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● A Netflix – serviço de vídeos
online que chegou ao Brasil no
mês passado – divulgou ontem
que perdeu 800 mil assinantes

nos Estados Unidos entre julho e
setembro. No mês passado, a
empresa havia divulgado uma
expectativa de perda de 600 mil
clientes para o período.

Na noite de ontem, durante as
negociações depois do fechamen-
to do mercado, as ações da em-
presa caíam 26%, sendo cotadas
a US$ 87,35. Há quatro meses,

valiam US$ 300.
A redução da base nos EUA

deve reduzir o faturamento com
que a empresa contava para fi-
nanciar a expansão internacio-
nal. Com isso, a Netflix prevê que
apresentará prejuízo em 2012,
quando começará a vender seus
serviços na Inglaterra e na Irlan-
da. / AP

MARIO ANZUONI/REUTERS

Yahoo está
na mira do
Google e da
Microsoft
Concorrentes estudam apoiar outros
investidores em propostas pelo portal

THE NEW YORK TIMES

Enquanto um conjunto de po-
tenciais compradoras forma
um círculo em torno do Ya-
hoo, várias das maiores empre-
sas do Vale do Silício avaliam
a possibilidade de se juntar à
disputa.

A Microsoft e o Google anali-
sam os prós e os contras de parti-
cipar das ofertas. Ambas têm
suas próprias razões para dese-
jar a continuidade da existência
do Yahoo, que ainda conta com
uma audiência mensal de quase
700 milhões de usuários únicos,
apesar das dificuldades financei-
ras enfrentadas.

Mas há uma coisa que as duas
gigantes da tecnologia têm em
comum: nenhuma delas quer de
fato comprar nem administrar o
Yahoo. Em vez disso, Microsoft
e Google pensam em oferecer
apoio financeiro a firmas de pri-
vate equity e outros interessa-
dos em fazer uma oferta pelo Ya-
hoo, de acordo com pessoas in-
formadas sobre a negociação.

A Microsoft parece estar mais
adiantada, já tendo conversado
com uma série de empresas de
compra alavancada, de acordo
com essas fontes. Em uma das

combinações possíveis, a Micro-
soft contribuiria com bilhões de
dólares em financiamento como
parte de um consórcio liderado
pela firma de private equity Sil-
ver Lake e pelo Conselho de In-
vestimento do Plano Canadense
de Pensão, disseram três das fon-
tes. Esse grupo teria como lastro
outros bilhões de dólares em fi-
nanciamento bancário.

De sua parte, o Google esteve
conversando com duas firmas
de private equity a respeito da
possibilidade de apoiar uma pro-
posta de compra, de acordo com
outra fonte. Essas conversas ain-
da estão nos estágios iniciais e
podem não se converter numa
oferta, disse a fonte.

Representantes da Microsoft,

do Google, da Silver Lake e do
Yahoo não comentaram as possí-
veis ofertas.

Previsão. Embora quase todas
as grandes firmas de private
equity estejam realizando algum
tipo de estudo preliminar do Ya-
hoo, os possíveis interessados
tentam prever como serão as
ofertas antes de assinarem acor-
dos de confidencialidade com o
Yahoo, para então analisarem os
registros contábeis da empresa,
segundo pessoas informadas so-
bre o assunto. Elas pediram que
fosse preservado o seu anonima-
to porque não estavam autoriza-
das a comentar publicamente ne-
gociações confidenciais.

Mas parece ter se tornado apa-

rente que as firmas de private
equity estão concentradas em re-
verter a situação da empresa, en-
quanto um financiador de fartos
recursos como o Google ou a Mi-
crosoft proporcionaria o capital.

A Allen & Company, uma das
principais consultorias a serviço
do Yahoo, disse aos potenciais
compradores que eles deveriam
se concentrar em descobrir uma
maneira de melhorar o núcleo
de operações da empresa na
América do Norte, preocupando-
se menos em se desfazerem na
participação da empresa no Ali-
baba Group, da China, e no Ya-
hoo japonês.

Participantes como Microsoft
e Google estão interessados prin-
cipalmente naquilo que pode-

riam colher por meio de uma par-
ceria com o Yahoo. A divisão de
notícias do Yahoo registrou 81,2
milhões de visitantes únicos em
agosto, o que faz dele o maior
site de notícias do mundo.

Prazo. As negociações devem
produzir resultados em questão
de semanas ou meses. O conse-
lho administrativo do Yahoo ain-
da está decidindo se vai vender a
empresa, aceitar um investimen-
to minoritário ou manter a situa-
ção atual.

Um dos possíveis pontos de
disputa é o preço. As firmas de
private equity indicaram que
não estão dispostas a pagar mui-
to mais do que o valor atual de
mercado do Yahoo, calculado
em US$ 20 bilhões, dizendo que
o preço das ações já inclui a ex-
pectativa de uma venda.

Muitos dos potenciais interes-
sados na compra do Yahoo entra-
ram em contato com o presiden-
te do Alibaba, Jack Ma, na tentati-
va de descobrir se ele teria inte-
resse em trabalhar com eles. O
acordo que rege a participação
de 40% do Yahoo no grupo chi-
nês confere a Ma aquilo que al-
guns analistas chamaram de po-
der de nomear o rei.

O grupo Alibaba também está
negociando com o Yahoo a possi-
bilidade de recomprar por conta
própria a participação na empre-
sa, independentemente de uma
proposta pelo Yahoo como um
todo. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO

CALIL

Netflix perde
800 mil clientes
em três meses

Potencial. A Microsoft e o Google estão interessados na audiência de quase 700 milhões de usuários mensais do Yahoo
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A cultura e os símbolos da civilização chinesa e japonesa
são admirados ao redor do mundo. A Emirates leva você a
quatro destinos na China e a dois no Japão. Um excepcional
serviço de bordo e um sistema premiado de entretenimento
acompanharão você até as portas do Oriente.

Fly Emirates. Keep discovering.Voe Emirates para a China a partir de USD 1,970*.

Uma tradição
cheia de cores.

Eleita a melhor empresa aérea do mundo pela Air Transport World em 2011. Cadastre-se no programa de milhagens Skywards e aproveite 
um mundo de recompensas e privilégios. *Preço válido somente para emissões até 31 de outubro de 2011. Período de embarque 

de 15 de outubro a 8 de dezembro de 2011. Termos e condições se aplicam. Para mais informações, consulte o seu agente de viagens 
ou ligue para a Emirates (11) 5503-5000. As taxas de embarque não estão inclusas. Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2011, Economia & Negócios, p. B15.
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