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Os membros do conselho do Yahoo Inc., que se reúnem hoje para discutir alternativas à oferta 
de aquisição feita pela Microsoft Corp., se vêem diante de um complicado cardápio de 
possibilidades criado pela internet e pela corrida dos outros gigantes da mídia para se preparar 
para a próxima grande batalha online. 
 
Enquanto rondam o Yahoo, empresas como Microsoft, News Corp. e Time Warner Inc. tentam 
fortalecer as suas trincheiras para uma batalha prolongada pelo dinheiro gasto em publicide 
em mídias tradicionais que deve passar para a internet, além de evitar que o Google Inc. 
passe o rodo nesse dinheiro, como fez com as propagandas ligadas aos resultados de buscas. 
 
As últimas manobras com a News Corp. e a Microsoft a discutir um esforço conjunto para 
comprar o Yahoo, e com a Time Warner tentando unir sua divisão de internet AOL com o 
Yahoo são uma tentativa de alguns representantes da velha guarda de consolidar os ganhos 
que tiveram até agora, e também um reconhecimento de que eles estão mal preparados para 
resistir sozinhos à era de concorrência voraz que se avizinha. 
 
Quando se reunirem, os membros do conselho do Yahoo poderão escolher qual será a 
alternativa em que pretendem embarcar seriamente. Até mesmo em meio à briga geral pelo 
Yahoo, muitos analistas e investidores dizem que a Microsoft ainda pode vencer se melhorar 
sua oferta, anunciada em 31 de janeiro. No sábado passado, o diretor-presidente da Microsoft, 
Steven Ballmer, enviou carta ao conselho do Yahoo ameaçando fazer uma oferta hostil caso 
não haja acordo. Jerry Yang, diretor-presidente do Yahoo, respondeu dizendo que a empresa 
está aberta a um negócio, mas que a oferta precisava ser melhor. 
 
Uma pessoa a par da situação descartou a possibilidade de que a Microsoft aceitará a ajuda da 
News Corp., como vem buscando o conglomerado de mídia, dono da Dow Jones, editora do 
Wall Street Journal. Uma proposta da Time Warner para unir a AOL com o Yahoo, em troca de 
uma fatia deste, foi vista até agora com ceticismo por alguns dos maiores acionistas do Yahoo, 
segundo pessoas a par da questão. Embora essa disputa toda possa deixar o Yahoo numa 
posição de vantagem para obter uma oferta melhor da Microsoft, o número de opções pode 
diminuir drasticamente nos próximos dias. 
 
Mas por trás das manobras das empresas está a suposição de que, desconsiderando as 
dificuldades de curto prazo geradas pela desaceleração econômica, os grandes anunciantes se 
preparam para transferir volumosas fatias de suas verbas publicitárias da TV e das revistas 
para os sites de vídeo ou dedicados às mulheres. A propaganda online correspondeu no ano 
passado a apenas 7% do total de investimento publicitário nos Estados Unidos, ainda que os 
americanos tenham aumentado o número de horas diárias diante do computador e as 
empresas de mídia e de internet acreditam que a porcentagem aumentará rapidamente.  
 
A fase mais recente da concorrência pela publicidade online, que o Google venceu facilmente, 
foi centrada na propaganda ligada a resultados de busca, ou cerca de 40% do mercado 
americano de propaganda online. Mas o Google e outros já estão de olho na publicidade que 
emprega imagens mais elaboradas e a chamada "mídia rica", como os banners e anúncios 
embutidos em vídeos, nos quais as empresas esperam que a próxima fase de crescimento 
realmente acelere. Esses anúncios correspondem atualmente a cerca de 30% dos gastos em 
publicidade online nos EUA. 
 
Os portais da velha guarda da internet o Yahoo, o MSN da Microsoft e o AOL perderam 
participação no mercado americano de publicidade online desde 2004, segundo cálculos da 
eMarketer Inc., ao mesmo tempo em que a participação do Google no segmento de 
publicidade ligada a resultados de busca aumentou de 13,1% para 28,4%, principalmente às 
custas deles.  
 
O Yahoo é um parceiro ou presa atraente no cenário atual porque tem o maior número de 
visitantes nos EUA: 137 milhões em fevereiro. (Colaboraram Robert A. Guth e Nick Wingfield) 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 abr. 2008, Empresas, p. B9 
 


