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O Google abandonou sua intenção de formar uma parceria publicitária com o Yahoo diante de 
uma processo antitruste visando impedir o acordo. 
 
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava analisando o acordo, anunciado em 
junho, e comunicou ontem que havia informado as duas companhias que iniciaria uma ação 
para impedir sua efetivação. 
 
O acordo era mais importante para o Yahoo e sua equipe administrativa, atualmente em 
dificuldades, do que para o Google. Em uma declaração, o Yahoo disse estar "desapontado 
com o fato de o Google ter decidido desistir do acordo, em vez de defendê-lo nos tribunais". 
 
O Yahoo vinha tentando acalmar seus acionistas insatisfeitos com seu desempenho acenando 
com a promessa de receitas significativas resultantes do eventual acordo, correndo em 
paralelo a conversações com a Time Warner contemplando uma fusão com sua divisão AOL No 
meio da tarde de ontem as ações do Google registravam queda, ao passo que as ações do 
Yahoo subiram devido a especulações de que a Microsoft poderia, agora, voltar a apresentar 
uma proposta de aquisição. 
 
"As ações estão em alta porque as pessoas estão pensando: não é o Google, nem é a AOL, vai 
ser a Microsoft", disse Scott Kessler, analista da Standard & Poor's Equity Research. "Creio ser 
plausível, em vista das circunstâncias, que as pessoas acreditem que algum tipo de parceria 
entre a Microsoft e o Yahoo seja boa para ambas as companhias e potencialmente inevitável, 
em certa medida." 
 
Yahoo e Google iniciaram em abril uma experiência, com a inserção de alguns anúncios do 
Google em meio a alguns resultados de buscas do Yahoo. A aliança foi vista como uma 
tentativa das duas companhias de criar uma alternativa à proposta de compra do Yahoo pela 
Microsoft. Em maio, a Microsoft desistiu de manter sua proposta de compra por US$ 33, por 
ação, num total de US$ 47,5 bilhões. 
 
No mês seguinte, Google e Yahoo anunciaram seu acordo de propaganda contextualizada por 
buscas. O Yahoo descreveu a iniciativa como uma oportunidade para gerar uma receita anual 
de US$ 800 milhões, que geraria entre US$ 250 milhões a US$ 450 milhões em fluxo de caixa 
operacional incremental. 
 
A companhia com sede no Vale do Silício anunciou que havia proposto emendas aos termos do 
acordo visando evitar problemas com a legislação antitruste. Imaginava-se que as 
modificações envolviam limitar o acordo a 25% das receitas de buscas pagas no Yahoo e 
reduzir seu prazo de dez para dois anos. 
 
O Departamento de Justiça disse que as duas companhias respondem por pelo menos 90% 
dos mercados de publicidade vinculada a buscas na internet e de terceirização de buscas, e 
que o fechamento do negócio provavelmente prejudicará a concorrência. 
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