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Enquanto luta para evitar ser derrotado na batalha com a Microsoft, o portal tenta ganhar mais 
tempo  
 
A Microsoft, que fez uma oferta pelo Yahoo! no valor de US$ 41,2 bilhões, está disposta a 
intensificar a briga pela aquisição negociando diretamente com os acionistas. Mas, em uma 
tentativa para retardar a medida, o Yahoo! está considerando várias opções. Entre elas, segundo 
fontes a par das manobras na empresa, há um plano de adiar sua assembléia anual. 
 
A manobra acontece num momento em que estão aceleradas as conversas sobre uma fusão do 
Yahoo! com a AOL, da TimeWarner. 
 
A Microsoft vem se preparando para nomear diretores para o conselho do Yahoo! e, assim, 
organizar a negociação com os acionistas. A nomeação deve ser feita até dia 14, mas o Yahoo! já 
disse que poderá estender o prazo até que seja definida uma data de sua assembléia anual. Com 
isso a empresa ganha mais tempo para buscar alternativas. 
 
A demora abre espaço para a Microsoft estabelecer uma transação negociada e amigável com o 
Yahoo!. 
 
Os investidores poderão interpretar que, ao postergar a assembléia, a empresa está tirando o 
poder de seus acionistas. Essa medida poderá resultar em processos judiciais por parte da 
Microsoft ou mesmo de acionistas do Yahoo!. 
 
'Um prolongamento dará ao Yahoo! a oportunidade de encontrar outros parceiros ou tentar 
persuadir a Microsoft a aumentar a oferta', diz Carl W. Tobias, professor de Direito da 
Universidade de Richmond na Virgínia. 
 
Os porta-vozes do Yahoo! e da Microsoft negaram-se a comentar o assunto. 
 
Enquanto isso o Yahoo!, que já teve conversas com a News Corporation e com o Google, parece 
estar concentrado em uma possível transação com a AOL. 
 
Não se sabe qual formato a transação terá. A AOL é pequena demais para comprar o Yahoo!, mas 
uma joint venture ou uma fusão das duas empresas poderá ser vista como uma alternativa à 
venda para a Microsoft. 
 
Para a maioria dos analistas é improvável que os acionistas do Yahoo! sejam convencidos de que 
uma junção com a AOL ou com a News Corporation, ou mesmo uma negociação com o Google, 
seriam alternativas melhores do que a oferta da Microsoft. 
 
Na semana passada o diretor-presidente da AOL, Randy Falco, desmentiu a negociação com o 
Yahoo!. 'Espero que eles se debatam por causa do mercado de buscas e deixem o mercado 
publicitário para nós', disse. 'Creio que Napoleão aconselhou a nunca interromper seu inimigo 
quando ele estiver a caminho de cometer um erro'.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2008, Link, p. L9. 


