
Yahoo diz estar aberto a conversas com a Microsoft  
 
Segundo o presidente do Yahoo, decisão de deixar a mesa de negociações foi inteiramente da 
Microsoft  
 
O presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, disse ontem que foi a Microsoft quem deixou a 
mesa de negociações e que ele ainda está aberto para conversar com a fabricante de software. 
“Nós estávamos negociando uma forma de encontrar um terreno comum e, no sábado, eles 
decidiram desistir”, disse Yang em entrevista para a agência Reuters. “Eles começaram e eles 
desistiram.” 
 
Perguntado se o Yahoo ainda deixa uma porta aberta para conversações, Yang disse: “Se eles 
tiverem alguma coisa nova para discutir, nós estaremos abertos. E eu estou mais do que disposto 
a ouvir.” 
 
As ações do Yahoo caíram 15% na segunda-feira, após a Microsoft retirar sua oferta de US$ 47,5 
bilhões pela empresa de internet. Ontem, porém, fecharam em alta de 5,54%, cotadas a US$ 
25,72, com os rumores de que as duas empresas poderiam voltar à mesa de negociações. As 
ações da Microsoft também subiram ontem 2,13%, cotadas a US$ 29,70. 
 
A oferta da Microsoft pelo Yahoo, anunciada em fevereiro, era de US$ 31 por ação. a Microsoft 
chegou a elevar essa oferta para US$ 33, mas o Yahoo manteve sua posição de não vender as 
ações por menos de US$ 37.  
 
Com o fim das negociações, analistas disseram que o Yahoo pode enfrentar um grande número de 
processos judiciais de acionistas insatisfeitos com a intransigência da empresa. Quando a 
Microsoft fez a proposta de compra, as ações do Yahoo estavam na casa dos US$ 19, e há um 
certo temor de que os papéis voltem a esse patamar. 
 
Yang disse que tem conversado com diversos acionistas desde sábado, e que suas reações com o 
fim das negociações têm sido as mais diversas, desde o desapontamento ao apoio. Yang terá de 
defender sua posição na próxima assembléia de acionistas da empresa, marcada para 3 de julho. 
 
“Há alguns que estão desapontados com o fim do negócio, mas há outros que estão 
provavelmente satisfeitos por não termos fechado o negócio a US$ 33”, disse. “O fundo do poço é 
que nós fomos para negociar honestamente e com boa vontade e eles foram embora. Nós não 
fomos embora.“Minha visão é que nós estamos seguindo em frente e eles disseram que também 
estão seguindo em frente”, completou. 
 
O Yahoo tem negociado possíveis acordos com a AOL, divisão de internet do grupo Time Warner, 
ou a rede social MySpace, da News Corp. Além disso, o grupo testou com o Google uma parceria 
em propagandas nas buscas. Segundo fontes, um acordo com o Google pode ser anunciado em 
breve.  
 
FIM DA HISTÓRIA 
 
Em Londres, o presidente da Microsoft International, Jean-Philippe Courtois, disse que a empresa 
chegou ao “fim da história” com o Yahoo e que agora irá se concentrar em sua própria e clara 
estratégia de evolução como líder no fornecimento de serviços de internet. 
 
Courtois disse que a Microsoft fez uma oferta convincente, mas decidiu se retirar depois de muita 
discussão porque as “estrelas não se alinharam”. “Decidimos seguir em frente. Basicamente, 
retiramos nossa oferta e continuamos (executando) nossa estratégia de evoluir e nos tornarmos a 
provedora líder de serviços de internet em anúncios online, mídia, redes sociais etc”, afirmou. “É 
nisso em que a empresa vai se focar no momento.” 



 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 mai. 2008, Economia & Negócios, p. B17. 


