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Quando o Google divulgou suas primeiras demonstrações financeiras públicas, dois anos atrás, 
os investidores não foram os únicos a ficar surpresos. Examinando a papelada do concorrente 
Yahoo, os analistas ficaram impressionados ao perceber o quanto mais de lucro o Google tinha 
gerado em relação ao rival, com seu sistema para vender anúncios nas páginas que 
apresentam os resultados das buscas na internet - os chamados links patrocinados. O Yahoo 
entrou em ação, direcionando engenheiros e dinheiro para pesquisas em um grande projeto de 
reorganização de todos os aspectos de seu negócio de links patrocinados, dos equipamentos e 
softwares aos métodos e algoritmos usados para selecionar os anúncios mais lucrativos.  
 
Batizado de "Panamá", por seu objetivo de reduzir as diferenças entre as redes de anúncios 
concorrentes, o projeto envolve centenas de especialistas do Yahoo. "Este é o mais importante 
projeto individual da empresa nos últimos dois anos", afirma Ali Diab, um ex-executivo do 
Yahoo que deixou a companhia em janeiro para trabalhar no banco de investimento Roth 
Capital Partners.  
 
Agora, o Yahoo e o terceiro maior mecanismo de busca da internet, o MSN, estão para lançar 
seu esperado contra-ataque. Neste mês, o Yahoo lança uma base de tecnologia remodelada, 
que inclui um sistema mais robusto de servidores e software. A novidade será seguida, ainda 
este ano, de meios melhorados de gerenciar e classificar os anúncios. Já o MSN, da Microsoft, 
lançou na semana passada o adCenter, sua primeira rede de de links patrocinados. Em ambos 
os casos, o Yahoo e o MSN podem não conseguir alcançar a popularidade do Google entre os 
usuários, mas esperam pelo menos amenizar a liderança da concorrente nas receitas obtidas 
pela publicidade. 
 
Não espere uma mudança súbita no fluxo de dólares envolvidos nas buscas. O Google ampliou 
sua vantagem sobre o Yahoo e o MSN, abocanhando 49% de todo o negócio de links 
patrocinados nos Estados Unidos no ano passado, em comparação aos 33% de 2004, segundo 
a empresa de pesquisa eMarketer.  
 
Analistas acreditam que o Google continuará ganhando participação de mercado mesmo após 
os ajustes realizados por seus concorrentes, embora em ritmo menor. Um grande motivo: 
mesmo depois de reorganizar a mecânica de seus links patrocinados, o Yahoo e o MSN não 
chegam nem perto de igualar o número total de anunciantes do Google. Analistas acreditam 
que o Google tem mais de 400 mil anunciantes, duas vezes mais que o Yahoo. Já o MSN está 
começando do zero, com um número limitado de empresas em teste. Quanto maior a base de 
anunciantes, mais chances os mecanismos de busca têm de encontrar e exibir anúncios que 
vão gerar o maior número de cliques.  
 
Isso explica como o Google chegou a uma liderança tão distante dos demais concorrentes. A 
Overture Services, uma pioneira do setor adquirida pelo Yahoo em 2003, classificava os links 
patrocinados de acordo com o valor oferecido pelos anunciantes. O Google seguiu logo depois, 
com uma mudança. Ela classificou os anúncios por preço ofertado, é lógico, mas também com 
base na relevância. A idéia é ilusoriamente simples: um anúncio que recebe 10 cliques de 
usuários a U$ 1 cada é mais lucrativo para se mostrar do que um anúncio que gera um clique 
a US$ 2. Seis anos e centenas de bilhões de indagações depois, o Google acumulou uma 
reserva de conhecimento e tecnologia que o Yahoo e o MSN não conseguirão alcançar com 
pequenos ajustes no código do software.  
 
A grande atenção que está sendo dada a diferentes estratégias de busca mostra o quanto está 
em jogo. Esses diminutos anúncios de texto, que normalmente não empregam mais que uma 
dúzia de palavras, geraram mais de US$ 10 bilhões no ano passado e deverão superar os US$ 
14 bilhões em 2006, segundo a eMarketer. Cada vez mais o Google, o Yahoo e outras 
repassam os anúncios para uma rede de parceiros capazes de oferecer outros tipos de 
conteúdo on-line, de acessos a blogs a novas reportagens na CNN.com. Por exemplo, o site 
Edmunds.com, especializado em automobilismo, exibe os anúncios de texto captados pelo 



Google a revendedores de carros locais ou companhias de seguros, junto com seu conteúdo 
normal.  
 
Por causa da relevância do Google e de seu estoque maior de anunciantes, as vendas desses 
chamados anúncios contextuais cresceram duas vezes e meia mais que as do Yahoo no ano 
passado, segundo estimativas de analistas. É por isso que o preço da ação do Google acumula 
valorização de 123% desde o início de 2005, enquanto o Yahoo exibe uma queda de 14%.  
 
O quanto dessa diferença o Yahoo e o MSN poderão diminuir vai depender do resultado de 
algumas escolhas curiosas que eles tem feito na maneira de gerenciar as informações. O 
adCenter da Microsoft, por exemplo, vai incorporar um grande número de informações 
demográficas dos usuários em suas equações de combinação de anúncios. Ao contrário do 
Google, a Microsoft sabe muita coisa sobre seus clientes. Mais de 250 milhões de usuários 
fornecem à Microsoft um bom nível de informações pessoais, como sexo, idade e CEP, quando 
solicitam os vários serviços do MSN, como uma conta do Hotmail. A Microsoft vai usar esses 
dados demográficos nas combinações contextuais de anúncios, na esperança de proporcionar 
um resultado radicalmente melhor. A Microsoft insiste que nenhuma informação que permita 
identificar o cliente será revelada.  
 
Ao invés de simplesmente oferecer palavras e frases, a MSN aposta que alguns anunciantes 
vão pagar mais se souberem que o internauta está dentro de seu público-alvo. Por exemplo, a 
Kentucky Fried Chicken (KFC) poderia se voltar para as mulheres com idades entre 35 e 45 
anos na hora do jantar, na esperança de que elas optem por comprar um pacote de coxas e 
peito de frango ao invés de fazer comida em casa. Ou a Neutrogena poderia definir uma série 
de anúncios para seus cremes faciais para homens e uma outra série para as mulheres. "A 
busca é um instrumento muito cego", diz Joanne Bradford, vice-presidente e diretora de 
receita de mídia da Microsoft. "O adCenter é uma ferramenta que dá muito mais controle."  
 
Essa abordagem poderá afetar mais o Yahoo do que o Google. Afinal, anunciantes curiosos são 
menos propensos a diminuir o orçamento dedicado ao Google, que tem um público maior. "Ela 
torna o estoque de anúncios disponíveis mais relevante", diz Adam Broitman, especialista de 
mídia da Morpheus Media, uma agência on-line que está ajudando clientes a trabalhar com o 
adCenter. "Se o Yahoo não igualar a iniciativa do MSN, poderá haver uma transferência de 
dinheiro de anúncios."  
 
Os executivos do Yahoo estão determinados a tornar seus anúncios de busca mais relevantes, 
mas não querem falar sobre como vão fazer isso. A companhia possui dados demográficos 
significativos, devido aos mais de 200 milhões de consumidores que usam seus vários 
serviços, cujo processo de solicitação sempre envolve a transferência de informações. Mas três 
fontes ligadas ao projeto Panamá afirmam que tem havido pouca discussão sobre a inclusão de 
dados demográficos. Ao invés disso, o Yahoo parece seguir a abordagem do Google: investir 
seus recursos na intrincada ciência de combinar anúncios com resultados das buscas e páginas 
de conteúdo on-line. Mesmo que isso não elimine completamente a diferença, alguma melhoria 
na lucratividade com as buscas poderá se refletir de maneira positiva sobre o preço da ação do 
Yahoo.  
 
Aparentemente, a briga dos concorrentes não perturba o Google. A empresa parece fazer 
poucas mudanças em seu método - o Google ainda recolhe poucas informações demográficas 
de seus usuários, mesmo daqueles que são assinantes de seu serviço de correio eletrônico 
Gmail. Ao invés disso, funcionários da companhia apreciam as possibilidades de longo prazo de 
um incipiente serviço personalizado de busca, que armazena e analisa informações procuradas 
pelas pessoas para obter uma percepção maior sobre o comportamento e as preferências dos 
usuários.  
 
Isso lança uma luz sobre o que o Google ainda vê como o maior obstáculo a todos os 
mecanismos de busca: entender a intenção de um usuário a partir de apenas duas ou três 
palavras digitadas em uma caixa de busca. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 maio 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B2. 


