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Dois de março de 1995. Há dez
anos, nos EUA, um dos mais im-
portantes ícones da web, o
Yahoo!, fazia a sua estréia oficial
na rede.A idéia era inovadora: dis-
ponibilizar aos internautasumban-
co de dados com endereços de si-
tes selecionados. No banco de da-
dos, conhecido como diretório, os
usuários podiam fazer pesquisas
por páginas que tivessem informa-
ções ou serviços desejados.

Os responsáveis pela novidade
eram dois alunos da universidade
norte-americana Stanford: David
Filo e Jerry Yang. Em 1994, nas
horas de folga, enquanto não tra-
balhavam em seus projetos de
doutorado, os dois se dedicavam
a um hobby: organizar os endere-
ços de seus sites prediletos em lis-
tas virtuais.

Chegou uma hora, porém, em
que essas listas estavam abarrota-
dasde endereços, dificultando a lo-
calização de um site específico.
Eles, então, decidiramcriar catego-
rias para cada tipo de site. Depois,
vieram as subcategorias. E assim
surgiu o esqueleto do Yahoo!

Opróximopasso foi lançar, des-
pretensiosamente, em 1994, esse
catálogo na internet. Sob o nome
de“Jerry’sGuide to theWorldWi-
de Web”, o site foi hospedado na
própria universidade, nos micros
de Filo e Yang. Não foi feita ne-
nhuma publicidade. De boca em
boca, a página angariou usuários.
No final de 94, já recebia mais de
cem mil internautas por dia.

Nessaépoca, os dois universitá-
rios passavam mais tempo organi-
zando suas listas do que colhendo
dados para suas dissertações de
doutorado.

Foi, então, que, em 1995, eles
sederamcontadequeohobby po-
deria gerar algum lucro financei-
ro. Por isso, largaram a faculdade

e resolveram fundar o Yahoo!
Aliás, a história da escolha do

nome, que é uma abreviação de
Yet Another Officious Oracle (al-
go como Mais um Oráculo Não-
Oficial Categorizado), é bem inu-
sitada. Filo e Yang pesquisaram
no dicionário e, ao verem a defini-
çãodeyahoo - rude, semsofistica-
ção -, acharam que tinha a cara do
serviço.

No início, a equipe do site era
bem reduzida, com cerca de 15
pessoas. Hoje em dia, esse núme-
ro já chegou a 7,6 mil.

O valor de mercado da compa-
nhia, atualmente, chega a US$ 50
bilhões. Com suas ações na bolsa
Nasdaq, de Nova York, desde
1996, o Yahoo!, no dia de seu ani-
versário de dez anos, ficou em 16.º
lugar entre as empresas de tecnolo-
gia que tiveram maior volume de
ações negociadas.

Emumadécada, oportal sofreu
diversas modificações para acom-
panhar o desenvolvimento da in-
ternet. O esquema inicial de pes-
quisas por diretórios não faz mais
tanto sucesso como antigamente.

Hoje em dia, a ferramenta de
busca preferida dos internautas é a
que faz pesquisas por meio de ro-
bôs virtuais, que varrem a rede à
procura de sites.

“Atualmente, 90% das buscas
são feitas por robôs. Por isso, nossa
prioridadenão émais odiretório de
endereços”, explicaBrunoFiorenti-
ni, presidente do Yahoo! Brasil.

A pesquisa por robôs também é
usada pelo maior concorrente do
site: oGoogle, que, aliás, já foi um
dos responsáveis pela tecnologia
de buscas do Yahoo!

Durante a parceria entre as duas
empresas, que durou entre 2000 e
2004, o Google se fortaleceu, lan-
çou seu próprio site e destronou o
Yahoo! da posição de número um
embuscasnomundo.Hoje, oGoo-
gle detém 47% de participação an-
te21%doYahoo!, segundonúme-
ros da Nielsen/NetRatings.

As buscas, no entanto, não são
o único filão do portal Yahoo!.
Com a filosofia de segurar cada
vez mais o usuário no site, a pági-
na lançou diversos serviços que
vão desde e-mail gratuito a agên-

cia de viagens. Por esse motivo, o
endereço é um dos mais acessa-
dos na web. São 345 milhões de
visitantes por mês.

“Nossa estratégia é cada vez
mais investir em serviços. Por
exemplo, uma pessoa que tem
umaconta de e-mail acaba usando
um outro serviço, como a busca,
por exemplo.Umacoisa leva àou-
tra. ”, explica Fiorentini. Entre as
próximas novidades, está a bus-
ca por filmes e programas de te-
levisão que podem ser baixados
pela internet.●
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PIONEIROS - David Filo (à esquerda) e Jerry Yang (à direita) comemoram, com o executivo Terry Semel,na Nasdaq, o aniversário do Yahoo!

345
milhões é o número de
visitantes que o Yahoo!
recebe diariamente

165
milhões de usuários estão
cadastrados nos serviços
oferecidos pelo portal

21%
dos internautas que fazem
pesquisas na internet
usam o Yahoo!

90%
das buscas realizadas no
site são feitas por meio do
robô virtual

50
milhões de dólares é o valor
de mercado do portal
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