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A partir do próximo dia 27, a unidade do Yahoo! responsável pela venda de anúncios relacionados 
a resultados de busca na internet abandonará a marca Overture para ser chamada de Yahoo! 
Search Marketing. Passará a ter efeito mundial o movimento de consolidação das marcas, já 
unificadas desde abril do ano passado nos Estados Unidos. As operações brasileiras serão 
incluídas com o mesmo objetivo de fortalecer o nome Yahoo.  
 
A Overture foi a responsável por gerenciar esse negócio desde sua aquisição pela Yahoo! em 
2003. Há seis anos, ainda chamada de Goto.com, a Overture criou o modelo de vendas de 
anúncios relacionados à busca e conteúdo, chamados de links patrocinados no País.  
 
Apesar de renomeação, a Yahoo! Search Marketing continuará a atuar como um negócio em 
separado da Yahoo! Brasil, assim como acontece na matriz americana, com estrutura 
organizacional e desenvolvimento de tecnologias próprias. O motivo, explica o gerente geral da 
ex-Overture no Brasil, Guilherme Ribenboim, é assegurar aos portais de internet parceiros no 
negócio de anúncios que seus interesses não serão prejudicados pela potencial rivalidade com o 
portal da Yahoo.  
 
A Yahoo! Brasil continua vendendo em suas páginas da web as formas tradicionais de anúncios 
online, como banners.  
 
A mudança de nome acontece no momento em que o mercado de links patrocinados passa por 
sua primeira turbulência, após o anúncio dos resultados do último trimestre de 2005 das duas 
maiores empresas - Google e Yahoo! - e com a primeira grande baixa nas suas ações.  
 
O segmento é um dos mais aquecidos da internet. Segundo a empresa de pesquisas E-marketer, 
esse mercado movimentava US$ 6 bilhões no ano passado e já representa metade do total da 
publicidade na web. "A expectativa para 2006 é crescer entre 30% e 40%, para cerca de US$ 8,5 
bilhões", afirma.  
 
O Google faturou US$ 1,919 bilhão no trimestre encerrado em dezembro do último ano, um 
crescimento de 86% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já a Yahoo! registrou 
vendas de US$ 1,5 bilhão e crescimento de 39%.  
 
Apesar do forte crescimento, os resultados desapontaram muitos analistas de Wall Street, o que 
ajudou a derrubar o valor das ações (ver gráfico).  
 
Entre a abertura de seu capital em 2004 e o dia 11 de janeiro, quando registrou pico de US$ 
475,11 por ação, a Google viu seu valor de mercado quintuplicar. A empresa chegou a valer US$ 
128 bilhões, mais que a Coca-Cola e a Cisco Systems.  
 
Após a publicação dos resultados, o preço das ações começou a cair - movimento que foi 
acelerado após reportagem vinculada no dia 13 de fevereiro pela publicação americana Barron´s 
defendendo que o valor da empresa deveria cair pela metade durante 2006. Ao mesmo tempo, as 
ações da Yahoo! também oscilaram. "O mercado responderá às perguntas -se o segmento está 
sobrevalorizado. Sabemos que essa é uma mídia de resultados para o cliente e que vai continuar 
crescendo", diz Ribenboim.  
 
Parte das preocupações com o Google estão relacionadas ao acirramento da competição com o 
Yahoo! e a MSN, unidade de internet da Microsoft. A Yahoo! promete para o segundo semestre 
um aprimoramento de seus sistemas de anúncios. Segundo Ribenboim, não há data de 
lançamento, mas a empresa quer enfrentar o desafio tecnológico de tornar a relação entre 
anúncios e conteúdo mais eficiente. 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 


