
Microsoft desiste do Yahoo 
Anupreeeta Das 
 
Empresa de Bill gates não aceita elevar preço do negócio para US$ 47,5 bilhões  
 
A Microsoft retirou sua oferta de compra do Yahoo. O anúncio foi feito depois de a Microsoft 
haver rejeitado a proposta do Yahoo para elevação do preço do negócio em US$ 5 bilhões, 
para US$ 47,5 bilhões.  
 
A oferta da Microsoft era de US$ 33 por ação, mas o Yahoo decidira não aceitar nada abaixo 
de US$ 37, segundo afirmou o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer. A empresa de 
Bill Gates oferecera inicialmente US$ 31 por ação.  
 
"Acreditamos que as demandas econômicas do Yahoo não fazem sentido para nós, e é do 
melhor interesse dos acionistas e funcionários da Microsoft, e de outros acionistas, retirar a 
proposta", afirmou Ballmer em comunicado.  
 
Analistas afirmam que o Yahoo exagerou no pedido e esperam que as ações da empresa 
despenquem cerca de 30%, para cerca de US$ 20, assim que o pregão da bolsa eletrônica 
Nasdaq for iniciado, na manhã desta segunda-feira.  
 
O presidente do conselho de administração do Yahoo, Roy Bostock, afirmou em comunicado 
que acreditou desde o início que a oferta da Microsoft subvalorizava a empresa, e que o 
conselho está "feliz que muitos de nossos acionis tenham essa mesma visão".  
 
Leia mais:  
 
Software livre une Microsoft e Unicamp 
Renato Cruz  
 
O laboratório da Microsoft no Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) trabalha com software livre. Ele desenvolve sistemas para permitir que o Windows 
trabalhe com o Linux. O mais recente, chamado interop router, tem como objetivo fazer com 
que clusters (grupo de computadores que trabalham em conjunto) nos dois sistemas 
operacionais possam funcionar de forma integrada.  
 
"Tudo começou em 2002, com uma doação da Microsoft dos Estados Unidos", diz o professor 
Sandro Rigo, responsável pelo projeto. "Em agosto de 2006, fechamos um acordo com a 
Microsoft Brasil, e criamos o laboratório." 
 
O Linux é hoje o principal concorrente do Windows, que domina o mercado de sistemas 
operacionais. Trata-se de um software livre, que pode ser usado, copiado e modificado sem o 
pagamento de licenças. Muitos dos desenvolvedores do Linux trabalham sem receber nada por 
isso, com o único objetivo de ter um software melhor para usarem.  
 
O Windows, que tem o código fechado e exige pagamento de licenças, está presente em 97% 
dos computadores de mesa das empresas brasileiras, segundo pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Ou seja, a participação do Linux é muito pequena. Nos servidores, no entanto, a 
situação é diferente. O Windows tem 65% e o Linux 17%, uma participação que já é 
importante.  
 
imagem. Esse cenário dos servidores explica por que é importante para a Microsoft investir em 
interoperabilidade e se aproximar da comunidade de software livre. Em primeiro lugar, existe 
uma questão de imagem. Para muitos dessa comunidade, a empresa é uma espécie de império 
do mal. E esses programadores e técnicos são um público importante, que muitas vezes 
influencia a decisão de investimento das empresas.  
 
Em segundo lugar, há uma questão de mercado. Várias empresas já possuem servidores com 
Windows e servidores com Linux. Se não conseguirem fazer com que eles se conversem, elas 



podem postergar investimentos em tecnologia, fazendo com que a Microsoft feche menos 
contratos. Ou as empresas podem optar por fechar esses contratos com competidores da 
Microsoft, como a IBM e a Oracle, que trabalham com Linux.  
 
Em terceiro lugar, é importante conhecer o concorrente. A proximidade com a comunidade de 
software livre pode trazer informações importantes para a Microsoft, influenciando até o 
desenvolvimento de futuras versões de seus produtos.  
 
"A interoperabilidade é importante para todo o mercado", afirma Roberto Prado, gerente de 
Estratégias da Microsoft Brasil, responsável pela área de código aberto (outro nome do 
software livre, com menos conotações ideológicas). "O ambiente empresarial é heterogêneo e 
o Brasil não é uma exceção. Com os projetos do laboratório, queremos resolver os problemas 
de nossos clientes, ampliar a adoção de nossa plataforma e eventualmente mudar a percepção 
das pessoas." É um investimento pequeno, do ponto de vista da Microsoft, que pode ter um 
impacto importante.  
 
 O laboratório da Unicamp tem quatro bolsistas financiados pela Microsoft. São alunos de 
engenharia da computação. "O projeto talvez venha a envolver também alunos de pós-
graduação", explica Rigo. O laboratório já desenvolveu um software de autenticação cruzada. 
Serve para que empresas com vários servidores, em Windows e Linux, possam oferecer a seus 
usuários um nome e uma senha unificados, que sirvam para todos os programas. "Nós já 
publicamos artigos e matérias nos principais portais de Linux do Brasil", diz Bruno Melo, um 
dos bolsistas do laboratório.  
 
politização.  No começo do governo Lula, quando a discussão sobre software livre ganhou 
contornos ideológicos e a Microsoft era pintada como instrumento do imperialismo, a empresa 
chegou a questionar na Justiça Sérgio Amadeu da Silveira, então presidente do Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), ligado à Casa Civil.  Nas empresas, no entanto, o 
Linux ganha espaço, e a Microsoft mudou sua estratégia em relação ao software livre. Em 
2006, a empresa fechou um acordo com a Novell, responsável pela versão Suse do Linux.  
 
        Nos últimos anos, o software livre, que de longe pode parecer uma atividade de 
abnegados que não ligam para dinheiro, tem se tornado um negócio bilionário. As empresas de 
software livre não cobram pelas licenças, mas vendem instalação, integração, suporte e todo o 
tipo de serviços. No ano passado, cerca de 30 empresas de software livres foram adquiridas 
em todo o mundo, e esses negócios movimentaram mais de US$ 1 bilhão. Em janeiro, a Sun 
Microsystems comprou a MySQL, que tem um sofware livre de banco de dados, por US$ 1 
bilhão, e a Nokia pagou US$ 153 milhões pela Trolltech, que desenvolve software aberto para 
celulares. A grande questão para a Microsoft é ter de competir com um produto que, a 
princípio, é gratuito, e que tem um exército de especialistas que o defendem ardorosamente.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 05 maio 2008. Economia  p. A-9. 


