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pioneiros da web e nesses 14 anos criou
um vasto leque de serviços e conteúdos.
De acordo com dados da empresa de pes-
quisas ComScore, o portal registrou 484
milhões de visitantes únicos em dezem-
bro do ano passado. E esse o ativo que in-
teressa. Essa audiência, combinada com
os 540 milhões de visitantes dos serviços
online da Microsoft, permitiria que logo
de saída a gigante de Redmond quase do-
brasse de tamanho na internet. Mas essa é
a única conta fácil de fazer. A pergunta
mais importante, e que tem sido levanta-
da com insistência pelos analistas, é que
tipo de empresa nasceria da fusão.

A PRIMEIRA DÚVIDA É SOBRE a cultura
das duas companhias. A Microsoft é uma
empresa de software, que nasceu, cresceu
e fez história com o monopólio dos siste-
mas operacionais para PC. O Yahoo! é de
uma geração seguinte, acostumado ao mun-
do caótico e bipercompetitivo da web. "O
Yahoo! vende publicidade, a Microsoft ven-
de software. Até pode existir alguma so-
breposição com o MSN. mas não há siner-
gia entre as atividades principais das em-
presas", diz Daniel Taylor, analista sênior
de internet da consultoria Yankee Group.
De impacto ainda maior é a esperada fuga
de talentos do Yahoo! No mundo da inter-
net, poucos disfarçam o desprezo pela for-
ça bruta com a qual a Microsoft constrói e
mantém mercados. Depois de anunciada a
oferta, diversos engenheiros respeitados
deixaram o Yahoo!, e no Vale do Silício já
se fala no aumento da circulação de currí-
culos. Como nota o blogueiro Mini-Micro-
soft, que é funcionário da companhia, a
maior empresa de software do mundo caiu
da 50a para a 86a posição no mais recente
ranking das melhores empresas para tra-
balhar da Fortune. Logo em seguida, em
87a lugar, vem o Yahoo! Quem ganhou nos
dois últimos anos? O Google.

Outro obstáculo será decidir onde o san-
gue será derramado. A Microsoft divul-
gou uma estimativa de que até l bilhão de
dólares serão economizados anualmente
com a fusão. Muitos dos produtos e ser-
viços de maior sucesso das duas empre-
sas são equivalentes. Mas quem sobrevi-
verá: Hotmail ou Yahoo! Mail? MSN Mo-
ney ou Yahoo! Finance? Yahoo! Messen-
ger ou Windows Live Messenger? Em en-
trevistas, o executivo-chefe da Microsoft.
Steve Ballmer, já disse que a marca Ya-
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hoo! é valiosa e vai sobreviver. Mas falar
é fácil. Promover a harmonia entre os en-
genheiros e marqueteiros certamente não
será. O fiasco da união entre Time Warner
e AOL, em 2000, ainda está fresco na me-
mória e é freqüentemente lembrado quan-
do se fala da "Microhoo". Menos dura. mas
igualmente distrativa, será a tarefa de obter
o ok dos órgãos de defesa da concorrên-
cia. Quando o Google comprou a Double-
click, uma distribuidora de publicidade di-
gital, a Microsoft se empenhou em melar
o negócio. Agora, pode esperar o troco. En-
quanto Ballmer e companhia estiverem de
mãos cheias com os detalhes da integração,
o Google certamente vai pisar no acelera-
dor e ampliar sua vantagem técnica.

E, por fim, resta saber qual vai ser o real
interesse da Microsoft em entrar de cabe-

ça no negócio do software pela in-
ternet. Existem duas idéias pode-
rosas que vão de encontro ao mo-
delo de negócios que fez de Bill
Cates o homem mais rico do mun-
do por quase uma década. A pri-
meira delas é a computação pela rede. Con-
correntes do Word e do Excel, duas máqui-
nas de imprimir dinheiro, já podem ser usa-
dos pela internet. Em vez de comprar uma
licença de uso, eles podem ser acessados
por um navegador. "Steve Ballmer sabe que
produtos põem o pão na sua mesa, assim
como todos os funcionários da Microsoft",
escreveu o influente blogueiro Henry Blod-
get, do site Silicon Alley Insíder. "Existe
uma diferença entre saber que um concor-
rente pode causar uma ruptura em seu ne-
gócio e fazer a ruptura você mesmo." O
Google tem uma rede de data centers es-
palhados pelo mundo para oferecer soft-
ware e serviços pelo mundo. O maior de-
les, que deve estar em plena operação em
três anos, terá 6 200 metros quadrados pa-
ra abrigar os servidores, l 800 metros qua-
drados para o sistema de refrigeração e vai
consumir energia suficiente para abastecer
uma cidade de 80 000 habitantes. Não por

Case e Levin, acaso, está sendo montado às mar-
na fusão AOL- gens de um rio, perto de uma usi-
Time Warner: na hidrelétrica.
fiascos A cada clique em "busca", to-

do esse gigantesco poder de com-
putação é colocado à disposição

dos usuários essencialmente de graça. A
tendência é que essa mesma infra-estrutu-
ra seja usada para oferecer outros tipos de
serviços de software—e essa é outra idéia
que vira de cabeça para baixo o modelo de
venda de licenças. Quem paga a conta são
os anunciantes (embora, em alguns casos,
deva haver algum tipo de serviço preniium
que exigirá o pagamento de uma mensali-
dade). A distribuição também muda radi-
calmente: daqui em diante, o software vai
precisar de audiência — e é por isso que a
compra do Yahoo! é tão importante. Mas
é claro que uma eventual "Microhoo" vai
depender da disposição de Ballmer em ele-
var sua oferta—ou de Jerry Yang ser obri-
gado pelo conselho a aceitar que a venda
é a melhor opção para os acionistas. De
um modo ou de outro, a briga com o Goo-
gle começou para valer.

Com reportagem de Camila Fusco
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Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 3, p. 90-93, 27 fev. 2008.




