
A CORRIDA D
Seu serviço de discagem será gratuito. E assim que ela quer en

Por Stephanie N. Mehta
ELAS NOSSAS CONTAS, A AOL anun-
ciou quatro planos do tipo "vamos dar um
jeito nisso aqui" ao longo de um igual nú-
mero de anos. Quase todos eles, apesar de
grande estardalhaço, acabaram sendo
propostas bastante modestas. Em dezem-
bro de 2002, a unidade da Time Warner
(dona da editora da FORTUNE) disse
que tentaria evitar a fuga de seus negó-
cios básicos de dial-up (acesso discado) co-

brando dos clientes uma taxa de inscrição reduzida para
acessar a AOL através de outros provedores de acesso
por banda larga, um serviço conhecido como Bring
Your Own Access (traga seu próprio
acesso). Alguns anos depois, a AOL
afirmou que se transformaria em
um portal do tipo Yahoo, tentando
atrair mais usuários e anunciantes. No
começo deste ano a empresa anunciou pla-
nos de oferecer serviços de banda larga e jun-
to com empresas de telefonia e de TV a cabo.

Então, no início de agosto, o presidente e COO da
Time Warner, Jeff Bewkes, e o chairman e CEO da
AOL, Jonathan Miller, anunciaram sua mais nova ten-
tativa: a empresa distribuirá contas de e-mails, o famo-
so software de fácil uso da AOL e outros serviços bus-
cando reter o relacionamento dos usuários AOL que
estão mudando para banda larga aos montes. Se por
um lado essa distribuição significa perda de receitas
com as inscrições, a administração da empresa calcula
que poderá reduzir drasticamente os custos associados
à manutenção do moribundo negócio de acesso
discado - a AOL planeja eliminar cinco mil em-
pregos nos próximos seis meses - e obter no-
vas receitas através de publicidade online.

Efetivamente, as receitas da AOL cresce-
ram 40% no segundo trimestre, bem acima
das expectativas dos analistas, e as receitas
por cada 1.000 páginas visitadas aumentaram
em 80% em dois anos. Contudo, boa parte do públi-

co que a AOL reúne para os anunciantes vem de sua
decrescente base de inscritos; com e-mail grátis, a
AOL espera manter em carteira os usuários de banda
larga que de outra forma estariam usando serviços de
e-mails como o Gmail do Google ou o serviço da Com-
cast para suas missivas eletrônicas. "Vamos parar de
mandar nossos associados para a concorrência", afir-
mou Bewkes durante uma conference call com analis-
tas. Ele acrescentou ainda: "Vou parar por aqui e pedi-
rei a vocês que reflitam sobre esta declaração." A AOL
afirma que lançará as contas gratuitas de e-mail e ou-
tros atrativos em setembro, e que esses esforços não
afetarão o fluxo de caixa projetado para o ano.

A AOL e Miller recebem pontos por continuamen-
te avaliar e melhorar o negócio; ainda assim, é difícil
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A AOL
costar nas rivais de banda larga

não sentir que a AOL - que já foi pioneira na Inter-
net - permanece vários passos atrás da concorrên-
cia. O Google, usando seu sofisticado sistema de bus-
ca, criou uma nova categoria de publicidade, e o Ya-
hoo tornou-se um componente-chave dos planos de
marketing dos grandes anunciantes. Empresas que
nem sequer existiam há quatro anos, tais como
MySpace, YouTube e Skype, mudaram a forma
como vários milhões de usuários se comunicam
online. O mercado recompensou essa ousadia: o
Google, que abriu seu capital em agosto de 2004, viu
suas ações quadruplicarem de valor. A News Corp.
desembolsou US$ 580 milhões para adquirir a em-
presa controladora do MySpace. Enquanto isso, as
ações da Time Warner são negociadas a US$ 17 por

ação - exatamente onde estavam há dois anos.
Os esforços da AOL para criar um portal gratuito

da internet é de longe o plano mais ambicioso até
agora, mas mesmo isso ocorre alguns anos após o Ya-
hoo e o MSN da Microsoft terem atraído milhões de
usuários leais através de uma estratégia semelhante.
Jessica Reif Cohen, analista de mídia do Merrill
Lynch, certa vez disse não acreditar que a AOL, com
todo seu know-how de música - e seu relacionamen-
to com a Warner Music, eventualmente vendida pela
Time Warner -, não tivesse inventado o iTunes, os
serviços de música da Apple. É igualmente frustran-
te para a AOL, com sua leal legião de adolescentes e
pré-adolescentes, não ter desenvolvido algo equiva-
lente ao site de networking-social MySpace.

A AOL COMEÇOU A FICAR PARA TRÁS mesmo
antes da desastrosa fusão com a Time Warner. No final
da década de 90, quando as empresas de TV a cabo es-
tavam começando a instalar modems para cabo, a ad-
ministração da AOL confiava que os consumidores se-
riam lentos em adotar a banda larga e, conseqüente-
mente, não começaram, a traçar os planos para a vida
após a conexão discada. Aí então veio a fusão, e os
principais executivos da AOL passaram os anos que se
seguiram tentando administrar uma empresa combina-
da. Até lá a banda larga já se havia tornado um verda-
deiro problema para a AOL. Para piorar as coisas, a
empresa não preenchia a crescente demanda por publi-
cidade online, uma vez que usava um sistema de publi-
cação própria que tornava difícil para o pessoal de mar-
keting colocar seus anúncios nos sites da AOL. "Acho
que eles levantaram a cabeça em 2003 e perceberam
que dirigiam um Modelo T no mundo da Nascar (cate-



A história que passou despercebida
A TIME WARNER fez um anúncio neste

verão que deve elevar os lucros e o fatu-
ramento e talvez até ajudar as mornas
ações da empresa. Não, não estamos fa-
lando sobre os planos da AOL de distribuir
e-mails de graça. O negócio realmente
grande foi o fechamento da compra dos
sistemas de TV a cabo da Adelphia pela
Time Warner Cable e pela Comcast.

Essa aquisição, que levou mais de um
ano para ser concretizada, dá a Time War-
ner 3,3 milhões de usuários de cabo a mais
- lares que estavam praticamente ignorados
pela falida Adelphia. A Time Warner Cable
espera vender a eles serviços como a inter-
net de alta velocidade e telefonia. Vender
esses produtos adicionais aos 14,4 milhões

de cadastrados ajudou a unidade a realizar
um aumento de 15% sobre as receitas e
16% no lucro operacional antes da deprecia-
ção e amortização, no segundo trimestre.

Contudo, talvez a melhor parte do negócio
para os acionistas da Time Warner seja o
CEO Dick Parsons (foto) poder divulgar a
boa notícia na Time Warner Cable. Até que o
negócio fosse fechado, os executivos da
Time Warner e da Comcast não queriam pro-
mover a parte de cabos por receio de elevar
os preços dos ativos que cobiçavam. Claro,
alguns investidores preocupam-se com a
eventual concorrência das empresas telefôni-
cas. Mas, agora que a tinta secou, Parsons
pode novamente lembrar a Wall Street de
que os resultados de cabos são fortes.

goria de stock-car americana)", afirma Jeff Lanctot,
vice-presidente da Avenue A/Razorfish, uma agência
de publicidade digital que trabalha com clientes como
a Best Buy. "EleS-estavam mal equipados para com-
petir com concorrentes mais ágeis." Ao que parece, a
AOL corrigiu os seus problemas de publicidade, e o
CEO Miller insiste em que a empresa não está brin-
cando de correr atrás dos líderes, e que a empresa é
"contemporânea" dos seus pares. "Todavia, precisa-
mos estar na liderança", acrescenta.

ENTÃO, COMO FAZER PARA RECUPERAR os
antigos clientes da AOL e atrair usuários do Google e
do Yahoo? Infelizmente, algumas das idéias de Miller
são convincentes, porém não revolucionárias: nas pró-
ximas semanas, ele afirma, a empresa oferecerá os
serviços que superam aquilo que a concorrência está
oferecendo: os usuários AOL receberam cinco gigaby-
tes de espaço de armazenagem - o dobro daquilo que
os usuários do gmail recebem; proteção antivírus gra-
tuita para os computadores (alguns prove-
dores protegem apenas as contas de e-
mails); e domínios personalizados para
usuários de e-mail (ele, por exemplo, pode-
ria ser Jon@Miller.com, desde que o domí-
nio já não estivesse registrado). Ainda as-
sim, esses aperitivos não devem resultar
em grandes ganhos de mercado para a
AOL. "Até que o Google dê motivos para
que eles o abandonem - ou até que a AOL
dê um enorme salto à frente - será uma
longa briga para reconquistá-los", diz
Lanctot. "E a AOL está brigando, obtendo
pequenas vitórias ao longo do caminho."

A AOL cansou
de mandar

seus
associados

para os
braços da

concorrência

Uma possível luz para a AOL está em um negócio
em que a empresa tem falado pouco a respeito: vídeo
pela web. Na mesma semana em que a AOL informou
Wall Street sobre sua grande estratégia de atualiza-
ção, essa empresa discretamente anunciou planos
para revitalizar seu portal de vídeo, oferecendo mi-
lhares de horas de programação em vídeo, incluindo
programas integrais de TV. Parte será patrocinada
por anunciantes, sendo gratuitas para o usuário; ou-
tros programas poderão ser baixados pagando-se uma
taxa. Os rivais da AOL, o Yahoo, o Google e o MSN,
estão tentando criar seus negócios de vídeo - assim
como outras empresas interessadas, tais como a NBC
Universal, que recentemente fechou um negócio para
veicular clipes e vídeos promocionais no YouTube.
Nenhuma empresa tem um espaço "vídeo na web" -
ainda - porém, pode ser que a AOL tenha uma ligeira
vantagem. "Não querendo arrastar você para aquele
velho debate sobre sinergia", afirma cautelosamente
o CEO da Time Warner, Dick Parsons, "mas, com a

tecnologia e o conteúdo que temos dentro
desta empresa, podemos criar sites e expe-
riências que nenhuma outra empresa
pode". O que ele está descrevendo pode
não ser "sinergia", mas certamente é o me-
lhor plano da AOL até hoje.

STEPHANIE MEHTA, jornalista da FORTUNE, pode
ser contatada através do e-mail smehta@fortunemail.com
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