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Até pouco tempo atrás, teria parecido inconcebível a ideia de a Microsoft estar disposta sequer 
a cogitar uma oferta hostil de aquisição de alguma grande empresa no Vale do Silício. 
Entretanto, a três semanas do prazo para uma decisão quanto a sua investida para ganhar o 
controle do Yahoo, é exatamente esse o próximo passo que o gigante dos softwares posi-
cionou-se para fazer. 
 
A noção há muito vigente no Vale vaticina que mesmo aquisições amigáveis são transações 
profundamente arriscadas, pois muitas vezes perdem-se os principais talentos administrativos 
e de engenharia. Ofertas hostis, nas quais se tenta convencer os acionistas a vender apesar da 
oposição do conselho de administração da empresa-alvo, são vistas como uma tática de terra 
arrasada, mais adequada a setores industriais da velha guarda, sem opções de formas mais 
construtivas de criar valor para os investidores. 
 
Desde o início, a Microsoft lançou uma ameaça velada: seguiria "todos os passos necessários" 
para levar sua oferta adiante. O conselho de administração da Yahoo ainda avalia as opções na 
mesa, o que levou, nos últimos dias, a sinais de que haverá mais demonstrações belicosas. 
 
Para forçar sua oferta, a Microsoft agora se prepara para submeter seus próprios diretores à 
aprovação da assembléia de acionistas. Tem até 13 de março para acionar essa luta por 
procurações de votos dos acionistas. O encontro de acionistas do Yahoo ocorre normalmente 
em junho. 
 
A fabricante de softwares também estuda lançar uma oferta diretamente aos acionistas do 
Yahoo, convidando-os a aceitar sua oferta, em dinheiro e ações, apesar de que cláusulas de 
proteção do portal de internet impediriam que a Microsoft ganhasse o controle sem apoio de 
diretores do conselho. 
 
Enviar mensagens sobre tais intenções nesta fase pareceria como um lembrete exagerado de 
que o Yahoo está ficando sem tempo. Uma empresa disposta a divulgar uma oferta não 
solicitada, com grande ágio, como a Microsoft fez em 1 de fevereiro, já sinalizou estar 
preparada para entrar em uma completa disputa hostil por procurações de voto, segundo a 
avaliação de Morton Pierce, especialista em fusões e aquisições na banca Dewey & LeBoeuf. 
 
"É como um jogo de xadrez: suponho que eles imaginaram este passo e presumiram que 
seriam rejeitados de início", afirmou. . 
 
Caso a Microsoft seja obrigada a lançar-se em uma guerra total, pode pelo menos reconfortar-
se com a história da aquisição da fabricante de softwares PeopleSoft pela rival Oracle, 
transação hostil mais quente na história do Vale. 
 
"O manual sempre pregou que não se tente uma oferta hostil se houver qualquer tipo de 
preocupação com o impacto sobre as pessoas e produtos", afirmou um executivo de banco de 
investimento que trabalha no Vale. "A Oracle, contudo, mudou a mentalidade. A PeopleSoft 
manteve-se muito bem por mais de um ano, enquanto esteve sob ataque." 
 
Uma diferença nesse caso, entretanto, é que a Oracle pouco precisava da equipe 
administrativa ou dos engenheiros rasos da PeopleSoft e baseou a aquisição em cortes 
substanciais de postos de trabalho. 
 
Em entrevista ao "Financial Times" no fim de semana, o presidente do conselho de 
administração da Microsoft, Bill Gates, reiterou ver os engenheiros do Yahoo como um 
patrimônio. Indicou, no entanto, que a Microsoft acredita ter recursos técnicos para seguir 
sozinha no setor de buscas na internet.' 
 



Outros executivos dizem que em algumas áreas tecnológicas cruciais, como o sistema de 
publicidade para buscas, a Microsoft está à frente do Yahoo. Sugerem ver pouca necessidade 
na tecnologia do Yahoo que se sobrepõe à da Microsoft. 
 
"Uma aquisição hostil indica que as partes menos voláteis das operações, como marca, base 
instalada, clientes e infra-estrutura são mais valiosas do que as partes voláteis do negócio, 
como os talentos executivos e de engenharia", observou um investidor com aplicações no Vale. 
É uma mensagem amarga para os funcionários do Yahoo e um dos motivos pelos quais a 
empresa prometeu pacotes de indenização no caso de qualquer aquisição levar a demissões. 
 
Apesar dos preparativos de guerra, a maioria dos analistas acredita que a Microsoft espera 
pressionar a direção do Yahoo a aceitar a oferta, antes de dar esse passo. 
 
Pelo menos na superfície, a campanha não vislumbra um aumento na oferta. Executivos da 
Microsoft reiteraram nos últimos dias que a proposta ê "plena è justa". As ações do Yahoo, 
contudo, são negociadas ligeiramente acima do valor oferecido, indicando que Wall Street 
espera que a Microsoft tenha de acabar elevando o preço. 
 
"Em geral, uma disputa por procuração de votos termina com a aceitação do acordo" pela 
empresa sendo comprada, observou Pierce. "Em algum ponto, o Yahoo desistirá." Esta é uma 
suposição que a Microsoft em breve poderá RH ter de colocar aprova. 
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