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Aos 18 anos, o Yahoo pode ser
considerado um vovô da in-
ternet. Ferramenta de busca
preferida nos anos 90, a em-
presa perdeu há muito tem-
po a coroa para o Google.
Com uma participação hoje
modesta no segmento – abai-
xo de 12%, segundo a Comsco-
re –, a empresa, que está há
cerca de um ano sob o coman-
do da ex-Google Marissa Ma-
yer, aposta todas as suas fi-
chas em uma nova empreita-
da: o rejuvenescimento de
sua marca.

Em entrevista concedida ao
Estado, em Cannes, o executi-
vo português Henrique de Cas-
tro, diretor de operações do Ya-
hoo há seis meses, diz que a em-
presa está diversificando sua
oferta tentando prever quais se-

rão as novas tendências de uso
da web, em vez de tentar seguir
as líderes do segmento.

Dentro desse objetivo, o Ya-
hoo percebeu que, em vez de
tentar atrair o usuário para sua
ferramenta de busca, uma me-
lhor opção será oferecer o con-
teúdo customizado antes mes-
mo que a pessoa precise digitar
palavras-chave em seu brow-
ser. É o que a empresa chama
de “web 3.0”.

Com 800 milhões de usuá-
rios no mundo e uma platafor-
ma de conteúdo que inclui des-
de as principais agências de no-
tícias e programas de TV até fer-
ramentas para conteúdos pes-
soais, como o armazenador de

fotos Flickr, a empresa preten-
de monitorar o comportamen-
to de sua clientela para adaptar
sua oferta aos interesses de ca-
da internauta. “Já fazemos isso
um pouco, mas a ideia é que o
Yahoo seja diferente para cada
pessoa”, diz Castro.

Isso quer dizer que quem se
interessa por finanças terá este
tipo de assunto em primeiro
plano, percebendo o serviço de
uma maneira totalmente dife-
rente de quem procura por fofo-
cas, por exemplo. A projeção
do Yahoo é que, no futuro, as
pessoas consumam pelo me-
nos 60% do conteúdo desta for-
ma. Sobrariam cerca de 40%
desse direcionamento para as
ferramentas de busca.

‘Facelift’. Ao mesmo tempo
em que se esforça para agradar
a todos os tipos de consumi-
dor, Castro diz que o Yahoo,
por orientação da chefe Maris-
sa Mayer, está em busca do pú-
blico jovem – justamente aque-
las pessoas que não se lembram
de que, um dia, a empresa foi a
marca mais poderosa da inter-
net.

Por isso, as aquisições estão
focadas em ferramentas muito
usadas por adolescentes – caso
do Tumblr, pelo qual a empresa

vai desembolsar US$ 1,1 bilhão
– até startups que desenvolvem
soluções especialmente para
smartphones. Isso porque o trá-
fego na web deve cada vez mais
migrar para os dispositivos mó-
veis. Para dar conta dessa ten-
dência, o Yahoo multiplicou a
equipe dedicada a este segmen-
to por 20 nos últimos anos.

Um dos mantras das agên-
cias de publicidade atualmente

é a tentativa de apagar a linha
divisória entre o conteúdo co-
mercial e o editorial – ou seja, o
usuário consumirá algo patroci-
nado por uma marca sem, ne-
cessariamente, saber disso. Es-
se é um risco que o Yahoo diz
não estar disposto a correr,
uma vez que a inclusão dos inte-
resses de grandes companhias
pode prejudicar a qualidade do
conteúdo.

“Nós fazemos conteúdos di-
recionados aos usuários, e não
às marcas. As empresas podem
se associar a eles. A integração
é possível, mas dentro de limi-
tes”, diz o executivo. Castro ex-
plica que, se a qualidade da notí-
cia ou programa for comprome-
tido, o Yahoo e o anunciante
saem perdendo. “Se oferecer-
mos uma experiência ruim, o
usuário vai embora”, resume.

Publicidade. No entanto, a era
da personalização da internet
permitirá, segundo o diretor de
operações, que mesmo os anún-
cios tradicionais sejam mais re-
levantes. Hoje, já há comerciais
que “seguem” os consumido-
res – mas geralmente eles estão
baseados em algum produto
que foi pesquisado no passado.
A proposta do Yahoo é que os
anúncios passem a ser combi-
nados aos conteúdos.

“No momento em que a pes-
soa estiver lendo uma notícia
ou assistindo a um vídeo sobre
exercícios físicos, o consumi-
dor poderá receber um anún-
cio da Nike, por exemplo”,
exemplifica. “A propaganda
passa a ser relevante para a pes-
soa, pois aparece na hora em
que ela está interessada justa-
mente naquele assunto.”
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Empresa medirá eficiência
de vídeos na internet
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Yahoo se esforça para conquistar público jovem
Sob o comando da ex-Google Marissa Mayer, empresa tenta rejuvenescer sua operação e aposta em aquisições como a da ferramenta de blog Tumblr

Plano. ‘O Yahoo será diferente para cada pessoa’, diz Castro

Na tentativa de recuperar
sua relevância, o Yahoo tam-
bém aposta na matemática. Se-
gundo Erin McPherson, vice-
presidente da área de vídeos da
empresa, o objetivo é oferecer
aos anunciantes ferramentas
que meçam a audiência de ví-

deos exibidos online, com in-
formações complementares
sobre compartilhamentos em
redes sociais e a quantidade de
cliques em anúncios que um de-
terminado conteúdo gerou.

“Queremos ter uma platafor-
ma segura de estatística, para

que as empresas possam com-
pará-la com as oferecidas pelas
redes de televisão”, diz Erin.
Segundo a executiva, esses da-
dos deverão estar disponíveis
para os clientes do Yahoo em
um prazo de 18 a 24 meses.

Embora a plataforma de con-
teúdos tradicionais do Yahoo
esteja bem desenvolvida, Erin
admite que a empresa terá de
se adaptar à era do conteúdo
gerado pelo cidadão comum,
que hoje quase sempre acaba

parando no YouTube, um dos
negócios do rival Google.

Organização. A empresa pre-
tende classificar os vídeos ca-
seiros dentro das plataformas
de assuntos com as quais já tra-
balha – como esportes, finan-

ças e entretenimento –, para
que eles não fiquem “soltos”
em uma ferramenta de busca.

“A ideia é que esses vídeos
possam estar dentro dos con-
teúdos organizados pelo Ya-
hoo.” Ela diz que um dos movi-
mentos para facilitar o compar-

tilhamento de vídeos está sen-
do feito por uma das empresas
do Yahoo, o Flickr.

Recentemente, a empresa
dobrou o tamanho dos vídeos
que podem ser carregados na
ferramenta de 90 segundos pa-
ra 3 minutos.

● Resultados

2013

11,8%
foi a participação do Yahoo no
segmento de buscas na internet,
segundo a Comscore

US$ 5 bilhões
foi a receita da empresa em
2012. No quarto trimestre do ano
passado, o faturamento cresceu
2% – foi a primeira alta registra-
da pela empresa em quatro anos
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