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Em meados de dezembro, semanas antes de a Microsoft Corp. fazer uma oferta não negociada 
para comprar o Yahoo Inc., vários executivos de alto escalão da gigante do software deram um 
giro pela China, Coréia do Sul e Japão para estudar os mercados de internet desses países, de 
acordo com pessoas familiarizadas com a viagem. 
 
Eles chegaram a uma conclusão fundamental: para concorrer na Ásia, uma empresa de fora 
precisa trabalhar com empresas locais de internet que dominam o mercado. 
 
O Yahoo tem essa conexão e a Microsoft a quer. Embora o mercado publicitário online esteja 
passando por uma fase de sólido crescimento nos Estados Unidos, empresas que consigam 
uma presença importante nesses três países asiáticos podem colher frutos ainda maiores. Essa 
consideração estratégica pode exercer um papel importante na determinação da Microsoft de 
pagar mais ou não pelo Yahoo. 
 
A Ásia "é um mercado pouco desenvolvido, mas gigantesco", diz Hiroshi Kamide, um analista 
desse setor da KBC Securities em Tóquio. "Há muito mais potencial para crescimento em 
termos de ganhar participação de mercado." 
 
O Yahoo saiu na frente, ganhando uma presença forte na região em virtude de investimentos 
em três das empresas mais cobiçadas da região: Yahoo Japan, GMarket na Coréia e a holding 
chinesa Alibaba Group, bem como na sua empresa de capital aberto Alibaba.com, um grande 
mercado online. 
 
Essas empresas com administração local também podem ser um fator importante na avaliação 
da oferta em ações e dinheiro da Microsoft e se ela atende aos pedidos de investidores para 
que a aumente. Dependendo de como seu valor é calculado; essas participações podem ser 
traduzidas entre US$ 9 bilhões e US$ 14 bilhões do valor do Yahoo. Essa diferença pode ser 
usada para justificar um aumento de US$ 3 ou mais nos US$ 31 por ação que a Microsoft 
propôs pagar pelo Yahoo. 
 
Áté agora, os investimentos do Yahoo na Ásia não receberam muita atenção na corrida dos 
analistas para decifrar a oferta da Microsoft, que foi feita no dia 31 de janeiro e rapidamente 
rejeitada pelo conselho da empresa, que não a considerou alta o bastante. Mas, nos 
bastidores, a Microsoft fez seu dever de casa. A viagem em dezembro ajudou a formar uma 
lista de opções que a Microsoft elaborou em relação a como ela podia criar uma presença mais 
forte contra a rival Google Inc. na Ásia, dizem pessoas familiarizadas com a empresa. 
 
Depois da oferta, executivos da Microsoft negociaram com representantes do Alibaba Group 
sobre os planos da empresa caso a oferta do Yahoo seja bem-sucedida, diz uma pessoa a par 
das conversas. O Yahoo é dono de 39% do Alibaba, que tem capital fechado e gere a versão 
chinesa do Yahoo, e cerca de 30% do Alibaba.com. 
 
A Microsoft também está se preparando para enviar um membro de sua equipe jurídica 
especializado em questões antitruste para ficar baseado na China, sob a expectativa de que o 
governo chinês vá examinar o negócio de perto caso ele seja fechado, dizem pessoas a par dos 
planos da Microsoft. 
 
Atualmente, as participações do Yahoo na Ásia são investimentos passivos. A empresa não os 
inclui em seus balanços consolidados e tem influência limitada sobre eles. O Yahoo tem um dos 
cinco assentos do conselho do Yahoo Japan, do qual é o segundo maior acionista, e fornece a 
tecnologia usada pelo site japonês. 
 
Mas a estratégia empresarial do Yahoo Japan é conduzida quase que exclusivamente pela 
Softbank Corp. que detém 44%, a maior participação acionária na empresa, e uma 
participação de cerca de 30% no Alibaba e pela diretoria do próprio Yahoo Japan. O Yahoo 



também tem um assento no conselho do Alibaba, mas essa empresa é tocada pelo seu 
fundador, um ex-professor de inglês chamado Jack Ma. 
 
Não está claro como a Microsoft poderia reorganizar essas participações no caso de fechar a 
aquisição. A empresa não quis comentar para esta reportagem, nem o Yahoo. De qualquer 
maneira, a Microsoft provavelmente precisaria da cooperação de Masayoshi Son, o bilionário 
fundador da Softbank, bem como dos conselheiros do Yahoo na Ásia. Em comentários públicos 
recentes, Son disse que não está interessado em vender sua participação no Yahoo Japan. 
 
Mas a Microsoft pode conseguir trabalhar com ele para integrar melhor esses ativos, e assim 
permitir um trabalho mais próximo entre Yahoo Japan e Alibaba, dizem pessoas a par da 
situação. Son tem falado nos últimos meses sobre como uma empresa com fortes raízes na 
China terá influência na internet como um todo, uma ideia que Ma, o fundador do Alibaba, 
ecoou. "Até agora, quem dominava os EUA dominava o mundo, mas isso está mudando", disse 
Son quando a Softbank divulgou seus resultados financeiros no dia 7. 
 
Son foi fundamental na entrada precoce do Yahoo na Ásia. Ele ajudou a empresa a criar o 
Yahoo Japan em 1996 e depois guiou a joint venture em novas áreas. O Yahoo Japan agora 
lidera o mercado japonês em busca via internet e leilões online, e detém cerca de 25% do 
mercado de publicidade online do Japão, de cerca de US$ 4,25 bilhões, segundo analistas. 
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