
 
Yahoo! renova sistema de olho na publicidade 
 
O portal Yahoo! decidiu renovar seu sistema de busca Cadê?, adquirido em janeiro de 2002. Até o 
final desta semana faz o mesmo com o próprio sistema de busca de sua marca. A iniciativa, que 
segue o modelo mundial, faz parte da estratégia para atrair maior número de anunciantes ao 
portal.  
 
Segundo Bruno Fiorentini Júnior, presidente do Yahoo! Brasil, o Cadê? antes só fazia buscas nos 
400 mil sites que mantém em cadastro. "Agora, a pesquisa estende-se a toda a web." Isso inclui 
42 milhões de documentos gerados no Brasil e bilhões mundialmente.  
 
O Cadê? também ganhou nova logomarca e visual para se assemelhar ao Yahoo!. A plataforma de 
buscas, apesar de incluir mais conteúdo, tornou a procura mais rápida porque foi "turbinada", 
segundo o executivo.  
 
O layout das páginas também ficou mais limpo porque, diz ele, o internauta pedia um sistema de 
busca menos poluído, com reduzido número de banners.  
 
Ao mesmo tempo que atraia público maior para suas buscas e, conseqüentemente, mais 
anunciantes, Fiorentini espera que a iniciativa de renovar os serviços garantam mais links 
patrocinados.  
 
Essa opção de anúncio foi lançada no Brasil em janeiro deste ano e permite que, a cada item 
pesquisado, três empresas se destaquem nos primeiros lugares da resposta da pesquisa como 
patrocinadores. Até agora, a companhia já conquistou 300 clientes.  
 
Os links patrocinados já respondem por 20% da receita mundial do Yahoo!, ou US$ 64 milhões 
dos US$ 321,4 milhões obtidos no segundo trimestre. No Brasil, a empresa ainda não atingiu esse 
índice, segundo Fiorentini, mas esse é o alvo. Como tem ações listadas na Nasdaq, a empresa não 
divulga os números do desempenho no país.  
 
Para divulgar o novo sistema de busca, o Yahoo! vai lançar um desafio para estudantes a partir de 
agosto. Com anúncios em emissoras de TV como Cartoon Networks, Band Sports, AXN e TNT e 
divulgação em mais de 300 escolas, o portal quer estimular os adolescentes a usar a nova 
pesquisa do site. O campeonato termina no final de setembro, com prêmios que vão de bonés e 
camisetas a R$ 10 mil em compras e um automóvel Renault Clio. A companhia não divulga o 
investimento na iniciativa.  
 
As fontes de receita do Yahoo! Brasil, de acordo com o executivo, são a publicidade, que responde 
por 65% do total e inclui os links patrocinados, e as operações de comércio eletrônico e outras 
transações, que respondem pelos demais 35%. (TF) 
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