
Depois de os chineses do Aliba-
ba Group terem assumido o in-
teresse em entrar no capital da
Yahoo, a Microsof reagiu: assi-
nou um acordo de confidencia-
lidade para ter acesso mais de-
talhado às contas da empresa e
assim lançar uma nova oferta
de compra. A guerra para com-
prar uma das maiores empre-
sas tecnológicas do mundo con-
tinua bem ativa, até porque -
apesar das quebras de receita
devido à publicidade - é uma
empresa com um potencial de
valorização por ação de 21%, se-
gundo os analistas contatados
pela Bloomberg.

A possível compra da Yahoo
por um grupo de capital chinês,
porém, tem gerado algumas dú-
vidas e já levantou mesmo ques-
tões de segurança. Isto porque
os servidores da Yahoo estão lo-
calizados nos Estados Unidos da
América (EUA) e, apesar do Ali-
baba Group realçar que é um
grupo de capital chinês priva-
do, sem participação do gover-
no (logo, Pequim não teria auto-
ridade direta sobre a gestão), os
reguladores americanos levan-
tam dúvidas.

Órgãos reguladores
Analistas e advogados citados
pelo 'Wall Street Journal' de-
fendem mesmo que qualquer
acordo terá de ser analisado
minuciosamente pelas entida-
des reguladoras, dada a susce-
tibilidade com o acesso a da-
dos pessoais na internet. “A
grande questão reside no fato
de que esta negociação seria
vista como um problema de se-
gurança nacional pela Comis-
são de Investimento Estrangei-
ro (CFIUS) nos EUA”, referiu
Neil Torpey, presidente do es-
critório de Hong Kong da em-
presa americana de advocacia
Paul Hastings LLP, especializa-
da em Direito Corporativo.

O Alibaba Group argumenta
que a empresa é privada e já
tem uma vasta presença nos Es-
tados Unidos por meio de sua
plataforma de comércio eletrô-
nico “on-line”. Além disso, o
grupo chinês já adquiriu peque-
nas empresas de internet nos
EUA: no ano passado, foram
duas companhias de comércio
eletrônico. Jack Ma, presidente
do grupo chinês, manifestou
em outubro o interesse em com-
prar a Yahoo e anunciou mesmo
que já começara a negociar com
firmas de 'private equity'.

Michael Clendenin, diretor-
geral da consultora em tecnolo-
gia RedTech Advisors, acredita
que o caminho mais provável
poderá ser uma oferta de com-
pra em conjunto com vários in-
vestidores - a Alibaba controla-
ria os ativos da Yahoo na Ásia e
os ativos da tecnológica ameri-
cana ficariam nas mãos dos ou-
tros investidores.

Clendenin relembra o caso
da compra da divisão de com-
putadores pessoais da IBM pelo
grupo Lenovo, em 2005. A
CFIUS, que pode suspender as
negociações se achar que a se-
gurança nacional corre risco,
aprovou a transacção da Leno-
vo depois da companhia chine-
sa concordar em retirar algu-
mas operações do 'campus' da
IBM, onde funcionários faziam
trabalhos para o governo. Na
época, um instituto estatal chi-
nês detinha 30% da Lenovo.

Em baixa
A Yahoo encerrou o terceiro tri-
mestre deste ano com a receita
de US$ 1,2 bilhão, queda de
24% em comparação ao mesmo
período de 2010. O lucro líqui-
do da empresa no período foi de
US$ 293 milhões, o que repre-
senta uma queda de 26% refe-
rente ao mesmo período do ano
anterior. O número de emprega-
dos também caiu 3%. A compa-
nhia registrou, no trimestre,
13,7 milhões de empregados. ■

Em 01 de abril de 1976, Steve Jo-
bs começou junto com Steve
Wozniak e Ronald Wayne um
contrato de três páginas que
criou a Apple Computer Com-
pany. Este mesmo contrato
com as assinaturas dos três só-
cios fundadores, vão a leilão
em Nova York no próximo mês
e estima-se que o contrato po-
derá ser arrematado por um va-
lor de US $ 100 mil, podendo al-
cançar U$ 150 mil.

O evento que promove a ven-
da do contrato é um dos desta-
ques de dezembro da casa de
leilões Sotheby. “Este é um do-
cumento fundamental em ter-
mos de história financeira, a
história social e história da tec-
nologia”, disse Richard Austin,
responsável pela área de livros
e manuscritos da Sotheby em
Nova York.

Persuasão
O contrato foi inicialmente pro-
priedade de Wayne, que se reu-
niu com Jobs enquanto trabalha-
va na Atari Incorporation. Ste-
ve Wozniak, amigo de Jobs, tra-
balhava na Hewlett-Packard
Company na época.

Jobs recrutou Wayne para
convencer Wozniak para parti-
cipar da Apple. Para persuadí-

COMÉRCIOELETRÔNICO

Amazon diz que vendas do Kindle
disparam na “Black Friday”

CELULOSE

Produção brasileira até outubro cai 0,1%;
exportaçõesatingem 7 milhões de toneladas

Rich Press/Bloomberg

Alibaba e Microsoft
travam queda de
braço pelo Yahoo

Quem dá US$ 150 mil
Documento assinado por
fundadores no início
da Apple vai a leilão em
dezembro Sotheby, de
Nova York

A produção de celulose no Brasil atingiu 1,21 milhão de toneladas,
uma queda de 1,5% em relação ao mesmo mês de 2010 e um
crescimento de 7,8%, de acordo com a Associação Brasileira dos
Produtores de Celulores (Bracelpa). No acumulado do ano, a queda
é de 0,1%, para 11,712 milhões de toneladas. As exportações de
celulose no ano subiram 1,2%, para 6,97 milhões de toneladas.

A Amazon.com disse ter apurado uma nova onda de vendas de seus
aparelhos Kindle, impulsionada pelo novo tablet Kindle Fire, no
tradicional dia de compras "Black Friday", após o Dia de Ação de Graças
nos Estados Unidos. Consumidores compraram quatro vezes mais
Kindles na "Black Friday" do que no mesmo dia do ano passado, quando
a empresa vendia apenas leitores eletrônicos.

Apesar do Alibaba
Group realçar que é
um grupo de capital
chinês privado,
sem participação
do governo (logo,
Pequim não teria
autoridade direta
sobre a gestão),
os reguladores
americanos
levantam dúvidas

Segundo os cálculos
da leiloeira, se Wayne
não tivesse saído da
Apple, a sua posição
inicial na empresa
valeria hoje mais de
US$ 2 bilhões

EMPRESAS

Entrada de chineses levanta reservas aos reguladores
americanos e Microsoft ainda está na corrida pela aquisição

Sarah Piteira Mota
redacao@brasileconomico.com.br

O TAMANHO DA YAHOO 

Informações financeiras
da empresa no terceiro trimestre 
de 2011, em US$ milhões 

Fonte: empresa 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.
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