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A trajetória no Brasil
A America Online desem-

barcou no País em 1999, em 
busca de espaço no promissor  
mercado de internet. Porém, 
logo de cara, enfrentou a sua 
primeira crise séria, quando 
clientes começaram a recla-
mar que o CD de 
instalação pre-
judicava seus 
computadores. 
Outros problemas 
apontados por especialistas 
na época foram os gastos 
excessivos de marketing, as 
trocas sucessivas de presiden-
tes em curto espaço de tempo 
e a rigidez na postura.

Ainda assim, a compa-
nhia chegou a ter 1 milhão 
de usuá rios, entre leitores e 
assinantes. Mas o valor das 
ações da AOL Latin America, 
empresa criada pela AOL 

para os negócios 
na região, caía 
v e r t i g i n o s a -
mente, e o fi m 

ficava cada vez mais 
anunciado. Após encerra-
mento das atividades na 
Argentina, México e Porto 
Rico, a AOL fechou as portas 
de seu escritório na avenida 
Luis Carlos Berrini, em São 
Paulo, em março de 2006.

Time Warner quer se livrar da AOL
Gigante divide empresas para vender setor de internet e voltar-se totalmente ao business de conteúdo

Tudo parecia perfeito. Uma 
das maiores produtoras de 
conteúdo do mundo e dona de 
uma ampla rede de televisão a 
cabo, a Time Warner se uniria ao 
então maior provedor de acesso 
de internet dos Estados Unidos, 
criando um conglomerado que 
ofereceria (excelentes) con-
teúdos online sob demanda e 
com rapidez assombrosa para 
a época. E o mais interessante 
nessa história: foi a AOL que 
adquiriu a Time Warner, e não 
o contrário — o que parecia ser 
um prenúncio dos novos tempos 
que viriam a partir daquele ja-
neiro de 2000.

Pois bem: depois de oito 
anos e meio e muitos anúncios 
de demissões, a Time Warner 
anunciou timidamente, durante 
uma call conference de resulta-
dos semestrais, que até o início 
de 2009 dividirá o gigante em 
dois braços: o de serviço de 
internet discada e o de pro-
paganda. A idéia é que ambos 
possam se fundir com outras 
companhias — como Yahoo ou 
Microsoft — ou serem simples-
mente comprados por elas.

A Time Warner precisa ainda 
encontrar um lugar para aban-
donar a carcaça de sua desas-
trosa fusão com a AOL. E com 
a aproximação desta possibili-
dade, a companhia parece estar 
focando seus olhos no negócio 
que a tornou o que ela é hoje: o 
conteúdo.

No dia do anúncio da fusão, 
em janeiro de 2000, o analista 
Scott Ehrens, da consultoria de 

mídia Bear Stearns, disse à CNN 
que a nova companhia poderia 
se transformar em uma empresa 
com força sem precedentes. 
“Essa aliança é imbatível. Agora, 
eles têm uma grande plataforma 
na qual podem criar conteúdos 
e distribuir”, disse ele, na oca-
sião. Mas o fato é que a AOL 
Time Warner jamais descobriu 
como fazê-lo e agora parece 
determinada a abandonar o 
negócio de distribuição.

Entre os culpados, estão a 
pouca mobilidade da empresa, 
o mito da sinergia corporativa,  
a prematura investida na con-
vergência e a exuberância 
inicial da internet, que fi ze-
ram com que a aliança nunca 
funcionasse. Agora, a separa-
ção dos negócios de internet 
discada e publicidade dá à 
Time Warner “a fl exibilidade 
necessária para acertar algu-
ma estratégia com os dois ne-
gócios”, conforme disse o CEO 
Jeff Bewkes a analistas. Muitos 
investidores reclamarão desta 
iniciativa. Mas o fato é que 
essa não será a primeira vez.

“A história tem uma maneira  
muito própria de mudar as 
coisas na mente das pessoas”, 
diz o executivo Jack Haire, que 
passou 28 anos na Time e que 
está agora na CNet. “O que as 
pessoas hoje não lembram, ou 
não querem lembrar, é a empol-
gação de todos quando a aliança 
se fez. A imprensa elogiou muito 
o acordo. A AOL não era a ter-
ceira, a quarta ou o que quer que 
seja hoje. Era a líder.”

Mesmo Ted Turner — fun-
dador da Turner Broadcasting 
Systems, que havia vendido 
sua companhia para a Time 
Warner em 1996 —, não des-
confi ou do acordo. “Eu dei uma 
cheirada no negócio, mas não 
o suficiente para ter a idéia 
de bloqueá-lo”, disse recente-
mente. Ele afi rmou, então, que 
seus amigos todos lhe disseram 
que o acordo com a AOL devia 
mesmo ter sido feito.

O que se tornou aparente 
logo após o acordo foi o choque 
de filosofias e personalidades 
entre os dois lados. A AOL era 
agressiva e vivia em função do 
valor de suas ações. A Time 
Warner era um pouco mais lenta 
e falava mais em construir valor 
para os acionistas. 

Mas havia muitos outros 
problemas. A bolha da internet 
ainda estava crescendo — du-
rante o ano que separou o anún-
cio da fusão e sua consumação 
(após aprovação das entidades 
regulatórias), o novo negócio 
perdeu US$ 60 bilhões em valor 
de mercado. A web mostrava-se 
um lugar mais aberto, e o método 
da AOL de controlar o acesso a 
seus conteúdos, reservando-os 
apenas para assinantes, logo se 
tornou defasado.

Assim, à medida que os con-
sumidores trocavam suas cone-
xões dial-up pela banda larga 
das companhias de TV por as-
sinatura e telefônicas, o serviço 
de conexão discada da AOL 
começou a tomar as dimensões 
de uma bomba-relógio prestes a 
explodir. Em dezembro de 1999, 
mês que antecedeu a fusão, as 
ações da Time Warner estavam 
sendo negociadas acima de US$ 
70. Em abril de 2002, o valor es-
tava abaixo de US$ 20. E, desde 

então, caiu mais um pouco.
O ex-diretor de vendas inte-

rativas da AOL, Myer Berlow, que 
agora comanda uma empresa de 
nanotecnologia, disse que a Time 
Warner poderia ter agido mais 
rápido. “Se você possui um carro 
à gasolina e tem cons ciência de 
que as perspectivas a longo pra-
zo não são positivas por causa do 
aumento do preço do petróleo, o 
que você faz?”, questiona, res-
pondendo em seguida à própria 

pergunta: “Você descobre uma 
maneira de fazer dinheiro, co-
locando-o no desenvolvimento 
de um modelo híbrido ou com 
motor elétrico. Ou, se você é 
uma companhia com visão de 
futuro, você a vende enquanto 
ainda tem valor. Mas a única 
coisa que você não pode fazer 
é sentar e esperar”.

A perda de valor foi es-
pecialmente dura para quem 
mandava na Time Warner. No 
fi nal do primeiro ano da parce-
ria, Gerald Levin, que liderou 
a companhia no acordo com a 
AOL, anunciou sua aposenta-
doria. Em 2002, o então presi-
dente Dick Parsons divulgou 
uma redução de US$ 99 bilhões 

no valor patrimonial da empresa. 
Rapidamente, o negócio decaiu 
tanto que os executivos podiam 
arregaçar as mangas e dizer: 
“Estamos retrocedendo”. A Time 
Warner retirou a AOL de seu 
nome em 2003. Mais tarde, Par-
sons gastou um bom tempo para 
se livrar de um desafi o proposto 
pelo megainvestidor do ramo das 
comunicações Carl Icahn, que 
pressionou publicamente a Time 
Warner para se dividir.

E somente em 2006 a AOL 
Media Networks teve receita 
publicitária sufi ciente para dar 
à companhia a força de trans-
formar seu modelo e parar de 
priorizar os ganhos com a men-
salidade das assinaturas.

Uma pessoa ligada à Time 
Warner lamentou que todo 
este episódio tenha quase ar-
ruinado a companhia. O acordo 
distraiu a gerência e limitou as 
habilidades  da empresa apenas 
a fazer aquisições com ações. 
“No fi nal das contas, temos uma 
empresa com menos força e 
dinamismo, além de ser pouco 
elástica e ter crescimento muito 
baixo”, diz a fonte.

Não é esta a visão que a 
Time Warner de 2008 tem das 
coisas. “Os diretores, em mui-
tos casos, souberam do impacto 
negativo do acordo da AOL 

após a bolha da internet”, diz 
Ed Adler, vice-presidente de 
comunicação do grupo.

Adler disse que, nos últimos 
sete meses, Bewkes preparou 
rapidamente a reestruturação 
da companhia, revigorando o 
negócio e gerando marcas e con-
teúdos típicos da Warner Bros., 
como Batman – O Cavaleiro das 
Trevas, Star Wars – A Guerra dos 
Clones, os fi lmes da HBO John 
Adams e True Blood, o site TMZ.
com, o programa TMZ on TV e 
as marcas People e People.com. 
“Nós seguimos nossa transfor-
mação com foco em conteúdo, 
com marcas fortes e grandes 
perspectivas de crescimento”, 
completa Adler.

Uma das primeiras grandes 
mudanças de Bewkes foi com-
pletar a reestruturação acionária 
da Time Warner Cable. “Jeff teve 
a visão de que seu negócio é con-
teúdo, não produção”, diz um ex-
executivo do grupo. “Os bens da 
distribuição não são estratégicos 
na visão de mundo deles.”

Alguém pode argumentar 
que o conteúdo parece ser algo 
que seria um nicho da AOL 
— se contarmos desde os con-
certos Live 8 até reality shows 
e um site em parceria com a 
HBO. Mas atualmente o negócio 
quente da AOL está na rede de 
publicidade Platform A — que, 
em essência, negocia o conteú-
do dos outros. É justamente o 
lugar dos maiores investimentos 
e da concentração da fatia mais 
valiosa do negócio que pode ser 
adquirido por Yahoo ou Micro-
soft, já que ambas as empresas 
estão construindo redes de 
publicidade deste tipo.

Uma nota do Citi Investment 
Research, divulgada em 7 de 
agosto, sugeriu que a Time 
Warner faria um favor para si 
própria se finalmente se se-
parasse da AOL e focasse em 
conteúdos como fi lmes, séries 
de TV e publicações. “Se esti-
vermos certos, a Time Warner 
está próxima de uma venda da 
AOL”, dizia a nota. “E se a divi-
são for vendida pelo valor que 
estamos imaginando — cerca de 
US$ 12 bilhões —, as ações da 
Time Warner, que custavam US$ 
15 cada na semana  passada, se-
riam valorizadas em US$ 2,50”. 
O fato é que isso não é nada se 
comparado às expectativas em 
2001. Mas depois de tudo o que 
tem acontecido desde então, é 
provável que este novo acordo 
se torne histórico.

clientes começaram a recla-
mar que o CD de 

ficava cada vez mais 
anunciado. Após encerra-

Jeff Bewkes : fl exibilidade necessária

D
iv
ul
ga
çã
o

MM 1322 pg48   48 14/8/2008   15:08:04

Text Box

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1322, p. 48, 18 ago. 2008.




