
Microsoft ainda está de olho no Yahoo 
 
Steve Ballmer, CEO da Microsoft, afirmou ontem que a oferta de compra do site de buscas 
Yahoo ainda é válida. "O negócio faz sentido em preço e em estrutura", disse Ballmer durante 
a abertura oficial da feira Cebit, em Hannover, na Alemanha. O executivo acrescentou que 
espera que o acordo se torne realidade.  
 
No início do mês passado, a gigante do software Microsoft anunciou uma oferta de compra 
pelo Yahoo por US$ 44,6 bilhões, ou US$ 31 por ação, atualmente avaliada em US$ 42 
bilhões. A proposta seria em dinheiro e ações. Em comunicado, a Microsoft havia dito que o 
acordo criaria uma empresa mais eficiente, com uma sinergia total de US$ 1 bilhão por ano, 
com a geração de mais valor para os anunciantes e eficiências operacionais.  
 
Ballmer – que está tentando reduzir a liderança do Google nos setores de anúncios e buscas 
na internet – apresentou a oferta pelo Yahoo no último dia 10 de fevereiro. O conselho 
administrativo do Yahoo deliberou durante todo o mês passado sobre uma saída para 
combater a oferta da Microsoft, no valor de US$ 31 por ação, que segundo o Yahoo "atribui um 
valor de mercado substancialmente inferior ao real" para a empresa.  
 
"Houve vários diálogos e há uma gama de alternativas que estão sendo consideradas", disse 
Ballmer. "Nós ainda acreditamos que o negócio faz sentido com o preço e a estrutura que 
anunciamos, e nós esperamos que, com o passar do tempo, ele se torne realidade." 
 
Chris Liddell, diretor financeiro da Microsoft, emitiu uma mensagem semelhante ontem aos 
participantes de uma conferência organizada pelo Morgan Stanley em Dana Point, na 
Califórnia.  
 
A empresa "continua estudando suas opções", disse Liddell. A Microsoft, a maior fabricante 
mundial de software, examina "alternativas todas as semanas, com base no que está 
ocorrendo no mercado externo", disse ele.  
 
Oferta hostil. A Microsoft deu a entender que poderá tentar apresentar uma oferta de compra 
hostil pelo Yahoo. Após o Yahoo ter rejeitado sua proposta, a Microsoft informou que se 
reserva o direito de tomar quaisquer medidas que considerar necessárias para apresentar sua 
oferta aos acionistas do Yahoo.  
 
O Yahoo informou na semana passada que a oferta da Microsoft foi uma distração, informando 
em seu balanço anual que a proposta consumiu tempo de sua direção e criou incertezas para 
seus funcionários.  
 
"Nós estamos totalmente comprometidos", disse Ballmer. "Nós fizemos uma oferta. Ela está 
diante do conselho administrativo do Yahoo e dos acionistas do Yahoo para que eles a 
estudem. O que tiver de ser, será." 
 
"Nós acreditamos que há muito mérito para a Microsoft, para o Yahoo, para os acionistas do 
Yahoo, para os acionistas da Microsoft, para todos os anunciantes e todos os consumidores", 
disse ele. "Há muito valor que pode ser criado ao se unir duas empresas." 
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