
Yahoo põe a 
banca na praça
O Yahoo tem 16 anos de existência e está entre dois universos: ou abraça o mundo do 
advertising em todas as suas vertentes ou torna-se uma empresa completa de mídia. 
Antes do Google, era a maior referência em busca da internet. Com o surgimento do 
Facebook, perdeu posição importante no compartilhamento de informações pelos 
usuários, com o Flickr, que deixou de ser o serviço preferido na distribuição de fotos pelos 
usuários. No ano passado, a empresa fundada por Jerry Yang e David Filo faturou US$ 6,3 
bilhões e teve um lucro de US$ 1,2 bilhão. Agora, o objetivo é resgatar o timing do mobile e, 
por isso, o portal tem se autoproclamado como “a principal empresa de mídia digital”. Não 
é apenas um mote, e sim parte de uma estratégia para entregar conteúdo a 680 milhões 
de usuários por mês em plataforma própria, o Livestand, especialmente desenvolvida para 
iPad e outros tablets. Com  a plataforma proprietária,  o Yahoo poderá atuar em duas 
frentes rentáveis: o mobile (que inclui o advertising) e as aplicações (apps) que, na visão do 
portal, são mídias. Estima-se que, até 2014, as apps movimentarão um mercado entre US$ 
30 bilhões a US$ 50 bilhões. Para explicar como o Yahoo pretende conciliar marketing, 
mídia e brigar com concorrentes como Google, Apple, Microsoft e Facebook, a vice-
presidente sênior de marketing global b2b Mollie Spilman recebeu o Meio & Mensagem 
num de seus escritórios em Nova York.

Por SÉRGIO DAMASCENO * sdamasceno@grupomm.com.br
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Meio & Mensagem — O que é o Livestand 

e quando será lançado comercialmente?

Mollie Spilman — Livestand é a platafor-
ma para tablets do Yahoo. Estamos na fa-
se beta do roll out e devemos lançá-la em 
breve. O Livestand será lançado comer-
cialmente assim que possível porque te-
mos uma grande responsabilidade com os 
publishers, com os provedores de conteú-
do para as companhias de mídia e tam-
bém com os usuários. Os tablets e, obvia-
mente, as apps estão em franca expansão 
e isso cria uma grande oportunidade de 
se ter a personalização nesse tipo de pla-
taforma. O Livestand deve abranger todo 
tipo de conteúdo: revistas digitais, con-
teúdo premium, conteúdo de massa, de 
nicho. É uma grande oportunidade para 
publishers que querem aumentar a distri-
buição de conteúdo. E quem ganha com 
isso é o consumidor que terá uma grande 
banca digital na qual pode escolher o que 
consumir e personalizar para si mesmo.

M&M — E a plataforma é válida para todos 

os sistemas operacionais como iOS (Apple), 

Android (Google) e outros?

Mollie — Sim, será uma plataforma 
 agnóstica, ou seja, compatível com todos 
os sistemas operacionais. Não importa o 
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dispositivo, não importa a operadora da 
qual o usuário é assinante. O Livestand 
estará disponível para todos.

M&M — Você pode comentar como está 

o serviço de compartilhamento de fotos 

Flickr ante a concorrência do Facebook, 

que também oferece opção semelhante 

ao usuário?

Mollie — Fotos são negócios e é uma das 
coisas que nós temos no Yahoo Cloud. Há 
uma série de desenvolvimentos que temos 
feito em relação a esse serviço e outros. Nós 
mudamos a marca Yahoo Fotos para Flickr, 
que é usada em todo o mundo por profis-
sionais de fotojornalismo, anunciantes e 
consumidores de anúncios. Penso que o 
serviço do Facebook é algo diferente. Eles 
não são nossos concorrentes, e sim com-
plementares aos nossos serviços. E os fo-
cos do Yahoo e do Facebook são diferentes; 
não são os mesmos núcleos de negócios.

M&M — Você pode comentar a estratégia do 

Yahoo para a América Latina e para o Brasil?

Mollie — A América Latina é uma região 
em crescimento, onde o Yahoo tem inves-
tido e deve intensificar ainda mais os in-
vestimentos. A nossa estratégia para a AL é 
similar às demais áreas da companhia, ou 

seja, ser uma empresa de mídia digital que 
cria conteúdos interessantes para o con-
sumidor. É o que temos feito com a Ásia 
também (o Yahoo, com o Google, eBay, 
Nokia e Skype acaba de criar uma coali-
são para promover políticas de internet 
na região Ásia-Pacífico). Cada país é dife-
rente. Nós tentamos criar uma plataforma 
global, com um serviço de publicação de 
conteúdo acessível e uma plataforma que 
seja fácil para as diferentes culturas. Nes-
se contexto, o Brasil pode ter uma voz di-
ferente na sua programação Yahoo. Uma 
das nossas áreas de foco na AL é o entrete-
nimento, o que inclui produções como Big 
Brother, filmes que estrearão e pedaços de 
filmes criados por usuários, ou seja, vídeos 
não profissionais. É a mesma abordagem 
com a qual trabalhamos na Ásia. Significa 
dar aos publishers dessas regiões vozes e 
sabores locais para seus conteúdos. Nos-
so foco, portanto, é tanto no conteúdo ori-
ginal quanto na agregação e curadoria do 
conteúdo de outros produtores.

M&M — E como é o modelo de conteúdo de 

parceiros?

Mollie — Também temos o nosso mode-
lo tradicional de conteúdo. Temos parce-
ria com redes como a ABC e CBS e, claro, 

operamos canais próprios como Yahoo 
Esportes, OMG, Finanças e outros. Nós te-
mos mais de 900 parceiros que são com-
panhias como Hulu, CBS e usamos seus 
conteúdos. É isso que tentamos fazer. Pa-
ra que, quando as pessoas quiserem sa-
ber o que acontece ao redor do mundo, 
venham ao Yahoo. E isso é válido para en-
tretenimento, para notícias, para o que 
os usuários buscarem. É essa a nossa es-
tratégia. Nós podemos fazer um trabalho 
melhor com vídeo, com serviço de busca, 
com uma navegação mais simples. Todas 
as nossas marcas estão focadas nisso, se-
ja o time de mídia ou o de produtos. Por-
que temos um conteúdo fácil de acessar 
e simples de compartilhar em redes so-
ciais. Portanto, somos complementares 
a redes sociais como o Facebook e o You-
Tube. Atualmente, somos a segunda em-
presa em compartilhamento de conteúdo 
(atrás do Facebook).

M&M — O Yahoo fez um acordo com 

o Facebook e também com o Twitter 

para compartilhamento do conteúdo do 

portal. No entanto, o Facebook não é um 

concorrente direto do Yahoo?

Mollie — Gostaria de dizer que o Facebook 
não é um concorrente, mas, na verdade, 
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“Gostaria de dizer que o Facebook não é um concorrente, 
mas, na verdade, é sim. É um concorrente no aspecto 
publicitário. Somos competidores no campo de vendas de 
anúncios, no segmento de consumidores. Mas também 
somos complementares porque oferecemos, nós e o 
Facebook, duas coisas totalmente diferentes. Oferecemos 
uma série de coisas que o Facebook não fornece, embora 
algumas pessoas possam não concordar com isso”

é sim. É um concorrente no aspecto pu-
blicitário. Somos competidores no campo 
de vendas de anúncios, no segmento de 
consumidores. Mas também somos com-
plementares porque oferecemos, nós e o 
Facebook, duas coisas totalmente diferen-
tes. Oferecemos uma série de coisas que 
o Facebook não fornece, embora algumas 
pessoas possam não concordar com isso.

M&M — Como está o  segmento de 

otimização de buscas (SEO) do Yahoo 

atualmente?

Mollie — Em várias regiões do mundo on-
de estamos somos mais flexíveis do que 
nos Estados Unidos. Os publishers, nes-
sas regiões, têm condições de serem mais 
criativos. Nos EUA, temos parâmetros mui-
to bem definidos. A publicidade está mais 
integrada ao conteúdo. Que tipo de con-
teúdo podemos colocar na home page? 
Como podemos integrar a publicidade ao 
conteúdo? Poderíamos colocar vídeos pu-
blicitários na home page? Isso é uma lou-
cura. Não sei.
 
M&M — Para o Brasil, qual é a expectativa 

do Yahoo em produzir conteúdo para vídeos 

em HD e que tipo de conteúdo o usuário pode 

esperar?

Mollie — A produção em HD não é um 
filtro para nós. Esperamos produzir mais 
e mais vídeos para o Yahoo, tanto de pro-
gramas originais, próprios, quanto feitos 
pelo usuário. E também tanto de conteúdo 
premium quanto de advertising. Nós nos 
definimos como uma companhia de mí-
dia digital. E gostamos de ver, por exemplo, 
nosso conteúdo em outros sites de mídia, 
na TV e em outros locais. Esse é o caminho 
para o qual o mundo caminha, de agre-
gação e compartilhamento de conteúdo. 

M&M — Como publishers e profissionais de 

marketing podem trabalhar com a mesma 

orientação, como deseja o Yahoo?

Mollie — Olhamos para os profissionais de 
marketing que têm conteúdo e para os pu-
blishers, que também têm conteúdo. E as 
pessoas se conectam por meio do conteú-
do. Por que não agregá-los? Atualmente, 
os usuários são identificados como duas 
classes: os consumidores de conteúdo de 
mídia são considerados de primeira clas-
se e os usuários de publicidade e profis-
sionais de marketing são considerados de 
segunda classe. Por que não mesclar essa 
experiência para o usuário? Não se trata 
apenas de dividir o mundo entre o toque 
humano e a tecnologia. São ambas as coi-
sas. O que é mais importante? A criativida-
de e o toque humano dos publishers ou a 
tecnologia do marketing? Ambos podem 
ser combinados numa mesma ferramen-
ta. Porque, se abordarmos apenas a tec-
nologia, perderemos alguma coisa. Para 
isso, temos os publishers para agregar os 
assuntos na mesma home page. É como o 
The New York Times ou o Wall Street Jour-
nal, que decidem o que vai na home pa-
ge. É uma combinação de ambos, do ser 
humano e da tecnologia.

M&M — Quais são,  atualmente,  as 

ferramentas do Yahoo para o mercado 

publicitário e o que funciona bem no Brasil?

Mollie — Temos habilidades para che-
gar ao púbico de forma demográfica, geo-
gráfica e comportamental. Temos unida-
des de criação de marketing que usam as 
nossas marcas. Não somos perfeitos e te-
mos trabalhado para melhorar o atendi-
mento ao mercado, inclusive com treina-
mento interno. Há tantas opções quan-
do se trata do marketing digital. Quan-

do olhamos para a TV, temos breaks de 
30”, 60”. Nas revistas, os anúncios são de 
uma página, de meia página. No am-
biente online, há tantas opções. Então, 
temos que fazer mais do que qualquer 
outra mídia. Temos que entender o que 
o anunciante quer atingir, qual é o seu 
target. É nossa responsabilidade tentar 
ouvir, criar as palavras certas, entender 
os atributos do produto. Nós podemos 
oferecer a solução. Trata-se de treinar o 
pessoal de vendas de mídia sobre os nos-
sos produtos e como as nossas soluções 
funcionam. Fazemos um grande esfor-
ço interno ao redor do mundo para re-
almente sermos experts em soluções de 
vendas de mídia.

M&M — Quais são os planos do Yahoo 

em termos de realização de campanhas 

publicitárias para o usuário, para os 

anunciantes e parceiros no Brasil, ou seja, 

para a empresa intensificar sua presença 

no País?

Mollie — Nós não temos uma agência de 
publicidade no Brasil. Nos Estados Uni-
dos, nossa agência é a Starcom Media-

Vest (que pertence ao Publicis). Em geral, 
usamos nossos próprios canais sociais. 
Não fazemos campanhas publicitárias 
com frequência. Tentamos comparti-
lhar nossa experiência regionalmente, 
em níveis locais. E tentamos envolver as 
pessoas na nossa experiência, no nível 
social, em vez de investir em anúncios 
de TV ou revistas.  Por exemplo, partici-
pamos como promotores de programas 
como o Big Brother e de eventos como 
a Copa América.

M&M — De que forma, então, o Yahoo pode 

aproveitar a realização da Copa do Mundo 

em 2014 e da Olimpíada de 2016 no Brasil?

Mollie — Certamente, ambos os even-
tos significam uma enorme oportunida-
de para nós. E penso que essa área, de 
eventos, é onde somos verdadeiramen-
te fortes. Não na promoção de eventos, e 
sim para criar experiências. Temos flexi-
bilidade com as marcas Yahoo para fazer 
esse tipo de coisa — com games, com o 
envolvimento em nuvem. É uma ótima 
oportunidade para o Yahoo. 
* O repórter viajou a Nova York a convite do Yahoo
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1464, p. 6-7, 20 jun. 2011.




