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A executiva-chefe do Yahoo, Carol Bartz, tem uma mensagem para os investidores que estão 
esperando uma resolução rápida dos problemas da companhia ou para quem aguarda uma 
parceria on-line com a Microsoft: nenhuma das duas coisas acontecerá no curto prazo. A 
executiva contratada pelo Yahoo há seis meses fez a declaração em uma conferência de 
investidores promovida em Nova York pela Merrill Lynch, controlada pelo Bank Of America. 
 
Carol vem tentando agilizar as operações do Yahoo e melhorar seu sistema de propaganda on-
line desde que começou na companhia em janeiro, em substituição a Jerry Yang, um de seus 
fundadores. Embora tenha apontado alguns progressos, ela disse que provavelmente vai levar 
mais um ano ou dois até que a companhia comece a sentir os benefícios da reorganização. 
"Tudo que você consegue fazer em três etapas, no Yahoo são necessárias 22 fases", disse. 
 
O Yahoo mudou a administração e demitiu 700 funcionários cerca de 5% de sua força de 
trabalho, como parte dos esforços para reduzir a burocracia e melhorar sua tecnologia. 
 
Como era esperado, Carol foi alvo de muitas perguntas sobre as negociações (que começam e 
param) que o Yahoo tem mantido com a Microsoft desde 2006. Ela não descarta a 
possibilidade da transferência das operações de busca do Yahoo para a Microsoft, mas Carol 
não deixa dúvidas de que acredita que a companhia tem como prosperar sem a fabricante do 
Windows. 
 
"Na verdade, o Yahoo tem um futuro brilhante possivelmente mais transparente e mais 
simples sem a ligação com a Microsoft", disse Carol. Como os investidores continuaram 
insistindo no assunto, a executiva finalmente disse: "Esqueçam o assunto da Microsoft, 
honestamente ele não é tão relevante." 
 
Mas Carol certamente vem tendo muito o que pensar sobre as ramificações de uma parceria 
com a Microsoft. Os concorrentes têm explorado várias combinações, incluindo a proposta de 
US$ 47,5 bilhões feita pela Microsoft no ano passado pelo controle integral do Yahoo, na 
medida em que tentam ganhar terreno sobre o Google no lucrativo mercado de busca na 
internet. 
 
Se o Yahoo entregasse o negócio de busca na internet para a Microsoft, Carol estima que a 
companhia poderia economizar cerca de US$ 500 milhões a US$ 700 milhões por ano. Mas ela 
indicou ontem não ter certeza se o Yahoo deveria confiar uma parte tão importante de sua 
tecnologia à Microsoft, que há anos vem perdendo dinheiro em sua divisão de internet. 
 
Em resposta à pergunta de um investidor, Carol disse que provavelmente faça mais sentido 
para a Microsoft vender suas operações de internet para o Yahoo uma ideia que, segundo ela, 
já foi levada ao diretor-presidente da Microsoft Steve Ballmer. Mas ela disse que tal 
combinação provavelmente despertaria reações antitruste, especialmente na área de e-mail, 
onde o Yahoo e a Microsoft possuem os dois maiores serviços. 
 
Qi LU, presidente da divisão on-line da Microsoft e ex-executivo da área de busca do Yahoo, 
não quis falar sobre a situação das negociações entre as duas companhias, durante um 
seminário realizado em Seattle (EUA). 
 
Esta semana, a Microsoft anunciou sua mais nova tentativa de atrair mais propaganda digital 
com um mecanismo de busca batizado de "Bing". 
 
Carol duvida que o serviço venha a influenciar na atual hierarquia de buscas na internet, onde 
o Google tem uma participação de mercado de 64% nos Estados Unidos, seguido do Yahoo, 
com 20%, e pela Microsoft, que tem 8%. "Ele é interessante, mas não muito interessante", 
disse Carol, sobre a nova busca da Microsoft. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2009, Empresas & Negócios, p. B3. 



 


