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Após rumores de que a Skype
poderia ser comprada ou fazer
uma associação com empresas
de internet como Facebook e
Google, a Microsoft arrematou a
companhia de telefonia on-line
ontem por US$ 8,5 bilhões em
dinheiro, maior acordo de aqui-
sição já fechado pela gigante do
software até hoje. Com a com-
pra, a Skype adia planos para
uma oferta pública inicialque
poderia levantar US$ 1 bilhão.

A companhia sediada em Lu-
xemburgo permite que os usuá-
rios façam chamadas telefônicas
gratuitas pela internet, ferra-
menta que deve ser conectada à
produtos da Microsoft como o
videogame Xbox, o sistema de
email Outlook, Hotmail e o Win-
dows Phone, o sistema operacio-
nal da Microsoft para celulares.

Mesmo com a integração às
plataformas da Microsoft, Steve
Ballmer, presidente da empresa,
afirmou ontem que o Skype não
abandonará outros parceiros
com os quais já vinha trabalhan-
do, como o sistema operacional
para celulares Android, do Goo-
gle, concorrente do Windows
Phone. “Este foi um comprome-
timento fundamental para que o

negócio fosse fechado”, afirma
Tony Bates, presidente Mundial
da Skype. O executivo coman-
dará a nova divisão, chamada
Microsoft Skype, e se reportará
diretamente a Ballmer.

Negócios anteriores
O valor de US$ 8,5 bilhões, que
inclui dívida da Skype, foi consi-
derado surpreendente pelo mer-
cado. Apesar da soma não ser su-
ficiente para apertar a Microsoft,
alguns analistas afirmam que é
um valor alto para uma compa-
nhia que já trocou de dono várias
vezes durante um tempo relati-
vamente curto de vida da Skype.

Criada em 2003, a empresa foi
comprada pelo eBay em 2005 por
US$ 3,1 bilhões. Em 2009, o eBay
vendeu uma participação majo-
ritária para um grupo de investi-
dores que incluiu Silver Lake,
fundo de pensão do Canadá, e
Andreessen Horowitz, por US$
1,9 bilhão em dinheiro e US$ 125
milhões em títulos. O eBay rete-
ve cerca de um terço da empresa.

Apesar de ter registrado re-
ceita de US$ 860 milhões em
2010, a companhia sofreu um
prejuízo líquido de US$ 7 mi-
lhões, segundo dados publica-
dos em documentos encami-
nhados em seu processo de
oferta pública inicial. “O que

deve ser avaliado é o potencial
do negócio, a Microsoft precisa
recuperar o terreno que tem
perdido na internet”, avalia
Olavo Henrique Furtado, espe-
cialista em negócios internacio-
nais e professor da Trevisan.

Mesmo diante dos resultados
negativos, a Microsoft aposta no
potencial de crescimento da
Skype. Segundo Tony Bates,
uma das áreas mais promissoras
é a de anúncios em vídeo, po-
tencial ainda não explorado no
mundo. Ele acrescenta que
atualmente mais de 40% de todo
o uso do sistema da Skype é feito
por meio de vídeo.

No Brasil, a situação é outra.
A Skype havia informado no
início do mês que o serviço
Skype Online, número que per-
mite receber ligações diretas de
telefones fixos e celulares, sem o
uso do computador, que era
prestado pela Transit Telecom,
deixaria de funcionar no país.
No entanto, ontem a companhia
anunciou uma parceria com o
GT Group para manter o serviço
de número on-line. A informa-
ção foi publicada no blog da
empresa: “Estamos trabalhando
com o GT Group e as autorida-
des locais para que a situação
volte ao normal assim que pos-
sível”. ■ Com Reuters

Microsoft compra Skype
por US$ 8,5 bilhões
Aquisição é o maior negócio já fechado na história da companhia de software, terá
integração às suas plataformas e deve manter as parcerias com concorrentes

Mesmo diante do
prejuízo líquido
de US$ 7 milhões
do Skype no ano
passado, a Microsoft
acredita no seu
potencial de
crescimento

CONSTRUÇÃO

Even registra 33% de aumento em vendas
com lançamentos e unidades em estoque
A Even Construtora e Incorporadora registrou no primeiro trimestre
deste ano 33% de VSO (Vendas Sobre Oferta). O resultado foi impactado
pelas comercializações de lançamentos e de unidades em estoque.
As vendas contratadas foram de R$ 370,3 milhões (parte Even). A receita
líquida de vendas e serviços aumentou 19,1% em relação a igual intervalo
do ano passado, atingindo R$ 429,9 milhões.

PREJUÍZO

Gafisa apresenta diminuição de 79%
no lucro líquido do último trimestre
A construtora e incorporadora Gafisa encerrou o primeiro trimestre
com uma queda de 79% no lucro líquido, somando R$ 13,7 milhões,
impactado por menor ritmo de lançamentos em 2009 e elevada base
comparativa com o ano passado. No período, o lucro líquido ajustado
por despesas com plano de opções e itens não recorrentes também caiu,
em 69,7% ano a ano, para R$ 24,1 milhões.
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