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Em busca de identidade editorial e de melhorar sua posição no mercado, o grupo AOL, 
provedor de acesso à internet e de conteúdo, comprou por US$ 315 milhões o Huffington Post, 
site de notícias e agregador de blogs fundado por Arianna Huffington em 2005. Arianna, uma 
das pessoas mais influentes da mídia americana, assume agora o comando de toda a geração 
de conteúdo do grupo AOL, prometendo manter a linha editorial enquanto "desce de um trem 
em alta velocidade para embarcar num avião supersônico", segundo escreveu em seu blog. 
 
O presidente da AOL, Timothy Armstrong, disse ontem que espera desenvolver uma empresa 
de mídia com alcance global. Ele afirmou que, nessa aquisição, fechada domingo à noite, a 
soma 1 + 1 é igual a 11. 
 
Marcamos um gol para a AOL. Essa transação vai dar uma significativa aceleração à nossa 
empresa, à nossa estratégia e ao retorno para nossos acionistas — disse Armstrong. O 
Huffington Post é uma das melhores propriedades da internet. 
 
Logo depois de divulgada a ideia da soma 1+1 = 11, Steve Case, veterano dirigente da AOL na 
fracassada fusão AOL-Time Warner, escreveu no Twitter: "É mesmo? Não foi essa a minha 
experiência". Case se retratou mais tarde e desejou boa sorte a Armstrong e Arianna. 
 
Huff tem planos para fincar pé no Brasil 
 
Na semana passada, um memorando de Armstrong vazado para a imprensa recomendava aos 
editores foco nas notícias que tivessem maior potencial de atrair tráfego para o site, e o 
aumento do número de matérias em vídeo, que deveria saltar dos atuais 4% para 70%. 
Conhecida por ser uma mulher que gosta de desafios, Arianna, de 60 anos, afirmou ontem em 
seu blog que as áreas nas quais planejava crescimento em 2011 eram justamente conteúdo 
original de vídeo, noticiário local, e o lançamento de seções internacionais do Huffington Post, 
"começando pelo HuffPost Brazil". 
 
Fruto de um investimento de capital de US$ 35 milhões em 2005, o HuffPost saiu do vermelho 
no ano passado, quando faturou US$ 30 milhões, e se tornou um caso exemplar de construção 
de marca na internet. Além do público de 24,5 milhões, o Huffington Post traz uma forte marca 
editorial, moldada por Arianna. 
 
"A AOL não tem uma marca ou uma identidade, e acabou de comprar o perfil mais valioso da 
internet", disse a comentarista de mídia digital Kara Swisher, do All Things Digital. Jeff Jarvis, 
do blog Buzz Machine, escreveu que o que "Arianna e o Huffington Post apostam em um novo 
entendimento cultural da mídia, baseado no valor da curadoria". Para o diretor do Nieman 
Journalism Lab, da Universidade Harvard, Joshua Benton, a AOL comprou a audiência 
conquistada pelo HuffPo, o que é importante para sua estratégia de expansão. 
 
Acho que a compra do Huffington Post é um reconhecimento de que muitas vezes é mais fácil 
comprar uma audiência, um público, do que construí-lo. A AOL estava operando dentro de uma 
estratégia que requer audiências grandes lendo muito conteúdo, e eles compraram uma 
operação que os ajudará com a parte audiência da equação — disse Benton. 
 
O especialista em mídia Dan Lyons, do site Daily Beast, foi pessimista: afirmou que a decisão é 
inepta e que AOL é um trem em baixa velocidade rumo ao desastre. 
 
Ações sofrem pequena queda 
 
Analistas financeiros mostram preocupação com a sequência de aquisições realizadas pelo 
grupo AOL nos últimos 20 meses. Desde que Armstrong assumiu a direção, em abril de 2009, 
o AOL comprou 13 empresas, entre elas a Tech-Crunch, por US$ 25 milhões, e a GoViral, de 
difusão de vídeos online, por US$ 96,7 milhões. Por US$ 315 milhões, a joia da Coroa, o 
Huffington Post, enxugou 40% dos US$ 802 milhões que a AOL tinha em caixa. 



 
Já a empresa Benchmark Com-pany, de Wall Street , distribuiu nota aos investidores 
afirmando que as mudanças estão custando mais do que o esperado. E disse estar 
"preocupada com a disciplina financeira no novo segmento de mídia da AOL". Ontem, as ações 
da empresa tiveram uma queda de 3,42% na Bolsa de Nova York.  
 

 
 
Site deve receber 117 milhões de visitantes 
 
AOL permanece no 5º lugar do ranking dos EUA, atrás de Facebook e Google 
 
A compra do site de notícias Huffington Post pela AOL não vai alterar o ranking da internet nos 
Estados Unidos. Segundo a consultoria comScore, em dezembro de 2010, a AOL estava em 
quinto lugar no ranking americano dos 50 principais nomes da web, atrás de Yahoo!, Google, 
Microsoft e Facebook, com 111,9 milhões de visitantes únicos. Em comunicado divulgado 
ontem, AOL e Huffington Post estimam que a aquisição garanta 117 milhões de visitantes 
únicos, o que seria insuficiente para ultrapassar os 153,8 milhões do Facebook. 
 
A AOL, apesar de não estar mais no auge da popularidade, ficou à frente da gigante do varejo 
on-line Amazon (em 7° com 91,1 milhões de visitantes únicos), do site de leilões eBay (14° 
com 70,4 milhões) e do New York Times Digital (15° com 69,6 milhões). No ranking da 
comScore, o Huff nem aparece. O site registrou, em dezembro, cerca de 25 milhões de 
visitantes únicos, ficando, portanto, abaixo do 50º colocado, a Reader's Digest Digital Network, 
com 26,2 milhões. 
 
A audiência total de internet nos EUA em dezembro foi de 211,860 milhões de visitantes 
únicos. Nos sites de notícias, foram 205,135 milhões. Nesse ranking de notícias, liderado pelo 
Yahoo! News, a AOL News está em sétimo e o Huffington Post, em décimo. A comScore 
ressaltou que não há informações específicas sobre a audiência sobreposta — leitores que 
acessam um e outro site, mas que provavelmente a nova empresa estaria entre os cinco 
primeiros lugares da categoria. 
 
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 fev. 2011, Economia, p. 17. 


