
Yahoo adota nova estratégia 
 
O Yahoo anunciou ontem uma nova série de acordos publicitários, em um esforço para aliviar a 
pressão dos acionistas enquanto a empresa continua envolvida em negociações com a 
Microsoft.  
 
Susan Decker, vice-presidente do Yahoo, revelou novos parceiros publicitários que variam de 
acordos para a venda de anúncios online para o Wal-Mart Stores Inc. e para a distribuição de 
encartes publicitários personalizados em jornais e de vídeos da CBS Corp.  
 
O site do Wal-Mart utilizará a plataforma de gerenciamento de anúncios (AMP, pelas iniciais 
em inglês) do Yahoo. O programa permite que os clientes coloquem anúncios em um número 
maior de sites usando um único aplicativo, atingindo os consumidores de acordo com a faixa 
etária, o sexo e  residência.  
 
Jerry Yang, principal executivo do Yahoo, vem enfrentando crescentes pressões por parte de 
Icahn para vender a empresa ou abandonar seu cargo. Para Icahn, a aquisição por parte da 
Microsoft é a única forma de quebrar o domínio do Google no tráfego de usuários que realizam 
buscas na internet. Yang insiste que o Yahoo é capaz de alimentar seu crescimento sozinho, 
fazendo o valor de empresa superar os US$ 47,5 bilhões oferecidos pela Microsoft, ou US$ 33 
por ação.  
 
"Eles estão montando a defesa de sua independência", disse Colin Gillis, analista da Canaccord 
Adams de Nova York. "Eles estão tentando manter um fluxo de notícias positivas para mostrar 
que estão revigorando a empresa sozinhos." 
 
Conversações. "As conversações, o envolvimento, continuam", disse Decker na conferência 
Advertising 2.0, em Nova York. "Existem muitas maneiras pelas quais uma combinação com a 
Microsoft poderia ser bastante benéfica".  
 
Decker não chegou a afirmar se as conversas giravam em torno de uma fusão completa ou de 
um acordo parcial. Ela afirmou que as negociações anteriores, canceladas em maio, não 
haviam tratado de outras questões além do preço como, por exemplo, a garantia de que a 
transação fosse aprovada.  
 
"O que estamos fazendo agora é reformular completamente o Yahoo", disse Decker, em 
referência às parcerias publicitárias e indicando maneiras de ativar o que ela definiu como 
"maior rede social latente" de visitantes e usuários de email em sites do Yahoo.  
 
Aquisição. A aquisição do Yahoo, que opera a segunda ferramenta de busca online mais 
popular dos Estados Unidos, ajudaria a Microsoft a triplicar sua participação no setor 
americano de buscas na internet, reduzindo a distância que separa o Yahoo do líder de 
mercado Google – que foi responsável por quase dois terços das buscas online realizadas nos 
EUA em abril passado, sendo a empresa de pesquisa ComScore Inc.  
 
O domínio do Google no tráfego de buscas na internet também deu à empresa a liderança no 
setor de anúncios na Internet, mercado que movimentou US$ 41 bilhões em todo o mundo no 
ano passado, segundo a Piper Jaffray & Co. A Microsoft prevê que as vendas do setor podem 
quase dobrar até 2010.  
 
Steve Ballmer, principal executivo da Microsoft, disse que a empresa ainda está interessada 
em fechar um acordo com o Yahoo. "O motor fundamental para nós é que estamos tentando 
acelerar nossas iniciativas para obter escala nos anúncios online", disse Ballmer  durante 
pronunciamento realizado Washington.  
 
Antes da oferta inicial da Microsoft, o Yahoo havia registrado oito trimestres consecutivos de 
queda nos lucros, após perder tráfego de usuários no setor buscas online para o Google.  
 



"A tecnologia de software e a escala da interação com os usuários serão parte importante da 
maneira pela qual as divisões de mídia e publicidade se diversificarão no futuro", disse Ballmer 
na AEA, associação comercial de tecnologia da Califórnia. 
 
 
Leia mais: 
 
Icahn quer substituir executivo 
 
O acionista bilionário Carl Icahn disse que tentará substituir Jerry Yang, principal executivo do 
Yahoo, e tentar concretizar a compra da empresa por parte da Microsoft, pois segundo ele essa 
seria a única forma de salvar o Yahoo.  
 
Em carta enviada ontem ao conselho administrativo do Yahoo, Icahn acusa Yang de sabotar a 
compra da empresa ao implementar um dispendioso plano de demissão de funcionários.  
 
A fusão com a Microsoft é a única maneira de o Yahoo se transformar em um "verdadeiro 
concorrente" para o Google no quesito do tráfego de usuários que fazem buscas online.  
 
"Será extremamente difícil para a Microsoft ou para outras empresas confiar, trabalhar em 
conjunto e negociar com uma empresa que chega a esse ponto", disse Icahn no comunicado.  
 
Ele mencionou um processo aberto por acionistas, segundo o qual Yahoo havia adotado um 
dispendioso plano de indenizações por demissão, em caso de tomada de controle acionário, o 
que muitos críticos apontam como motivo do fracasso da transação.  
 
Susan Decker, vice-presidente do Yahoo, defendeu o plano, afirmando que o objetivo era 
manter intacta a base de funcionários da empresa, o principal ativo do grupo em qualquer 
transação. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jun. 2008. Tecnologia, p. B-8. 


