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"AOL is cool." A frase [algo como "a AOL é legal"] aparece em grandes letras azuis em um 
comprido quadro branco instalado no saguão do mais novo posto avançado da AOL, em Palo 
Alto, na Califórnia. Desde assinou um contrato de sete anos para alugar um prédio de 68.580 
metros quadrados, em agosto, a gigante de internet abriu o espaço a uma grande variedade 
de empresas iniciantes, que trabalham bem próximas de seus 170 engenheiros. As novas 
acomodações estão divididas entre escritórios, uma incubadora de empresas iniciantes e um 
centro comunitário universitário. A esperança dos executivos da AOL é que parte dessa energia 
empresarial seja transferida para sua empresa, de 28 anos. 
 
Naturalmente, não há nada menos legal do que ensinar o quanto alguém é "legal", 
especialmente se você é um dinossauro que evoca uma era extinta de acesso à internet por 
linha discada. A AOL tinha ações disputadas na década de 1990, mas acabou se transformando 
em metade da AOL Time Warner, em uma das piores fusões da história dos Estados Unidos. A 
companhia foi desmembrada em 2009 e tem um valor de mercado de US$ 2 bilhões; isso é 
uma fração de seu valor no dia em que a fusão com a Time Warner foi anunciada. Mesmo 
assim, a busca por credibilidade da AOL pode estar dando certo. Há uma lista de espera de 
companhias iniciantes que querem se mudar para o prédio. 
 
"Realmente estamos tentando transformar nossos escritórios em centros de criatividade, onde 
possamos convidar outras pessoas para vir e trabalhar conosco", diz Tim Armstrong, o 
executivo-chefe da companhia, sediada em Nova York. "A oportunidade que temos é de pegar 
alguns dos melhores empresários e tecnólogos do mundo e colocá-los para trabalhar em um 
espaço profundamente cativante." 
 
O prédio da AOL fica a pouco mais de um quilômetro da sede do Facebook e perto da esquina 
onde ficam companhias iniciantes que estão provocando sensação, como a Cloudera e a 
Box.net. Mais de 75 pessoas de 15 empresas - a maioria sem associação formal com a AOL - 
trabalham no prédio. As empresas vão de uma produtora de histórias em quadrinhos digitais, a 
Grapgic.ly, a uma empresa que desenvolve softwares que inibem spam chamada Impermium. 
Outro inquilino é a SSE Labs, que administra um programa acelerador de negócios que ajuda 
estudantes da Stanford University a iniciar suas empresas. "O empreendedorismo é uma 
atividade solitária e difícil, de modo que é muito bom ter por perto pessoas que estão 
passando pelas mesmas dificuldades que você", diz Cameron Teitelman, estudante do último 
ano de Stanford que fundou a SSE Labs no terceiro trimestre de 2010. 
 
Por enquanto, o espaço não está cobrando aluguel das empresas. Os empresários 
eventualmente pagarão à AOL um aluguel mais barato - e terão benefícios gratuitos como 
acesso a uma cafeteria com uma mesa de bilhar, pebolim e cerveja. A AOL promove uma 
"happy hour" às sextas-feiras e um almoço quinzenal. Uma convidada recente foi Arianna 
Huffington, que acaba de vender seu site de notícias Huffington Post para a AOL por US$ 315 
milhões. 
 
A mistura de ocupantes já tornou a vida na AOL menos enfadonha. "Chegamos à meia-noite e 
ficamos até as 6h", diz Teitelman, sobre os estudantes da SSE Labs. O entra e sai já despertou 
a curiosidade local. Em janeiro, um policial de Palo Alto apareceu e perguntou a funcionários 
da AOL porque jovens entravam e saíam do prédio em horários tão estranhos. 
 
Há evidências de que uma troca de ideias começa a acontecer. Os fundadores da MapMeIn, 
uma companhia iniciante que está tentando desenvolver plantas baixas on-line de espaços 
interiores, vem negociando indicadores técnicos com Christian Dwyer, vice-presidente sênior 
do site MapQuest, da AOL. Recentemente, durante uma conversa informal, Teitelman, de 
Stanford, explicou ao diretor de recrutamento da AOL na Costa Oeste que a companhia deveria 
desistir de enviar e-mails em grande quantidade para potenciais candidatos a trabalho e, em 
vez disso, visar os estudantes que cursam uma elogiada disciplina de ciências da computação 
chamada CS210. Trent Herren, diretor de iniciativas da AOL, que está liderando o esforço para 



atrair empresas iniciantes, está satisfeito com a entrada de talentos. "São pessoas que estão 
convencidas de que vão mudar o mundo", afirma ele. 
 
A AOL está bem adiantada na remodelagem extensiva do que chama de quartel-general da 
Costa Oeste. Durante uma visita recente, os escritórios cheiravam a tinta fresca e 
trabalhadores descarregavam móveis no lobby. Até maio, o primeiro piso terá um ginásio de 
esportes, uma cafeteria e um laboratório de testes práticos para a observação de produtos por 
trás de um espelho de visão única. A nova disposição vai praticamente dobrar o espaço 
disponível para empresas iniciantes, e a AOL começará a analisar os pedidos de novos 
ocupantes em abril. 
 
Além de sentir um sopro de juventude, o que a AOL ganha com tudo isso? A companhia afirma 
que poderá estar numa posição privilegiada para investir ou adquirir uma dessas companhias 
nascentes. Mas a ideia maior é que as companhias iniciantes poderão ajudá-la a criar uma 
cultura interessante na AOL, atraindo gente competente que, em troca, criará produtos. 
 
Em 2009, Armstrong contratou um ex-executivo do Yahoo, Brad Garlinghouse, para ajudá-lo a 
revitalizar a AOL. Garlinghouse ganhou notoriedade cinco anos atrás por escrever o chamado 
"Peanut Butter Manifesto" (Manifesto da Manteiga de Amendoim), no qual acusou o Yahoo de 
dispersar seu foco, de maneira muito tênue, por uma quantidade muito grande de produtos, 
como manteiga de amendoim no pão. Como presidente de aplicativos e comercialização - e o 
principal executivo em Palo Alto - ele já liderou projetos como o "Editions", um aplicativo de 
leitura eletrônica para tablets, e a próxima revisão do AOL Mail. 
 
Enquanto a nave-mãe demite funcionários - recentemente a AOL dispensou mais de 900 
pessoas -, Garlinghouse tenta preencher 80 cargos técnicos em Palo Alto, em Nova York e na 
Virgínia. "A AOL não estava fazendo grandes produtos e a marca estava refletindo isso", diz 
ele. "Temos que exorcizar os fantasmas da AOL e começar de novo." (Tradução de Mário 
Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar. 2011, Empresas, p. B2. 


