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Nos últimos dois anos, a publicidade na internet decolou. Mas uma gigante do mundo on-line está 
visivelmente ausente da festa. Com 23,4 milhões de assinantes nos EUA, a America Online (AOL) 
deveria ter faturado alto com anúncios publicitários, juntamente com Yahoo, MSN e Google. Afinal 
de contas, a líder em serviços por assinatura ganha de suas principais concorrentes em tempo 
despendido on-line por visitante - 401 minutos por mês.  
 
No entanto, em vendas de publicidade, a AOL está atrás dos outros, tendo contabilizado apenas 
US$ 221 milhões no segundo trimestre, em comparação com US$ 467 milhões no caso da Yahoo, 
a líder no setor. 
 
"Por muito tempo, as três grandes eram AOL, MSN, e Yahoo", diz Jeff Lanctot, vice-presidente da 
Avenue A/Razorfish, de Seattle, uma destacada agência de publicidade on-line. "Cada vez mais, 
agora, as três grandes são Yahoo, MSN e Google." 
 
Poderá a AOL, com seu vigor, encontrar o caminho de volta para o topo? A companhia, 
certamente, está tentando. Em 14 de outubro, a gigante do mundo on-line colocou no ar um 
projeto redesenhado de seu site aol.com. Usado por assinantes principalmente para verificar e-
mail quando longe de casa, o novo site traria muito mais conteúdo e serviços, entre eles uma 
vinheta noticiosa e um reforço em esportes e música. 
 
 

 
Fonte: Comscore Media Metrix, relatórios da companhia. * Trimestre findo em junho de 2004 

 
A idéia é convidar os membros a usarem mais intensamente o site e, em contrapartida, atrair 
mais anunciantes. Além disso, dizem executivos da AOL, eles em breve abrirão o site a não-
membros, para gerar ainda mais vendas de publicidade. Diz Mike Kelly, presidente da AOL Media 
Networks: "Nosso objetivo é conquistar uma fatia razoável do mercado publicitário". 
 
Isso é essencial, considerando que o serviço "café-com-leite" por assinaturas da AOL caminha 
para a estagnação.  
 



Mas a adoção, pelo principal executivo, Jonathan F. Miller, do modelo de site de acesso gratuito 
na web pode ser uma admissão tácita de que um modelo de negócios baseado em assinaturas 
está rapidamente caminhando para a obsolescência na era da banda larga, quando os 
navegadores na rede podem rumar facilmente para qualquer destino na rede mundial. É um 
caminho que outras companhias já tomaram. 
 
Ao longo dos últimos três anos, por exemplo, a MSN reduziu bastante sua ênfase comercial como 
provedora de acesso à internet para concentrar-se em seu site gratuito. Agora, o site da MSN 
disponibiliza um grande leque de serviços gratuitos, da enciclopédia Encarta, da Microsoft, 
passando por catálogos telefônicos, até dicas para motoristas. Com quase 100 milhões de 
visitantes afluindo mensalmente ao site, a MSN também transformou-se em uma atração para 
anunciantes. Outra razão crucial pela qual os anunciantes adoram MSN, Google e Yahoo são seus 
ricos recursos de buscas. Embora a AOL esteja associada à Google em funções de busca, ela 
precisa dividir toda a receita relacionada a esse serviço com a gigante das buscas. 
 
Ainda assim, ao tentar fisgar dólares de publicidade em um site gratuito, a AOL precisa encontrar 
um delicado ponto de equilíbrio. Miller precisa oferecer, na internet aberta, apenas o suficiente em 
conteúdo e serviços do que é seu carro-chefe na internet paga para atrair novos clientes e 
publicidade, mas não tanto conteúdo que os assinantes fiéis julguem mais vantajoso cancelar suas 
assinaturas mensais, que vão de US$ 14,95 a US$ 24,95, para migrar para o site gratuito. Tendo 
em vista a base de assinantes muito maior da AOL, as dificuldades que terá pela frente serão 
muito maiores do que as enfrentadas pela MSN.  
 
Miller, que não quis dar sua opinião para esta reportagem, tem poucas alternativas para 
conquistar anunciantes. À medida que os assinantes migram para acesso de banda larga e 
serviços baratos de acesso discado oferecidos por outras marcas, o número total de assinantes 
caiu 12%, de um máximo de 26,7 milhões em 2002. Por outro lado, publicidade e comércio on-
line, atualmente responsáveis por apenas 13% do total de vendas, é o caminho mais seguro para 
o crescimento da ordem de dois dígitos que companhia controladora, Time Warner, quer ver no 
balanço da AOL. No setor como um todo, as receitas de publicidade on-line saltaram de US$ 5,8 
bilhões em 2002 para estimados US$ 8,4 bilhões neste ano, segundo a Jupiter Research. 
 
Um problema: a AOL teve que se "limpar" de um escândalo contábil que irrompeu em 2002 e de 
uma investigação em andamento pela SEC (a Comissão de Valores Mobiliários americana). 
Enquanto Miller vem reconstruindo uma equipe dizimada de funcionários do departamento de 
publicidade, MSN, Yahoo e Google seguem com a corda toda, com criativas e ágeis equipes de 
venda de publicidade que inventam novas maneiras de incentivar inserções publicitárias em seus 
sites disponíveis a não-assinantes. 
 
De fato, em outubro, a Yahoo anunciou um salto de 91% nos lucros referentes ao terceiro 
trimestre, para US$ 124 milhões, principalmente devido às crescentes vendas de publicidade. 
 
A AOL está ganhando algum terreno. Em junho, comprou a rede de publicidade da 
Advertising.com por US$ 435 milhões para ajudar a aquecer substancialmente seus negócios com 
publicidade. A iniciativa parece estar dando retorno. Suas vendas de publicidade no segundo 
trimestre cresceram 23% em relação a um ano atrás. 
 
Mas, daqui para a frente, o jogo vai acontecer nos sites gratuitos. Agora, o negócio é conquistar 
anunciantes sem perder assinantes. Isso não será fácil, mas é um risco para o qual a AOL não 
tem alternativas. 
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