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As ações do Yahoo levantaram vôo, ontem, depois de a companhia de internet ter anunciado 
que Jerry Yang, seu co-fundador, vai renunciar à posição de executivo-chefe assim que for 
indicado um substituto para o cargo. 
 
O anúncio da saída de Yang, que estava na direção da companhia há menos de 18 meses, 
ocorre mesmo depois de o Yahoo ter negado reiteradamente nas últimas semanas que o 
executivo estava para ser substituído. 
 
Yang recebeu fortes críticas dos acionistas do Yahoo por ter recusado a oferta de aquisição 
feita pela Microsoft no segundo trimestre, mas desde então vinha recebendo publicamente um 
forte apoio do presidente do conselho de administração da empresa, Roy Bostock. 
 
O Yahoo informou ter contratado a empresa Heidrick & Struggles, especializada em 
contratação de executivos, para começar a buscar um substituto e afirmou que vai avaliar 
candidatos de fora e de dentro da empresa. Yang voltará a seu antigo cargo de "Chief Yahoo!", 
que consiste em desempenhar papel estratégico nos bastidores da empresa. 
 
Uma fonte próxima à companhia afirmou que a saída de Yang foi acertada com consentimento 
mútuo do executivo e do Yahoo. 
 
Bostock afirmou que Jerry Yang havia levado o Yahoo a reposicionar-se durante um período de 
"desafios e distrações extraordinários". "Jerry e o conselho mantiveram diálogos contínuos 
sobre o momento oportuno para a sucessão e todos concordamos que agora é a hora certa de 
promover a transição para um novo executivo-chefe que possa levar a companhia ao próximo 
estágio", afirmou o presidente do conselho da empresa, em um comunicado. 
 
"Sempre procurei fazer o que é melhor para nossa marca", disse Yang. "Tendo colocado o 
Yahoo em um caminho novo e mais aberto, o momento é adequado para eu passar o cargo e 
nosso talento global para um novo líder." 
 
Há menos de duas semanas, Yang havia dito em San Francisco, durante um encontro sobre a 
web 2.0, que estava disposto a "atravessar paredes" para permanecer como executivo-chefe 
do Yahoo, depois dos rumores de que estava para renunciar. Ele também disse que queria ter 
acertado a venda do Yahoo para Microsoft em maio, mas que o acordo "não era para 
acontecer". 
 
Na época da negociação de compra, a Microsoft retirou sua oferta de US$ 33 por ação da 
Yahoo e desistiu do negócio. 
 
O bilionário Cari Icahn, acionista do Yahoo, tentou derrubar Yang e seu conselho no terceiro 
trimestre. Acabou chegando a um entendimento em que ganhou um assento no conselho de 
administração e indicou dois novos diretores. 
 
Desde então, Icahn manteve-se publicamente em silêncio sobre o Yahoo e o papel de Yang, 
preferindo trabalhar nos bastidores enquanto a sorte da empresa continuava a se deteriorar. 
Um acordo na área de buscas com o Google que era a maior esperança de conseguir um 
rápido impulso para o Yahoo, desmoronou após a oposição das autoridades reguladoras 
americanas, e as ações do Yahoo despencaram com a piora do mercado de anúncios 
tradicionais na internet, seu principal negócio. 
 
As negociações entre o Yahoo e a Microsoft no segundo trimestre do ano desandaram depois 
de um áspero encontro em que participaram Yang e David Filo, outro co-fundador do Yahoo. A 
infrutífera reunião levantou dúvidas se as duas empresas poderiam voltar à mesa de 
negociações enquanto Yang fosse o executivo-chefe. Uma fonte próxima à Microsoft, no 
entanto, contestou a ideia de que a mudança de executivo-chefe no Yahoo poderia abrir o 
caminho para novas negociações. 



 
"Não está claro de que houve nenhuma mudança fundamental", afirmou essa pessoa, 
acrescentando que Bostock continua a comandar o conselho de administração, da mesma 
maneira como ocorria no início do ano. 
 
Entre os prováveis nomes que poderão vir à tona nas discussões para substituir Yang estão 
Sue Decker, presidente do Yahoo, e Jonathan Miller, um ex-executivo-chefe da AOL que 
chegou a ser cogitado para ser um dos novos diretores no terceiro trimestre. 
 
Ontem, as ações do Yahoo fecharam a US$ 11,55, com crescimento de 8,65%. No mês, os 
papéis registram alta de 1,76%. O desempenho no ano e nos últimos 12 meses, porém, 
mostram quedas de 50,34% e de 56,94% respectivamente. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


