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Lucro e receita
maior da AOL
surpreendem

Apple e editoras propõe
acordo à UE para e-books

SUSANA BATES / REUTERS

Microsoft anuncia aposentadoria do Messenger
Empresa americana anunciou que pretende migrar todos os usuários da serviço para o Skype, comprado no ano passado por US$ 8,5 bilhões

A AOL divulgou lucro e receita
maiores que o esperado após o
forte crescimento em publicida-
de visto pela empresa nos últi-
mos sete anos.

A companhia disse ontem que
seu faturamento ficou estável
no terceiro trimestre, em US$
531,7 milhões, acima da previsão
média de analistas, de US$ 521,6
milhões, de acordo com a Thom-
son Reuters.

A receita de publicidade cres-
ceu 7%, chegando a US$ 340 mi-
lhões, enquanto a receita de assi-
naturas para acesso aos serviços
da AOL caiu 10%, ficando em
US$ 173,5 milhões.

A receita de assinaturas teve
sua menor taxa de queda em seis
anos. Ainda assim, há sinais preo-
cupantes nos resultados. A publi-
cidade visual doméstica faturou
3% menos no trimestre. A AOL
está fazendo um grande esforço
para impulsionar o segmento, in-
cluindo aquisições chamativas,
como a do site Huffington Post,
comprado em fevereiro de 2011.

Isso vai no caminho inverso à
tendência para o mercado de

anúncios de publicidade visual
dos EUA, que tem crescimento
estimado em mais de 20% para
este ano e deve atingir uma recei-
ta de US$ 14,98 bilhões, de acor-
do com a empresa de pesquisa
eMarketer. / REUTERSAs autoridades regulatórias da

União Europeia devem aceitar
uma proposta da Apple e de qua-
tro editoras que permitirá que a
Amazon e outros grupos de vare-
jo vendam livros digitais (e-
books) a preços mais baixos que
a Apple, afirmaram duas fontes
próximas ao acordo. A proposta

visa a encerrar uma investigação
antitruste e evitar multas.

Apple, Simon & Schuster, Har-
perCollins (subsidiária da News
Corp.), Hachette Livre (da La-
gardere SCA) e Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck (contro-
ladora do grupo alemão Macmil-
lan) apresentaram a proposta à
Comissão Europeia em setem-
bro.

A decisão surgiu depois que as
autoridades antitruste da União

Europeia iniciaram uma inves-
tigação sobre o modelo de cál-
culo de preços que as empre-
sas envolvidas adotam para
seus livros digitais, o que, se-
gundo os críticos, impede que
a Amazon e outros grupos de
varejo vendam mais barato
que a Apple.

O Penguin Group, da Pear-
son, que também está envolvi-
do na investigação, não ade-
riu à proposta.

A Comissão, que em setem-
bro solicitou manifestações
de rivais e consumidores
quanto à proposta, não solici-
tou dados adicionais, disse
uma das fontes. / REUTERS
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Mais conhecido como Messen-
ger ou MSN, o Windows Live
Messenger – mensageiro ins-
tantâneo da Microsoft – vai se
aposentar no primeiro trimes-
tre do ano que vem. A empresa
anunciou ontem que fará a mi-
gração de mais de 100 milhões
de usuários da plataforma pa-
ra o Skype, serviço de voz e ví-
deo online que ela comprou
por US$ 8,5 bilhões em maio
de 2011.

A transição exige que o usuá-
rio do Messenger instale a ver-
são mais recente do Skype. De-
pois de instalada, as contas dos
dois programas podem ser com-
binadas. Todos os contatos adi-
cionados anteriormente estarão
lá. “Queremos focar nossos es-
forços e tornar as coisas ainda
mais simples para os nossos
usuários, ao mesmo tempo que
melhoramos continuamente a
experiência deles”, informou a
Microsoft em um comunicado
em seu site. O serviço só conti-
nuará a funcionar na China.

A notícia já circulava na inter-
net desde a segunda-feira, quan-

do o site The Verge informou a
aposentadoria do MSN. Mas não
chegou a surpreender os especia-
listas do setor de tecnologia.

O Windows Live Messenger ti-
nha 300 milhões de usuários ati-
vos em 2011, conforme números
divulgados por outra publicação
online de tecnologia, a Ars Tech-

nica. “Considerando a estimati-
va atual da Microsoft de apenas
100 milhões (de usuários), é fá-
cil ver que o produto está na fase
descendente de sua vida”, diz o
site The Next Web.

A união das duas plataformas,
portanto, está sendo encarada
como um caminho natural para

a empresa de software. O Skype
informa ter 280 milhões de usuá-
rios no mundo todo. Com a inte-
gração do Messenger, o incre-
mento na base do Skype seria de
cerca de 36% – excetuando-se
quem já está nos dois serviços.

A migração, no entanto, divide
os usuários. Nas redes sociais,

enquanto alguns brasileiros di-
zem já ter dado como encerrada
a era do Messenger, outros di-
zem já sentir saudades das janeli-
nhas coloridas e de recursos que
se consagraram no mensageiro,
como os emoticons. Também fi-
zeram sucesso no chat a ferra-
menta que chama a atenção do

amigo e faz a caixa de mensagem
tremer, além dos “winks”, figu-
ras animadas que pulam na caixa
de diálogo, como porquinho, bei-
jo e carta de amor, entre outros.

A nostalgia dos usuários no
Brasil, em particular, é com-
preensível. O País é o que mais
usa o Messenger no mundo. Se-
gundo a Microsoft, são mais de
30 milhões de brasileiros ativos
no serviço de chat.

O anúncio da fusão das plata-
formas, com dois meses de ante-
cedência, é a estratégia a que a
Microsoft se apega para driblar
uma possível resistência dos fãs
do MSN. “Incentivamos que os
usuários do Messenger instalem
o Skype agora, para que nos pró-
ximos meses eles tenham a opor-
tunidade de se familiarizar com
a experiência Skype e possam fa-
zer a transição total quando apo-
sentarmos o Messenger”, infor-
mou a empresa.

O Messenger começou a en-
trar em declínio quando outros
serviços de chats, além do Sky-
pe, foram lançados por empre-
sas já com uma vasta base de
usuários. O chat do Facebook e o
Gtalk, do Google, são exemplos.
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