
MERCADO Loja virtual abandona ferramenta de busca do Google

Microsoft conquista Amazon
• LOS ANGELES-A Microsoft

conseguiu uma importante
vitória contra suas concor-
rentes. A loja virtual Amazon
abandonou o Google e co-
meçou a usar a tecnologia da
empresa de Bill Gates em
seu serviço de buscas A9.

A nova plataforma Li-
ve.com está no centro dos
esforços da Microsot para ga-
nhar mais receitas com os
anúncios online, e superar
concorrentes como Google e
Yahoo.

A ferramenta de buscas da
Amazon faz pesquisas em di-
versas categorias, como web,
livros e blogs e é indepen-
dente do portal de vendas.

O diretor-executivo do A9,
David Tennenhouse, afirmou
que o Windows Live mos-

trou-se uma 'opção de busca
na web poderosa e muito in-
teressante".

Segundo ele, a busca do
Google foi removida do site
este fim de semana, após o
término do contrato. Ele não

Gigante de
software vê em
buscador meio para
aumentar receitas
com anúncios

comentou os detalhes do
acordo com a Microsot, ou se
um novo contrato com o Go-
ogle seria uma opção.

A ferramenta de buscas da
Microsoft, com nova inter-

face, consolida a estratégia
da gigante de softwares de
oferecer variedade de ser-
viços, como e-mail, mensa-
gem instantânea e pacote de
segurança, além do busca-
dor, no site Live.com.

O gerente de Produtos do
MSN, a unidade de internet
da Microsoft, Justin Osmer,
confirmou que o contrato da
Amazon com o Google ex-
pirou, mas não explicou o
que está por trás da mu-
dança.

- É uma oportunidade
para alcançar um novo seg-
mento e familiarizar as pes-
soas com a marca Windows
Live - afirmou.

Google e Yahoo construí-
ram um negócio multibilio-
nário suportado principal-

mente por venda de anúncios
online em buscas, enquanto a
Microsoft ficou para trás.
Agora, a gigante deseja apro-
veitar este filão com o Win-
dows Live e um novo sistema
de anúncios pagos por clique,
chamado de Ad Center.

- Vemos isto mais como
uma maratona do que uma
corrida de explosão - afir-
mou Osmer.

A ferramenta de buscas
do MSN perdeu novamente
mercado para o Google e o
Yahoo, em março. Sua par-
ticipação entre os usuários
americanos caiu de 14% pa-
ra 11%, enquanto Google e
Yahoo cresceram para 49%
e 22% respectivamente. Os
dados são da Nielsen/Ne-
tRatings.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 maio. 2006. Caderno B. p. B16.




