harvard, trabalhando em Miami, diz que dezenas de empresas o 
contataram com acusações similares e que ele pretende entrar com uma queixa ampliada nas 
próximas semanas, incluindo mais companhias. "Este não é um incidente isolado", diz Beck. 
"Isto parece ser uma prática em toda a empresa." 
 
Jeremy Stoppelman, cofundador do Yelp, desdenhou do processo de Beck em "blog" - "A 
senhora Justiça está precisando de um filtro de processos", escreveu. Em sua primeira 
entrevista extensa sobre a questão, Stoppelman negou as acusações e comparou o processo 
às críticas que Google e eBay receberam em seus primeiros anos, quando havia suspeitas 
sobre um sistema de ranking que não entendiam. "As novas tecnologias e modelos de 
negócios podem causar confusão; e inevitavelmente surgem teorias de conspiração", diz 
Stoppelman, de 32 anos. "É preciso absorver os golpes." 
 
A receita do Yelp vem dos restaurantes, hotéis e outras empresas que, normalmente, pagam 
US$ 300 por mês para anunciar no site, visitado por 25 milhões de pessoas a cada mês, 
segundo o serviço de pesquisas Compete. É um modelo promissor - a Elevation Partner 
acertou, em janeiro, investimento de até US$ 100 milhões na empresa - mas, como o assunto 
do conteúdo do Yelp (as empresas locais) também é sua principal fonte de renda, o potencial 
de conflito é significativo. "Não vou dar ao Yelp dinheiro nenhum", diz Marianna Burmenko, 
dona do Mara´s Salon, em São Francisco, afirmando que a empresa, basicamente, está 
pedindo "subornos".  
 
Barry Hyde, dono da M&M Auto Werkes, em Campbell, Califórnia, diz que o Yelp repetidamente 
tirou da web críticas positivas de sua empresa porque ele se recusa a anunciar. Ele estuda 
juntar-se ao processo de Beck. "Vamos colocar desta forma: eu dirijo uma empresa ética", diz 
Hyde. "E eles não." 
 
Stoppelman responde que o Yelp nunca manipula as avaliações para favorecer os anunciantes. 
O Yelp proporciona às empresas a possibilidade de responder publicamente as críticas em seu 
site e fornece instruções orientando as firmas que duvidam da integridade de seus rankings.  
 
Stoppelman diz que a empresa também teve reuniões em cinco cidades com mais de 100 
empresas e que, nos próximos 90 dias, executivos se reunirão com grupos como a Associação 
Nacional de Restaurantes, dos Estados Unidos. 
 
Muitos analistas acreditam que será de grande ajuda se essas conversas resultarem em mais 
clareza sobre o assunto. Atualmente, o dono de um restaurante pode pagar para ver sua 
crítica favorita no topo da lista de avaliações, diferenciada apenas por um leve sombreado e 
um pequeno aviso de "resultado patrocinado". O Yelp poderia ter de deslocar essa publicidade 
para a parte lateral de seu site, de forma a separá-lo claramente das críticas em geral, diz 
Danny Sullivan, editor do site Search Engine Land. Diz que o Yelp deveria deixar as empresas 
terem a opção de não ter nenhum tipo de crítica - ideia que Stoppelman considera descabida. 
 
Além do destino do Yelp, o processo de Beck e o debate poderiam ajudar a determinar novos 
padrões para críticas na web. Joe Alexander, gerente-geral da fabricante de colchões Keesta 
International, em São Francisco, considera o Yelp "uma ferramenta de marketing fenomenal" 
para eles, mas há uma atmosfera de "Velho Oeste", em que muitas empresas tentam 
manipular as críticas a seu favor. Stoppelman precisa mostrar que ele pode determinar qual 
tem de ser o padrão - ou o futuro de sua companhia estará em risco. 
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