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o final do ano passado, o 
Yahoo anunciou o corte de
600 funcionários. As demis-

sões afetaram cerca de 4% da força de tra-
balho da empresa e envolveram o grupo de
produtos de consumo, nos Estados Unidos.
Desde o começo de 2008, a empresa anun-
ciou três rodadas de demissões. Em abril
de 2009, poucos meses após a diretora-exe-
cutiva, Carol Bartz, assumir o comando do
Yahoo, houve uma redução de 5% na força
de trabalho, o equivalente a 675 funcioná-
rios. O Brasil sentiu o reflexo com algumas
demissões, mas os números exatos não fo-
ram revelados. De acordo com informações
oficiais, as mudanças de pessoal fazem parte
da estratégia atual de melhorar a posição em
direção ao crescimento da receita e de tam-
bém oferecer produtos diferenciados para o 
mercado.

Com tudo isso, não fica difícil imaginar
que o Yahoo atravessa uma crise gerada
pela competitividade acirrada no dinâmico
mercado da internet. Mas, nem tudo é o que
parece, e o Yahoo Brasil, acreditem, está con-
tratando e investindo em conteúdo e mobile.
Os dois departamentos receberam até um
incremento no orçamento para que os alvos

fossem atingidos. O que mudou no Yahoo foi
o foco e quem não fazia parte da nova meta fi-
cou de fora. "Não há crise", afirma Fabio Bou-
cinha, diretor de audiência do Yahoo Brasil.

Mas teriam sido as mudanças necessárias
devido a problemas financeiros da empre-
sa? Não é isso que mostram os números: a 
receita do Yahoo atingiu US$ 1,6 bilhão no
terceiro trimestre de 2010, um aumento de
2% na comparação com a receita de US$ 1,57
bilhão apresentada no terceiro trimestre de

2009. De acordo com Boucinha, o Brasil é 
visto como prioritário para a empresa, pois
tem potencial de crescimento de usuários e 
também de anunciantes. Com 13 mil fun-
cionários espalhados pelo mundo, o Yahoo é 
hoje uma empresa de mídia digital e o bu-
siness é a publicidade. "As demissões foram
para alinhar a empresa com suas priorida-
des. Foi uma adequação em relação ao foco
e estamos focando onde queremos crescer."

Somente em 2010, foram mais de 20 lança-
mentos de sites e coberturas especiais, de en-
tretenimento a economia: Notícias, OMG, Fi-
nanças, BBB 11, Fórmula 1, Cinema, Faroes-
te Caboclo e M M A . Colunistas tornaram-se
novidades e, de acordo com Boucinha, em
um mês, os usuários já poderão acessar um
novo site de notícias. O objetivo do Yahoo é 
aumentar a escala, a qualidade e fortalecer
as prioridades relacionadas ao conteúdo.

A diretora de Mobile do Yahoo Brasil,
Melissa Beltrão, afirma que a estratégia é 



desenvolver conteúdo e serviços persona-
lizados com a maior abrangência possível e 
é categórica em afirmar que o mobile está
entre as prioridades da empresa. E a par-
ceria com operadoras e fabricantes é fun-
damental. Atualmente, a empresa mantém
parcerias com 60 operadoras no mundo
todo e, no Brasil, o Yahoo é o provedor ex-
clusivo da Tim, Claro e Vivo. O Yahoo tam-
bém lançou o Meme, como aplicativo para
iPad, que já está disponível na App Store.
O aplicativo será o primeiro de uma série
que o Yahoo planeja para este ano no Brasil
para ampliar a experiência de mobile aos
usuários. Também serão lançados os apli-
cativos Meme para iPhone e Android ainda
neste semestre

e tecnologia. Não dá para ser concorrente do
Facebook, Google, Twitter, Youtube e sair
imestindo em tudo. É melhor ter loco e ser
bom e reconhecido neste foco."

Apesar de a empresa insistir na negativa
de crise, o mercado publicitário nem sem-
pre consegue desvencilhar de que se há de-
missão, a crise existe ou existirá. De acordo
com Sérgio Coelho, diretor de planejamento

O QUE PENSA O MERCADO?
David Reck, diretor geral da Enken Comu-
nicação Digital, diz acreditar que o Yahoo
passa por uma grande mudança estratégica,
que vem sendo cada vez mais comum nas
empresas com foco no meio digital. "A em-
presa está otimizando serviços e estruturas,
cancelando projetos que não são rentáveis
e focando em novas ações que possuem po-
tencial de receita em menor prazo." Além
das novidades e dos lançamentos previstos,
uma das mudanças de estratégia foi a par-
ceria com a Microsoft para o buscador Bing,
que é o segundo colocado em audiência, mas
ainda bem distante do primeiro lugar: o 
Google. O buscador foi a origem da empresa
e, mesmo assim, o Yahoo "terceirizou" para
focar em nichos especializados como conte-



da Midiaweb Inteligência Interativa, apesar
de ser difícil não vincular "a crise exter-
na com a situação aqui no País" isso pode
afetar não só o mercado, como os próprios
usuários. "Ao fazer uma conta de e-mail, se
o usuário achar que o Yahoo vai mal, isso
pode interferir na visão dele e preferir op-
tar por outro serviço", afirmou Coelho. No
entanto, nem tudo está perdido. "O portal
oferece vários serviços, tem marca forte e 
possui parcerias bem interessantes para o 
modelo de negócios."

E se o Yahoo está em crise, como poderiam
ser interpretados os gigantes números que o 
representam? Em 2009, três anos após o seu
lançamento no Brasil segundo números di-

vulgados pelo Ibope/NetBatings, o Yahoo
Respostas assumiu a liderança da categoria
ferramentas de pesquisa, onde quem domi-
nava era a Wikipédia. À época, a empresa
informou que eram cerca de 35 milhões de
respostas e uma base de mais de 5,5 milhões
de usuários todos os meses. Atualmente, o 
Yahoo Respostas é um dos principais produ-
tos do Yahoo Brasil.

Dados da Alexa, empresa que mede o trá-
fego na Web, mostram que o Yahoo ocupa o 
quarto lugar do ranking (perde para o Goo-
gle, Facebook e Youtube) entre os melhores
sites do mundo no quesito audiência. Entre
os americanos ele ocupa o terceiro lugar e 
é líder em Taiwan, onde mantém a popula-
ridade. Em todos os casos, o Yahoomail é o 
principal responsável pelas visualizações
das páginas. Já no Brasil, a empresa não
pode se gabar e terá muito trabalho pela
frente, pois sua posição despencou para o 
10° lugar. Apesar da falta de popularidade
no País, o Yahoo Brasil consegue atingir 44%
de todos os usuários de internet, com 21 mi-
lhões de usuários em 2010, de acordo com
a comScore. O Yahoo Notícias e o Esportes
foram os canais que mais cresceram nas
suas respectivas categorias entre dezembro
de 2009 e dezembro de 2010. O Flickr, servi-
ço de postagem de fotos do Yahoo, também
cresceu 18%.

Mas, mesmo com tanto índice em alta, é 
comum que as notícias negativas se espa-
lhem mais rapidamente e as que circulam na
mídia sobre o Yahoo chamam a atenção não
só dos fanáticos por tecnologia, mas dos eco-
nomistas e, principalmente, dos anuncian-
tes. "Perda de market share para o Google,
desvalorização da companhia na bolsa de
valores, possíveis insatisfações de acionistas

do grupo, Microsoft, Google e AOL tentando
comprar o Yahoo, funcionários demitidos.
De tanto ouvir, a gente acaba criando aquele
estigma de empresa que parou no tempo e 
que vive seus últimos momentos, o que não é 
verdade", afirma Figueiredo.

Segundo o professor, o mercado quer o que
dá certo e quer investir no novo. "Se a novi-
dade formais interessante, a gente abandona
aquela prática do ano anterior. O mercado é 
assim, dinâmico. Se você não acompanha,
daqui a pouco não é mais lembrado. E quem
nesta vida e no mercado quer ser esqueci-
do?" O Yahoo pode ainda não ter se encon-
trado, mas está longe de pendurar as chutei-
ras para ser esquecido.
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