
Setor de Web consolida sua força publicitária    
 
Definitivamente, as agências de publicidade on-line são a bola da vez neste mercado. Isso 
pode ser confirmado não apenas pelo fato de a Microsoft ter anunciado a compra, na sexta-
feira, da aQuantive, por cerca de US$ 6 bilhões. Há mais comparações estrangeiras que 
embasam esta afirmação. Na última quinta-feira, o segundo maior grupo de publicidade do 
planeta, o WPP, com faturamento de US$ 10,8 bilhões, havia anunciado a aquisição da 27/7 
Real Media por US$ 649 milhões. 
 
Ao pé da letra, nem é preciso cruzar o oceano para confirmar a tendência. O mercado local 
assistiu, no início deste ano, a venda da AgênciaClick para a Isobar, do Aegis Group, o sétimo 
maior do planeta, com receita de US$ 1,8 bilhão. O valor do negócio foi considerado 
surpreendente pelo mercado brasileiro: R$ 65 milhões. Sinal, absoluto, de novos tempos. No 
caso da Microsoft, a maior desenvolvedora de softwares do mundo busca alcançar o Google no 
mercado de publicidade on-line. Os acionistas da aQuantive receberão US$ 66,50 a ação à 
vista, informou a Microsoft, com sede em Redmond, Washington (EUA). 
 
A oferta representa um ágio de 85% sobre o preço de fechamento das ações da aQuantive na 
quinta-feira passada e 29 vezes mais do que os lucros antecipados de 2008 da companhia de 
Seattle, antes de certos itens. O diretor-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, acelera o passo 
para não ficar atrás das concorrentes que fazem compras para conquistar uma fatia maior do 
mercado. A Google está adquirindo a DoubleClick, que como a aQuantive cria anúncios na 
internet e mede a receptividade deles entre o público-alvo, e a Yahoo! está incorporando a 
Right Media. 
 
"A Microsoft estava entrando em desespero", disse Sameet Sinha, analista da Kaufman 
Brothers, em Nova York. "Com cada transação bem-sucedida, o valor da raridade subiu. A 
aQuantive é uma companhia rara", disse Sinha. As ações da aQuantive saltaram 77%, 
fechando US$ 63,60 na Bolsa eletrônica Nasdaq. Elas acumularam alta de 45% este ano antes 
de sexta-feira. As ações da Microsoft deslizaram 9 centavos, fechando em US$ 30,89.  
 
As da ValueClick, uma concorrente da aQuantive e da DoubleClick, saltaram perto de 13%, 
fechando em US$ 31,59, registrando alta recorde. O preço, que inclui opções em aberto, é 
mais elevado do que os analistas esperavam, mesmo depois de o Google ter aceitado pagar 
US$ 3,1 bilhões para a DoubleClick. Os analistas do Citigroup e da Piper Jaffray haviam 
estipulado o preço de aquisição da aQuantive numa faixa de US$ 39 a US$ 42 a ação. A norte-
americana aQuantive teve receita de US$ 442,2 milhões no ano passado. 
 
Essa é a quarta aquisição no setor de publicidade na internet desde 13 de abril, quando a 
Google anunciou a compra da DoubleClick. Lembrando que o Yahoo! fechou acordo no mês 
passado para comprar 80% das ações da Right Media que ainda não estavam em seu poder. 
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