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Um ano atrás, as ambições do Yahoo na indústria da mídia eram no mínimo audaciosas. Os 
executivos falavam em criar uma programação avassaladora e definitiva para o mundo interativo, 
um tipo de "I Love Lucy" da internet. Com o ex-magnata do cinema Terry S. Semel como 
executivo-chefe e o ex-presidente do conselho de administração da rede de TV ABC, Lloyd Braun, 
comandando a unidade de mídia, o Yahoo parecia capaz de alcançar suas aspirações. A 
companhia começou a trabalhar avidamente em uma série de idéias de conteúdo, da adaptação 
de um reality show para um programa multimilionário da internet ao desenvolvimento de um 
outro reality show que envolvia disputas e produtos eletrônicos. 
 
Hoje, depois de um ano turbulento para o setor de mídia, as ambições do Yahoo são bem mais 
modestas. Grandes projetos estão em compasso de espera enquanto o Yahoo avalia potenciais 
oportunidades de negócios. E as parcerias de conteúdo que o Yahoo vinha perseguindo com zelo 
estão sendo firmadas cada vez mais por concorrentes como a America Online (AOL), o Google e o 
MSN, da Microsoft. Uma companhia que um ano atrás transferiu suas operações de mídia para o 
sul da Califórnia e contratou uma série de executivos de Hollywood, subitamente está recuando 
em sua retórica cinematográfica. "É justo dizer que mudamos nossa linha de pensamento nos 
últimos 15 meses", afirma Daniel L. Rosensweig, diretor operacional do Yahoo. 
 
É a fase de aprendizado do Yahoo na mídia. Enquanto concorrentes como a AOL e o Google 
ficaram mais fortes no último ano, o Yahoo lutou para encontrar o passo. Os esforços originais em 
conteúdo, dos blogs de celebridades aos reality shows on-line, falharam ou pararam em meio ao 
processo de desenvolvimento. Os números referentes ao tráfego na internet ficaram estagnados 
em alguns de seus sites de mídia. E a unidade de mídia do Yahoo só conseguiu atingir suas metas 
financeiras no ano passado depois de revisá-las para baixo, segundo fontes familiarizadas com o 
grupo. 
 
O Yahoo diz que seu grupo de mídia teve um bom desempenho e cumpriu as expectativas para 
2005. A empresa cita o tráfego apresentado pelos sites de notícias, música e jogos, que lideram 
suas categorias; e o de cinema, que ficou em segundo lugar. "Eles fizeram o que nós pedimos e 
algo mais", diz Rosensweig. 
 
Para dificultar ainda mais, em 2005 Hollywood começou a disputar de volta o controle sobre seu 
destino on-line. Os estúdios começaram a oferecer programas de TV em sites próprios. Quando as 
companhias de mídia mostram-se dispostas a dividir conteúdo com empresas da internet, com 
freqüência elas querem comissões cada vez maiores. Para o Yahoo, cujos investidores se 
acostumaram a margens gordas, o custo crescente do conteúdo é um problema. 
 
Ao invés disso, as ambições do Yahoo na mídia vão se concentrar mais em suas raízes 
tecnológicas. A empresa adquiriu meia dúzia de companhias de tecnologia iniciantes, focadas no 
desenvolvimento de comunidades on-line, onde as pessoas compartilham de tudo. O objetivo é 
configurar o conteúdo desenvolvido em comunidades com todas as propriedades de mídia, como 
notícias, jogos e música. 
 
Esse recuo estratégico abre espaço para os concorrentes. Em fevereiro, por exemplo, a NBC fez 
uma parceria com a ESPN.com e o Google para transmitir videoclipes dos Jogos Olímpicos de 
Inverno. 
 
Um mês antes, o Google fez uma parceria com a CBS para ter alguns programas em sua nova 
videoteca. Enquanto isso, a AOL deu seqüência à sua cobertura on-line exclusiva do evento 
musical Live 8, em julho, com um acordo para um reality show com a Mark Burnett Productions, 
sócia do Yahoo. 
 



Uma iniciativa do Yahoo em 2005 ajudou a firmar o Google como concorrente na área de 
conteúdo on-line. Quando a CBS buscou, em setembro, um parceiro para distribuir a estréia de 
"Everybody Hates Chris", ela procurou primeiro o Yahoo, pedindo como retribuição apenas um link 
de volta para o seu site. O Yahoo rejeitou e a CBS levou a proposta ao Google, dando ao maior 
site de busca seu primeiro negócio significativo na área de conteúdo e atraindo milhões de 
internautas. 
 
Executivos do Yahoo insistem que o negócio não fazia sentido e que continuam competindo por 
grandes acordos na área de conteúdo, mas desde que tragam mais valor. "O negócio não é só 
atrair pessoas para o site, mas também mantê-las, estimulando-as a criar e compartilhar seus 
próprios conteúdos, e certificando-se de que voltarão", afirma Braun. 
 
O Yahoo tem cacife para isso. A companhia tem mais de 400 milhões de visitantes e uma divisão 
de mídia que canaliza mais vídeos de música do que qualquer outra, todos os meses. Mas sua 
relutância em buscar com maior agressividade conteúdo de fora, a menos que possa colocar sua 
própria marca, poderá prejudicar os esforços em atrair anunciantes. 
 
O homem encarregado de criar esse equilíbrio delicado para as ofertas de mídia do Yahoo é 
Braun. De muitas maneiras, é um papel estranho para um ex-executivo da CBS que fez seu nome 
desenvolvendo grandes sucessos como "Lost" e "Desperate Housewifes". Braun, que se 
autoproclama um recém-convertido à tecnologia, pouco sabia sobre a internet antes ir para o 
Yahoo, em 2004. 
 
Apesar de uma curva de aprendizado íngreme, o comando do Yahoo afirma que Braun está 
transformando sua visão em realidade. Eles citam a maneira como o Yahoo conduziu os Jogos 
Olímpicos de Inverno entre os exemplos. A ESPN e o Google formaram uma parceria com a NBC. 
O Yahoo, por outro lado, criou seu próprio site sobre as Olimpíadas de Inverno com notícias, 
colunistas exclusivos e conteúdo gerado por usuários, como fotos tiradas por espectadores. 
 
Mas o Yahoo poderá sofrer baixas significativas enquanto pega nas armas para seguir com sua 
estratégia. Um dos projetos iniciais preferidos de Braun era ressuscitar "The Runner", programa 
em que um candidato atravessa os Estados Unidos com câmeras escondidas. Os espectadores on-
line assistiriam aos programas e buscariam pistas para ganhar prêmios. Mas como o Yahoo não 
tinha certeza se conseguiria recuperar os custos elevados de filmagem, estimados entre US$ 5 
milhões e US$ 10 milhões, decidiu engavetar o projeto. 
 
Em janeiro, a AOL começou a negociar com a Burnett um reality show. Em dez dias haviam 
acertado os detalhes de "Gold Rush", um tipo de caça ao tesouro on-line. Agora, executivos da 
Burnett e da AOL estão se organizando para comercializar o programa. Um parceiro de Hollywood 
que acompanhava cegamente o Yahoo desde 2004 está agora jogando com um de seus maiores 
rivais. 
 
Braun e outros executivos do Yahoo afirmam que estão certos ao fazer uma pausa para avaliar os 
conceitos de reality shows. Assim que tiverem certeza de que não há nada errado com o modelo, 
seguirão adiante. É uma dura mudança para a divisão de mídia do Yahoo. A soberba foi 
substituída pela cautela. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 
 


