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Poucos magnatas se reinventaram mais do que Barry Diller. Nos últimos 17 anos ele foi um 
executivo da televisão, um barão das compras em domicílio e, mais recentemente, um 
empresário do setor de comércio eletrônico. Agora, Diller está de novo em ação e seu quarto 
ato é decididamente do contra. 
 
Numa época em que os provedores de conteúdo lutam para ganhar dinheiro com as notícias 
on-line, blogs, filmes, músicas e outras coisas, Diller está mergulhando nessa área. "O que 
estamos tocando agora é uma companhia interativa baseada na mídia", diz ele, de seu iate de 
300 pés, o Eos, ancorado em algum ponto da Indonésia.  
 
Sim, mas e a elite digital, que insiste que "a informação quer ser gratuita"? Diller não concorda 
com essa postura. "A era da internet gratuita foi criada por pessoas do setor de tecnologia que 
não saberiam o que é conteúdo nem que tropeçassem nele", afirma. "Eles não tinham ideia de 
como monetizar o que as pessoas estavam assistindo." 
 
Então, como Diller vai ganhar dinheiro onde tantos outros fracassaram? Ele está criando um 
modelo pelo qual as empresas não só patrocinam ou anunciam em artigos ou vídeos on-line, 
mas também pagam por conteúdo feito sobre medida para seus negócios - de séries em três 
partes a shows na internet produzidos em torno dos produtos dos anunciantes. Em algum 
momento ele também espera vender assinaturas de conteúdo. 
 
A nova visão de Diller não é universalmente elogiada. "Sua aposta na mídia é como um tiro de 
longa distância", afirma Jim Friedland, analista da empresa de pesquisa e banco de 
investimento Cowen & Co. O negociador de 67 anos tem poucas escolhas a não ser buscar 
novas oportunidades para sua companhia, a IAC. No ano passado, com as ações da IAC 
debilitadas, Diller desmembrou a Ticketmaster, o site de hipotecas LendingTree, e a HSN, rede 
especializada em vendas em domicílio. Os dois maiores ativos que lhe restam - o mecanismo 
de busca Ask.com e o altamente lucrativo site de namoro Match.com - estão amadurecendo. 
Friedland prevê que a IAC, encolhida e abalada pela recessão, ganhará US$ 6,5 milhões este 
ano, com receitas de US$ 1,3 bilhão. 
 
Além do mecanismo de busca e do site de namoro, Diller controla a ServiceMagic, que ajuda 
proprietários de residências a encontrar encanadores e outros prestadores de serviços, e um 
punhado de sites de mídia que ele comprou ou lançou, mas que ainda não são lucrativos. Entre 
os mais conhecidos estão o GarageGames, que desenvolve videogames; o Daily Beast, um site 
de notícias com pretensões artísticas comandado pela celebrada editora Tina Brown; e o 
grosseiro site de vídeos CollegeHumor.com. No mês passado, Diller concordou em bancar o 
ex-diretor de programação da NBC Ben Silverman em uma empresa que produzirá programas 
de TV para a internet. 
 
Diller colocou o site de busca Ask.com no centro de suas ambições na mídia. O site tem 4% do 
mercado de buscas e depende muito dos anúncios colocados no Google para obter suas 
receitas, estimadas em US$ 650 milhões. Portanto, Diller está criando canais que vão se 
concentrar em mercados específicos. O primeiro a assinar foi a Nascar. O Ask.com pagou à 
associação que organiza corridas de carros estimados US$ 10 milhões para se tornar o 
mecanismo de busca oficial da competição, que é muito popular nos Estados Unidos. "Milhões 
de fãs da Nascar estão usando o Ask.com", diz Andrew Giangola, porta-voz da Nascar. A 
página de notícias do Ask.com divulga resultados e notícias sobre as corridas - antes mesmo 
das notícias nacionais, esportivas e de negócios.  
 
O tráfego para o Ask.com aumentou muito depois que o site começou a promover a Nascar em 
fevereiro, segundo a ComScore, empresa que monitora o tráfego na internet. Desde então, a 
Fox vem anunciando seu filme "Uma Noite no Museu 2" na página de buscas do Ask.com. Diller 
diz que está à procura de outros acordos de patrocínio. 
 



Os sites puros de mídia de Diller já estão se saindo bem. Recentemente, o Daily Beast passou 
uma série em três partes sobre a Bottega Veneta, que foi paga pela fabricante de malas de 
luxo ; a escritora Patricia Cornwell pagou ao Beast para que ele criasse um canal de livros com 
trecho de seu mais recente romance policial. Ambos foram identificados como conteúdo 
patrocinado.  
 
"Barry queria que fizéssemos conteúdos patrocinados interessantes o suficiente para que se 
tornassem uma experiência interativa", diz Caroline Marks, gerente-geral do Daily Beast. Ela 
diz que até 20% dos leitores da série clicaram no anúncio da Bottega Veneta, várias vezes a 
taxa normal. 
 
Enquanto isso, o site CollegeHumor criou um episódio inteiro de "Hardly Working" - uma 
comédia sobre um grupo de pessoas preguiçosas que trabalham em um escritório - ao redor 
do chá Nestea. Os personagens passam a maior parte do programa bebendo Nestea. Em outro 
segmento desenvolvido para a Colgate-Palmolive, um comediante menciona repetidas vezes as 
miniescovas de dentes Wisp da companhia, enquanto perambula por Nova York. Diller diz que 
a empreitada com o ex-NBC Silverman, embora ainda não totalmente definida, em algum 
momento vai cobrar dos anunciantes para criar programas na internet que apresentem seus 
produtos e serviços nos enredos das histórias. 
 
O magnata camaleão admite que seus negócios na mídia não vão gerar receitas significativas 
por enquanto. "Vai chegar o dia em que todos os jornais colocarão seus conteúdos sob 
proteção e as pessoas terão que pagar por eles", afirma Diller. "Mas vai levar cinco anos, 
talvez mais, até que os hábitos das pessoas mudem."  
 
Enquanto isso, Diller vai depender das receitas com anúncios do Ask.com (que são 
responsáveis por metade das receitas da IAC), assinaturas do Match.com e pagamentos dos 
profissionais que usam os serviços do ServiceMagic. Não há muita flexibilidade. O acordo de 
propaganda da Ask com o Google vence em 2012. Enquanto Barry Diller volta às suas raízes 
na mídia, ele está fazendo uma grande aposta na noção de que é possível voltar para casa 
novamente.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


