
Ação do Yahoo cai 15% com desistência da Microsoft 
Chris Nuttall e Richard Waters 
 
As ações do Yahoo fecharam em baixa de 15%, ontem, depois de a Microsoft ter retirado sua 
oferta de US$ 46,5 bilhões pela aquisição do grupo de mídia e de busca na internet. A cotação, 
contudo, continua bem acima dos níveis verificados antes da proposta ter sido divulgada. 
 
Analistas concluíram, após reavaliar as perspectivas da companhia de internet, que o Yahoo 
vale mais do que antes da oferta e que suas ações poderiam ser sustentadas por acordos 
estratégicos e pela possibilidade de a Microsoft retomar a investida no futuro. 
 
As ações do Yahoo, que fecharam na sexta-feira a US$ 28,67, caíram 15%, ontem, para US$ 
24,37. No dia anterior à apresentação da oferta de US$ 31 por ação pela Microsoft, em 1- de 
fevereiro, as ações haviam fechado a US$ 19,18. A Microsoft fechou em queda de 0,55%, 
cotada a US$ 29,08. A fabricante de programas para computadores havia elevado a oferta a 
US$ 33, mas informou não estar disposta a chegar aos US$ 37 pedidos pelo Yahoo. 
 
Mark Mahaney, analista de internet no Citigroup, afirmou em comunicado que foi uma surpresa 
as duas companhias não chegarem a um consenso em US$ 35, no meio entre os dois valores. 
Ele considerou improvável que as ações do Yahoo caiam mais do que 10% em relação ao preço 
anterior à oferta, já que as ações do setor de internet avançaram como um todo desde então e 
existe a possibilidade de outras opções para o Yahoo, como terceirizar a publicidade em suas 
buscas para o Google e uma aliança com a AOL. 
 
O Yahoo também é visto como um participante que ainda está no jogo, já que se acredita que 
a Microsoft poderia voltar à cena em algum momento com outra oferta ou, ainda, que surja 
outro ofertante. O analista Ross Sandler, do banco de investimento RBC Capital Markets, 
estimou em US$ 27 o preço dos papéis do Yahoo nos próximos 12 meses, baseado em três 
prováveis cenários diferentes: o Yahoo continuaria independente, assinaria um acordo com o 
Google ou reataria com a Microsoft. "No curto prazo, acreditamos que o Yahoo enfrentará 
desafios significativos, ações de acionistas, desgaste de funcionários e o enfraquecimento do 
setor de anúncios", afirmou. 
 
O segundo maior acionista do Yahoo disse que a empresa deve promover um urgente 
programa de recompra de "pelo menos 10%" das ações. A recompra mostraria a confiança da 
empresa em que suas ações estão subestimadas e que ela deu o passo certo ao rejeitar a 
proposta da Microsoft, disse Bill Miller, gerente de carteira da Legg Mason, especializada em 
serviços financeiros. 
 
Em nota divulgada na internet, Jerry Yang, o executivo-chefe do Yahoo, disse que o grupo 
emergiu "como uma empresa mais forte, mais focada e com motivação ainda maior". Ele 
afirmou que "continuará a buscar oportunidades estratégicas" 



 
 

 
Leia mais: 
 
Reviravolta dá mais tempo para a AOL resolver seus problemas 
Joshua Chaffin 
 
Três meses atrás, quando a Microsoft fez sua proposta de compra pela Yahoo, a Time Warner 
era vista como se estivesse sobrando. 
 
Se um acordo fosse firmado, a problemática divisão AOL do conglomerado de mídia se veria 
brigando contra um concorrente on-line ainda mais forte. Ao mesmo tempo, dois potenciais 
pretendentes da AOL teriam que desistir. 
 
Com a informação anunciada no sábado, de que a Microsoft estava desistindo de sua proposta, 
a Time Warner e seu novo executivo-chefe, Jeff Bewkes, de repente viram suas opções 
aumentarem novamente. Eles nem bem haviam digerido a notícia e os investidores já davam 
vida a um número de possíveis combinações para a AOL. 
 
Nas últimas semanas, Bewkes vem tentando chegar a um acordo para uma fusão da AOL com 
o Yahoo em troca de uma participação de 20% no grupo. O executivo também mantém 
contato com a Microsoft, cujo executivo-chefe, Steve Ballmer, percebeu o tamanho do público 
on-line da AOL. 
 
"Pode ter certeza de que todo mundo vai voltar a falar com todo mundo", diz um executivo da 
Time Warner, lembrando de um breve e radiante período em 2005, em que a AOL foi 
assediada por vários interessados antes de fechar um acordo para vender uma participação de 
5% para o Google, por US$ 1 bilhão. 
 
Mas esse senso de oportunidade poderá desaparecer com a mesma rapidez com que apareceu. 
O anúncio da Microsoft pode representar uma pausa tática, antes de a companhia renovar sua 
perseguição pelo Yahoo dentro de alguns meses. Além disso, analistas alertam que, sem uma 
oferta concorrente, qualquer sócio em potencial poderá fazer uma pausa diante de dúvidas 
consideráveis que cercam a AOL. 
 
"De maneira geral, acreditamos que um potencial pretendente provavelmente se mostrará 
paciente em uma aquisição e é mais provável que tente tirar tráfego diretamente da AOL, 
talvez por meio de um marketing mais agressivo", diz Heather Bellini, analista do banco UBS. 
 
A Time Warner não é a única companhia de mídia que poderá aproveitar a última reviravolta 
nos acontecimentos. 



 
A News Corp., de Rupert Murdoch, também abordou o Yahoo e a Microsoft para discutir um 
possível negócio para seu site de relacionamentos MySpace e a divisão Fox Interactive. Essas 
discussões levaram alguns investidores do setor de mídia a questionar a confiança de Murdoch 
no futuro do MySpace. Embora o site conte com 110 milhões de membros, descobrir um meio 
de vender esse público para os anunciantes continua sendo um trabalho em andamento, 
segundo analistas. 
 
"A comunidade  do MySpace vem tendo muito sucesso", afirma Shar VanBoskirk, analista da 
empresa de pesquisa Forrester Research. "Mas como um meio para atrair propaganda, ela 
ainda está tentando encontrar seu caminho." 
 
Mesmo assim, as dúvidas sobre a estratégia da News Corp. para a internet são pequenas em 
comparação com as que a Time Warner está enfrentando. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senso de oportunidade para a companhia poderá desaparecer com a mesma rapidez 
com que apareceu 
 
Mesmo antes de Bewkes assumir o cargo de executivo-chefe, no início do ano, o futuro da AOL 
era sua prioridade imediata. Sob seu comando, em agosto de 2006 a companhia embarcou 
num plano para transformá-la de um serviço de internet em acesso discado em um portal on-
line gratuito, sustentado por propaganda. A AOL teve sucesso em aumentar seu tráfego. Em 
março, registrava cerca de 15 bilhões de visitas, segundo a empresa de pesquisa ComScore. 
Mesmo assim, a conversão mais ampla da companhia continua em andamento. 
 
Somente na semana passada a Time Warner revelou que as receitas da AOL no primeiro 
trimestre caíram 23%. O site continuou perdendo assinantes, conforme esperado, mas o mais 
alarmante é que ele também teve uma queda de 18% na receita com propaganda em suas 
páginas. 
 
"Há algumas coisas que poderíamos ter feito melhor", disse Bewkes, reconhecendo que a 
companhia tropeçou na integração de alguns de seus negócios de propaganda on-line 
adquiridos nos últimos 12 meses, para acelerar a transição na AOL. 
 
A decisão da Microsoft deverá fornecer um tempo precioso para a AOL concluir sua prometida 
"Plataform A", um destino único que permitirá aos anunciantes alcançar continuamente um 
público on-line com uma variedade de ofertas de propaganda no site a ações em telefones 
celulares. 
 
Muitos investidores continuam convencidos de que Bewkes, que fez seu nome quando 
comandou os canais de TV a cabo HBO, da Time Warner, está determinado a ficar livre da AOL 
e concentrar-se nos negócios de conteúdo. 
 
A analista Shar VanBoskirk vislumbra um cenário em que a Time Warner venderá a AOL aos 
pedaços. A "Plataform A" e o público de rede relacionado poderão encontrar abrigo em uma 
agências de propaganda, acredita ela, enquanto a Mapquest e seu sistema AIM de mensagens 
instantâneas poderão ser abocanhados por outro portal. 
 
"É como voltar a elaborar um novo plano", afirma ela, "mas de uma maneira mais positiva e 
construtiva do que antes da Microsoft ter começado a assediar o Yahoo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mai. 2008, Tecnologia & Telecom, p. B2 
 


