
OS ÚLTIMOS DOIS ANOS, JERRY

Yang, fundadar do Yahoo! e uma
espécie de mito do novo capitalis-

mo que surgiu com o advento da internet,
foi perseguido de forma implacável por
um executivo carrancudo, com fama de
durão e pouco afeito a ouvir negativas
como resposta. O sujeito ligava sem parar.
Sempre que o encontrava, era a mesma la-
dainha. "Quando você vai vender o Yahoo!
para nós?" Em geral, a resposta era algo
como "não vou vender para vocês, nem
para ninguém". Na sexta-feira 1a, Yang ba-
lançou pela primeira vez. Steve Ballmer,
o assediador em questão, presidente da
Microsoft, anunciou uma oferta de US$
44,6 bilhões pelo controle do Yahoo!, 60%
acima do valor de mercado da empresa. É
uma quantia que faz qualquer um pensar
seriamente no assunto. Até alguém como
Yang, que em 1994 fundou o Yahoo! com
seu colega de faculdade David Filo, trans-

formou a empresa de fundo de quintal
num gigante que fatura US$ 7,9 bilhões e
até hoje está à frente do negócio.

A Microsoft precisa do Yahoo! por duas
razões principais. A primeira é a disputa
por espaço com um rival que cresceu de
forma assombrosa nos últimos anos, o
Google. Em tese, o Google está num mer-
cado diferente do da Microsoft. Mas o
próprio Bill Gates, fundador da Microsoft,
definiu no discurso em que anunciou sua
aposentadoria, em janeiro,
que o futuro da tecnologia é
a conectividade. Esse jogo é
jogado na internet - um lu-
gar em que o Google parece
reinar. Fundado em 1998, o
Google responde hoje por
62% do mercado dos sites
de busca e é líder na venda de
anúncios na rede. O Yahoo!
empacou nos 13%, enquanto
o Live Search, da Microsoft,

mantém-se na casa dos 3%, depois de en-
terrar no ano passado US$ 732 milhões
na divisão de negócios on-line. Em 2006,
os sites do Google atraíam, por mês, 380
milhões de visitantes, ante os 500 milhões
do Yahoo! Hoje, o Google é líder mun-
dial, com 588 milhões de visitas mensais,
à frente da Microsoft (540 milhões) e do
Yahoo! (que caiu para 485 milhões).

Segundo Jeff Lanctot, vice-presidente da
Avenue A Razorfish, a maior agência ame-
ricana de marketing e negócios on-line, o
erro do Yahoo! foi ter perdido o espírito de
inovação e criatividade que marcou seus
primeiros anos. O sistema de buscas do
Google, com um revolucionário método de
indexação de páginas, tornou praticamen-
te obsoleto o modelo do rival. O Google

também foi mais ágil na per-
cepção do que acontecia na
internet. Comprou, em 2006,
o site de compartilhamento
de conteúdo audiovisual
YouTube, assim que soube
do interesse do Yahoo! pelo
negócio. Enquanto o concor-
rente perdia tempo analisan-
do a viabilidade da aquisição,
o Google assinava o contra-
to. A ironia da história é



que, em 2002, o Yahoo! rejeitou
uma oferta para comprar o
Google por US$ 5 bilhões - di-
zia-se disposto a pagar não mais
que US$ 3 bilhões.

Para enfrentar a escalada
do Google, a Microsoft vê
a compra do Yahoo! como
uma medida indispensável.
"Se conseguir fechar o negó-
cio, a Microsoft começa a ex-
plorar melhor novos espaços
para a publicidade on-line,
especialmente dentro das re-
des sociais", afirma Claudia
Woods, diretora de estratégia
e inteligência da Predicta, uma
consultoria especializada em
marketing virtual. Redes so-
ciais são aquelas que compre-
endem comunidades como o
Orkut, que pertence ao Google,
onde é possível trocar infor-
mações e fazer parte de grupos
de afinidade.

No Brasil, a compra do
Yahoo! pela Microsoft poderá
dar à empresa de Bill Gates a liderança da
internet, segundo dados do Ibope/NetRa-
tings. Em dezembro de 2007, o Google e a
Microsoft estavam rigorosamente empa-
tados, considerando a audiência de todos
os sites, páginas e serviços on-line. Se a
associação da Microsoft com o Yahoo! for
oficializada, o novo grupo contará com
19,1 milhões de usuários, ante os 18,8
milhões do Google.

A segunda razão para adquirir o Yahoo!
é que, embora seja líder do mercado de
programas de computador, a Microsoft

carrega uma imagem negativa entre boa
parte dos apaixonados por tecnologia.
Como 90% dos computadores do mundo
rodam com o sistema operacional Windows,
ela é constantemente acusada de mono-
-pólio. Por isso enfrenta ações judiciais, de
governos e empresas concorrentes. A mais
célebre delas foi um processo movido
pelo Departamento de Justiça dos Estados
Unidos, em 1998. A ação alegava irregu-
laridades no fato de a Microsoft incluir o
navegador Internet Explorer em todos os
computadores equipados com o Windows.

Essa manobra (chamada de
bundling) derrotou o nave-
gador concorrente, o Netsca-
pe Navigator, que tinha por
volta de 70% do mercado
quando o Internet Explorer
foi lançado. A sentença, que
saiu em 2000, determinou
que a Microsoft fosse divi-
dida em duas companhias.
Um acordo com a Justiça
impediu esse desfecho.

O SUCeSSO recente da
Apple, em especial com o
público jovem, também pe-
sou para abalar a imagem de
moderna que a Microsoft
carregava. Enquanto a Apple
de Steve Jobs apresentou ino-
vações como o iPod, o iPho-
ne e o iTunes, a Microsoft
não emplacou nos últimos
dez anos nada que causasse
o mesmo impacto. Lançou
em 2006 um MP3-player, o
Zune, para concorrer com o

iPod, mas o projeto ainda não empolgou.
A aquisição do Yahoo!, empresa vista como
"descolada" pelos usuários da internet, ser-
viria para combater a imagem negativa.

Na semana passada, vários analistas ame-
ricanos consideravam a possibilidade de
o Yahoo! conseguir um preço superior à
oferta feita pela Microsoft. De acordo com
um relatório do Citibank, o negócio poderá
chegar a US$ 60 bilhões, 40% a mais que
o proposto inicialmente. É um valor que
dificilmente o site de buscas de Jerry Yang
vai ser capaz de achar novamente.

Text Box
Fonte: Época, n. 508, p. 54-56, 11 fev. 2008.




