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A Microsoft, maior fabricante mundial de software, deveria adquirir o Yahoo como forma de 
conseguir alcançar o rival Google no mercado publicitário global da internet de US$ 26 bilhões, 
defendeu um analista da Merrill Lynch.  
 
A aquisição do portal Yahoo daria automaticamente à Microsoft a maior fatia do setor de 
publicidade on-line, disse na sexta-feira o analista com sede em São Francisco, Justin Post. A 
empresa combinada seria também a número dois em pesquisas realizadas na internet, logo 
atrás do Google, acrescentou.  
 
A Microsoft anunciou a elevação de seus gastos voltados à unidade de internet (MSN) para 
US$ 1,6 bilhão no próximo ano, a fim de captar uma participação maior no mercado de 
anúncios pela internet. Provavelmente a empresa irá esperar para ver se esses esforços irão 
frutificar, antes de analisar uma compra, explicou Post em nota na sexta-feira. A Microsoft com 
sede no estado de Washington, nos Estados Unidos, irá se beneficiar com a eliminação de um 
importante concorrente, se concretizar a aquisição do Yahoo.  
 
Entretanto a empresa terá que enfrentar muitas outras companhias interessadas na compra do 
Yahoo, e também a incerteza dos investidores sobre os benefícios da transação, acrescentou 
Post. Os fundadores do Yahoo, Jerry Yang e David Filo, também são os principais acionistas da 
empresa e talvez não desejem uma venda, alertou.  
 
O porta-voz da Microsoft, Adam Sohn, não retornou um telefonema pedindo seus comentários, 
e a porta-voz da Yahoo, Helena Maus, também não se manifestou a respeito.  
 
Post disse que ambas as empresas poderão economizar US$ 450 milhões combinando as 
operações. Segundo seus cálculos, a compra do Yahoo, avaliada em US$ 44,2 bilhões, seria 
finalizada com pagamento de US$ 20 bilhões à vista e o resto relativo às dívidas. A Microsoft 
tem capitalização de mercado de US$ 232,3 bilhões e possui US$ 34,8 bilhões em dinheiro 
para investimentos de curto prazo.  
 
O Yahoo e o EBay criaram no mês passado uma aliança para empregar seus produtos 
mutuamente. O site de leilões pela internet também seria um candidato a aquisição pela 
Microsoft.  
 
Alguns analistas dizem que a gigante do software deve ficar longe de grandes compras. A 
empresa compraria empresas menores para evitar investigação de reguladores americanos e 
europeus, disse a analista do UBS Heather Bellini, em nota. O desafio seria equilibrar essa 
estratégia com a necessidade de ganhar participação de mercado. 
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