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A Microsoft Corp. está apertando o cerco para forçar o Yahoo Inc. a aceitar ser adquirido, mas 
o Yahoo continua concentrado em achar uma alternativa. 
 
Numa carta enviada sábado a membros do conselho do Yahoo, o diretor-presidente da 
Micrososft, Steve Ballmer, ameaçou fazer uma oferta hostil caso eles não aceitem uma fusão 
dentro de três semanas. Ontem o Yahoo estava planejando uma resposta por escrito à carta 
de Ballmer rejeitando seus argumentos e dizendo que a Microsoft não tinha resolvido 
preocupações ligadas às regras antitruste e outras questões levantadas pela oferta de US$ 
44,6 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. 
 
Algumas pessoas do lado do Yahoo vêem a ameaça de Ballmer como uma tática de negociação 
da Microsoft e acreditam que ainda há tempo para buscar alternativas, dizem pessoas a par do 
assunto. Uma delas diz que a diretoria do Yahoo tem um viés contra vender para a Microsoft e 
preferiria outro negócio que evitasse esse. Os conselheiros da empresa tinham marcado 
reunião para discutir o assunto ontem, mas até o fechamento desta edição não estava claro se 
tinham chegado a alguma conclusão. 
 
Em 31 de janeiro a Microsoft ofereceu US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo, ou US$ 31 por ação, em 
dinheiro e ações. O conselho do Yahoo rejeitou a oferta, que agora é avaliada em US$ 42,2 
bilhões, ou US$ 29,36 por ação, devido a uma forte queda nas ações da Microsoft. Sexta-feira 
a ação do Yahoo fechou a US$ 28,36 na bolsa eletrônica Nasdaq, uma alta de 23 centavos. 
 
Desde a oferta não negociada, o Yahoo tem discutido arranjos alternativos com empresas 
como a News Corp. e a Time Warner Inc. Pessoas familiarizadas com o assunto dizem que as 
negociações com a Time Warner, que giram em torno da incorporação da sua divisão AOL 
Internet pelo Yahoo em troca de uma polpuda participação no Yahoo, esquentaram 
recentemente. Uma outra discussão, entre o Yahoo e a News Corp., dona da editora do Wall 
Street Journal, a Dow Jones & Co., esfriaram, dizem essas pessoas. 
 
Não está claro até que ponto os acionistas do Yahoo terão paciência para essa procura de 
alternativas a um negócio com a Microsoft, ou qual o apetite deles para negócios que possam 
trazer retornos financeiros mais incertos do que a oferta da Microsoft. Mas uma pessoa 
familiarizada com o assunto diz que há uma certa frustração com a demora do Yahoo por se 
julgar que ela poderia ter resultado numa perda do poder de barganha do site de buscas para 
negociar uma oferta maior da Microsoft. 
 
A Microsoft tem acompanhado de perto a opinião dos principais acionistas do Yahoo e com a 
carta de sábado a fabricante de software parece estar apostando que os investidores querem 
que o Yahoo inicie negociações. A Microsoft acredita que uma recente série de apresentações 
que diretores do Yahoo fizeram para investidores não conseguiu convencê-los de que a 
companhia vale muito mais do que a Microsoft ofereceu. 
 
Se o conselho do Yahoo não aceitar a oferta em três semanas, a Microsoft ficaria "compelida" a 
levar sua oferta diretamente a acionistas e pedir uma votação deles para substituir 
conselheiros do Yahoo, disse Ballmer na carta ao conselho do Yahoo. Ele também deixou 
implícito que a oferta que a Microsoft faria depois do prazo seria menor do que a que está na 
mesa agora. 
 
Não está claro quanto tempo uma oferta hostil levaria, porque o Yahoo tem cláusulas em seu 
estatuto desenhadas para enfraquecer aquisições desse tipo. A Microsoft, presume-se, poderia 
ter de convencer acionistas a usar seu poder de voto na assembléia do Yahoo, para a qual 
ainda não há data definida. Os conselheiros a favor da oferta da Microsoft poderiam então 
remover as cláusulas defensivas e aceitar a proposta de Ballmer. Pela lei do Estado em que é 
registrado, Delaware, o Yahoo poderia ser forçado a fazer sua assembléia até julho. 
 
A carta de Ballmer pode tornar uma solução amigável. mais improvável 
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