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Para recuperar prestígio, uma das iniciativas da companhia é aumentar integração com redes 
sociais  
 
Integração com redes sociais, notícias em tempo real, mobilidade e uma presença mais forte 
fora do mercado americano.  
 
Esses são os elementos que compõem a estratégia que o Yahoo está colocando em prática em 
seu processo de reestruturação, disse Hilary Schneider, vice-presidente executiva do Yahoo 
para Américas, em entrevista ao Valor. "Se você vai jogar para ganhar, tem que priorizar suas 
apostas", reforça a executiva. Hilary, que está na companhia desde 2006, é hoje o braço 
direito de Carol Bartz, executiva que assumiu o comando do Yahoo no começo de 2009 no 
lugar do co - fundador Jerry Yang. 
 
Sob o comando de Bartz, o Yahoo está colocando na mesa as respostas para reerguer a 
companhia, que já foi uma das mais admiradas no mercado de tecnologia.  
 
Algumas das apostas são em parcerias com redes sociais, como Twitter e Facebook; venda de 
unidades que não têm tanta relevância, como o serviço de classificados HotJobs; e 
investimento em conteúdo transmitido em tempo real, como esportes. A companhia tem 
concentrado esforços e estratégias nesses itens. De acordo com Hilary, acordos com 
operadoras e fabricantes de celulares e dispositivos portáteis para incluir um aplicativo do 
Yahoo nesses produtos também são fundamentais nessa nova fase.  
 
O primeiro passo para a criação do "novo Yahoo" foi a pareceria na área de publicidade e 
pesquisa com a Microsoft, em 2009. Segundo o acordo, o Yahoo fica responsável pela venda 
de publicidade no Bing, ferramenta de busca da Microsoft. Por outro lado, o Yahoo tem acesso 
à tecnologia de pesquisa e à sua base de dados, gerada de acordo com o volume de pesquisas 
dos usuários. Quanto mais buscas, mais conteúdo indexado pelo serviço e maior a relevância 
que a rede de anúncios ganha entre as agências de publicidade. 
 
Com isso, o Yahoo se fortalece na disputa com o Google, detentor de grande parte do 
faturamento com publicidade digital no mundo. "O mercado está em busca de uma alternativa 
de publicidade e também para a busca", disse a vice-presidente da empresa.  
 
De acordo com a executiva, a integração Yahoo e Microsoft será concluída no Estados Unidos 
até o fim do ano. No resto do mundo, o processo acontecerá em 2011. A parceria com a 
Microsoft, prevista para durar dez anos, dá ao Yahoo um impulso extra para aumentar seu 
faturamento fora dos EUA, mercado que hoje responde por mais de 90% de sua receita.  
 
O acordo com a companhia de software só foi acertado depois de mais de um ano de batalha 
entre as duas empresas. Em fevereiro de 2008, a Microsoft fez uma oferta de compra pelo 
Yahoo de US$ 50 bilhões. Yang, então executivo-chefe da companhia, não aceitou a proposta. 
Mas a Microsoft não se deu por vencida. Em um trabalho de bastidores procurou os acionistas 
do Yahoo para convencê-los de que a venda da empresa seria a melhor opção. A ofensiva 
também não obteve sucesso, mas deixou marcas na imagem do Yahoo e na confiança de seus 
funcionários, que tiveram que lidar com tudo o que se especulava sobre o futuro da 
companhia.  
 
Apesar do desgaste, Hilary avalia que todo o processo ajudou o Yahoo a encontrar um novo 
caminho. "É a ideia de que o que não te mata te deixa mais forte. Isso forçou a empresa a se 
unir e procurar novos caminhos, como a aliança na área de publicidade com a Microsoft, a 
aposta em informação em tempo real e a proposta de ser uma empresa global", disse.  
 
Além de se unir à Microsoft, o Yahoo também apostou no relançamento de seu portal, 
desenvolvido para se tornar a central de todas as relações dos internautas com redes sociais, 
e-mail, notícias e entretenimento. O objetivo é fazer com que as pessoas passem mais tempo 



conectadas ao site, sem ter que visitar dezenas de outras páginas. Mais uma vez, as 
informações são coletadas e servem de base para a venda de publicidade on-line que tenha 
relevância para seu público-alvo. "A maior parte dos anunciantes não quer volume, mas sim 
resultados na publicidade on-line", afirmou Hilary. 
 
A executiva faz uma analogia entre o atual momento do Yahoo, fundado há 15 anos, e o 
desenvolvimento de seus filhos adolescentes. "Em um momento eles ficam desengonçados, 
mas logo depois vem outro ciclo de crescimento. É exatamente isso que acontece com o 
Yahoo", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Empresas & 
Tecnologia, p. B3. 


