
Presidente do Google faz críticas à Microsoft 
 
Eric Schmidt, presidente-executivo do Google, afirmou ontem que está preocupado com o 
fluxo livre de informações na internet caso a Microsoft consiga comprar o Yahoo. No mês 
passado, a Microsoft fez uma oferta de compra do Yahoo no valor de US$ 44,6 bilhões, mas o 
conselho do Yahoo rejeitou a oferta por considerá-la baixa. 
 
"Ficaremos preocupados com qualquer tipo de aquisição do Yahoo pela Microsoft", afirmou 
Schmidt. "Esperamos que qualquer coisa a ser feita seja consistente com a abertura da 
internet, mas duvido que assim aconteça." 
 
Schmidt apontou para o histórico da Microsoft e para "as coisas que ela tem feito e que têm 
gerado dificuldades para todos", mas não se estendeu no assunto. 
 
No ano passado, um tribunal europeu apoiou uma decisão de 2004 em que a Microsoft foi 
considerada culpada de abuso de poder de mercado na área de sistemas operacionais e aplicou 
uma multa de 497 milhões de euros (US$ 695 milhões) contra a empresa. 
 
"Estamos preocupados de que existam coisas que a Microsoft possa fazer e que sejam ruins 
para a internet", apontou Schmidt. 
 
O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, prometeu este mês que sua empresa 
ganharia mercado contra o Google em anúncios e buscas na Internet, mesmo que isso seja 
seu "último suspiro" na empresa. 
 
Pesquisa. Em uma pesquisa com analistas financeiros, a maioria afirmou acreditar que a 
Microsoft consiga acabar comprando o Yahoo, mas muitos disseram que esta não seria a 
melhor forma da empresa usar suas grandes reservas de caixa. 
 
O impasse entre Microsoft e Yahoo já se estende há seis semanas, desde que a maior 
fabricante de softwares do mundo anunciou publicamente sua proposta.  
 
Corretoras de Wall Street que acompanham quaisquer das empresas continuam convencidas 
de que a Microsoft conseguirá a aquisição. Todos os oito analistas da Microsoft e 14 dos 15 
analistas do Yahoo consultados consideram que a Microsoft conseguirá seu intento. 
 
"As opções do Yahoo estão se tornando mais limitadas, e isso faz com que a oferta da 
Microsoft pareça melhor", disse Andy Miedler, analista da Edward Jones, que recomenda 
manutenção das ações da Microsoft. 
 
Das 21 corretoras que responderam, sete têm analistas que acompanham ambas as empresas, 
e os votos destes foram contados em separado. No total, 33 analistas acompanham o Yahoo, 
no momento, e 40 acompanham a Microsoft. 
 
Os analistas de três instituições - Morgan Stanley, Goldman Sachs e Lehman Brothers - não 
podem publicar opiniões sobre a fusão porque estão trabalhando ou para a Microsoft ou para o 
Yahoo na possível transação. 
 
Existe desacordo, porém, sobre a necessidade de a Microsoft elevar sua oferta - que envolve 
pagamento em ações e em dinheiro - para garantir o sucesso. 
 
A maioria dos analistas considera que a empresa não precisa elevar a oferta além dos atuais 
US$ 31 por ação, ainda que alguns argumentem que a oferta deveria ser feita integralmente 
em dinheiro. 
 
 
 



Encontro. Importantes executivos da Microsoft e do Yahoo se encontraram na semana passada 
para discutir a proposta de compra, informaram fontes próximas às duas companhias. A 
reunião, no entanto, não teve a presença de bancos e, por isso, não pode ser considerado 
efetivamente uma negociação, segundo as fontes. 
 
A reunião serviu para que a Microsoft apresentasse aos executivos do Yahoo sua visão de uma 
empresa combinada, segundo o Wall Street Journal, primeiro a relatar o encontro. 
 
O jornal afirmou que nenhum detalhe financeiro foi discutido e que não teve acesso aos nomes 
dos executivos que participaram da reunião. As duas companhias preferiram não comentar o 
assunto. 
 
Desde que o Yahoo rejeitou a oferta, nenhuma outra proposta de compra chegou à companhia, 
assim como a Microsoft não alterou sua oferta, o que deixou as empresas em um impasse. 
 
O Yahoo manteve conversas com a News Corp. e com a AOL, da Time Warner. O encontro com 
a Microsoft faz parte da estratégia do Yahoo de manter todas as opções em aberto, segundo 
pessoas próximas da empresa. 
 
O principal executivo da News Corp., Rupert Murdoch, no entanto, afirmou que não teria como 
fazer frente à oferta da Microsoft, enquanto a AOL anunciou a compra da empresa de redes 
sociais Bebo, o que pode ser um sinal de que seus controladores não têm planos de se 
envolver com o Yahoo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 mar. 2008.  Tecnologia, p. B11. 


