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O braço brasileiro do Yahoo! anunciará um acordo operacional com o iBest para incluir sua 
clientela em posições privilegiadas nos resultados de busca do portal do provedor gratuito de 
Internet  
 
São Paulo - Em pouco mais de quatro meses de operação, a venda de links patrocinados no 
Yahoo!Brasil já responde por 10% da receita do portal no País. Até o final do ano, um quinto do 
faturamento deverá ser proveniente dessa unidade de negócios, que comercializa as primeiras 
posições nos resultados de busca na Internet. Para chegar lá, a estratégia do portal passa 
inclusive pela concorrência. É ali que o Yahoo!Brasil vai buscar parte dos 10% de receita adicional 
previstos para a unidade em 2003.  
 
Nos próximos dias, o braço brasileiro do Yahoo! anunciará um acordo operacional com o iBest, 
para incluir sua clientela em posições privilegiadas nos resultados de busca do portal do provedor 
gratuito de Internet. Mesmo que concorrente em outros serviços, o iBest alavancará em 5% a 
audiência total do Yahoo! entre os sites de busca. "Teremos cerca de 45% do total de buscas de 
Internet feitas no Brasil", justifica o diretor de e-commerce do Yahoo, Marcelo Ribemboim. 
"Assim, parte do crescimento na receita será natural e outra parte será proveniente do acordo 
com o iBest".  
 
A partir da parceria e da possibilidade de exibir os links em três portais Yahoo, Cadê? e iBest, a 
unidade de negócios vai responder por 45% do total de buscas efetuadas na Internet no País e 
deve chegar aos 20% da receita consolidada do Yahoo!Brasil. "Vamos garantir maior rentabilidade 
ao cliente", acrescenta Ribemboim. Embora os portais não falem em valores, o acordo operacional 
prevê o pagamento de comissão ao iBest, caso o cliente Yahoo! queira expor seu link também no 
portal de Internet grátis.  
 
O pagamento de comissão, segundo Ribemboim, mostrou-se o mais adequado, em decorrência do 
tipo de comercialização de links adotado pelo Yahoo no País. Ao contrário da modalidade 
empregada pelo portal lá fora, o Yahoo!Brasil optou pela venda de espaço por impressão. Isso 
quer dizer que independentemente de o internauta clicar ou não sobre o link do cliente, há 
pagamento pelo serviço. Nos Estados Unidos, a cobrança se dá por clique sobre o link (pay-per-
click).  
 
"Comercializamos posições privilegiadas por palavra-chave, cujos preços estão pré-fixados", 
explica o executivo. Assim, para contratar o serviço, o cliente desembolsa de R$ 50 a R$ 2,2 mil 
por palavra-chave selecionada, valor que será multiplicado pelo número de vezes que a palavra 
for buscada. O cliente pode determinar também o tempo de exposição em que pretende deixar o 
link rodando nos três primeiros lugares do resultado de busca o sistema é randômico. "Quanto 
maior a impressão (número de vezes que uma palavra é solicitada na busca), mais alto o seu 
preço."  
 
Estratégia  
 
A estratégia do Yahoo!Brasil, entretanto, não se limita a correr junto com a concorrência. Mais 
adiante, ainda sem data definida, deve entrar em vigor no País a modalidade de negócios adotada 
pelo portal nos Estados Unidos e na Europa. "Primeiro, queremos familiarizar o cliente com a idéia 
de comprar uma posição no site de busca, por meio da cobrança por impressão", explica 
Ribemboim. "Quando a cultura estiver difundida, vamos promover leilões de palavras e então 
cobrar por clique", diz.  
 



Lá fora, a Overture opera os negócios de link patrocinado do Yahoo! e promove uma espécie de 
leilão de palavras-chave. Pela modalidade, não há preço pré-fixado para palavras ou expressões e 
os potenciais clientes dão lances.  
A cada oferta maior, o usuário conquista o primeiro lugar no resultado de busca. "Esse modelo 
exige maturidade do mercado, já que pode sair muito mais caro do que o pagamento por 
impressão", defende Ribemboim.  
 
Por enquanto, o Yahoo!Brasil conta com 180 clientes na unidade de links patrocinados, dos quais 
160, varejistas. "Inicialmente, achamos que o modelo de marketing era sinônimo de comércio 
eletrônico. Agora já sabemos que é de varejo em geral", afirma o diretor. Entre os grandes 
clientes, os contratos giram, em média, em torno de 800 palavras com menor orçamento, 
pequenas empresas compram geralmente 25 palavras-chave. Em quatro meses, o Yahoo!Brasil já 
comercializou 5,7 mil termos. O Yahoo!Brasil não divulga faturamento.  
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