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Talvez a America Online finalmente
tenha um plano.

Há dois anos, a AOL vem lutando para
achar um meio de combater a erosão de
seus negócios de internet por assinatura.
Seu mais novo plano, que era pôr boa parte
do conteúdo e funções de seu serviço dentro
do seu site gratuito, o AOL.com, parece ser
um esforço de vai-ou-racha para sobreviver
no longo prazo.

Enquanto o serviço pago vai reter algu-
mas características exclusivas, reforçar a
AOL.com é um grande passo na direção
contrária de sua abordagem “jardim cerca-
do” para a internet, que enfatizava exclusi-

vidade para assinantes. O plano reflete o
rápido crescimento em publicidade na inter-
net nos últimos meses, depois de um longo
período de baixa subseqüente ao estouro da
bolha da internet. 

A decisão fará a AOL concorrer direta-
mente com importantes portais de internet
como o Yahoo!, o Google e o MSN, da
Microsoft Corp. 

No longo prazo, o sucesso da nova estraté-
gia provavelmente determinará se a AOL
continuará a ser parte da gigante de mídia
americana Time Warner Inc. 

O diretor-presidente da AOL, Jonathan
Miller, convenceu o conselho da Time Warner
este ano de que podia fazer o lucro da AOL
continuar a crescer nos próximos anos por

meio de cortes de custos e do desenvolvimen-
to de novos negócios, como venda de anún-
cios num site gratuito melhorado.

A receita da AOL atualmente deriva na
maior parte de assinaturas: no terceiro tri-
mestre, a receita de anúncios cresceu 44%
para US$ 257 milhões, enquanto a receita de
assinaturas caiu 3% para US$ 1,8 bilhão no
mesmo período. (Aproximadamente metade
do crescimento na receita de anúncios refle-
tiu a compra pela AOL de uma empresa de
anúncios pela internet neste ano.)

Se a nova estratégia não funcionar, a
Time Warner dificilmente vai ficar com a
AOL. Mas um porta-voz da Time Warner diz
que a companhia não tem cronograma para
a AOL provar sua estratégia.

“Não estamos jogando contra o relógio”,
acrescenta o vice-presidente do conselho da
AOL, Ted Leonsis.

Claro que criar um site gratuito sem alie-
nar os assinantes pagos da AOL será uma
tarefa difícil. Se o site gratuito não tiver
conteúdo o suficiente, ele não atrairá visi-
tantes em nível suficiente para trazer recei-
ta de anúncios. Mas, se a AOL colocar atra-
tivos demais nele, pode acelerar a perda de
assinantes de seu serviço pago. 

Leonsis reconhece que esse é um grande
desafio. Mas acrescenta: “Estamos confor-
táveis de que não apenas sabemos como
fazer, mas também que, se fizermos certo
(…), poderemos tornar alguns (dos usuá-
rios do site gratuito) assinantes da AOL.”

Entre o que será acrescentado à
AOL.com no segundo semestre do ano que
vem provavelmente se inclui o conteúdo
integral da Time Inc. — publicações como a
Time, a People e a Sports Illustrated.
Apesar de o visual final do site ainda não
estar definido, os visitantes provavelmente
poderão checar cotações de ações e ouvir
música, apesar de a seleção musical mais
ampla ainda continuar como exclusividade
do site pago. Haverá um serviço de e-mail
no site livre, mas o cobiçado endereço
AOL.com utilizado pelos assinantes não
estará disponível para visitantes. Um
porta-voz enfatizou que os produtos do site
não foram definidos ainda.

AOL reforçará site gratuito para sobreviver
Empresa vê oportunidade na alta da publicidade online, mas mudança é arriscada
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RIO DE JANEIRO — Se há
uma região que deveria se
beneficiar da queda do dólar, é
a América Latina.

A desvalorização do dólar
facilita para os devedores lati-
no-americanos, especialmente
para o Brasil, e para as grandes
empresas da região, pagar sua
pesada carga de dívida externa.
E, apesar de o dólar enfraqueci-
do aumentar as preocupações
da região sobre a competitivida-
de de suas exportações e a esta-
bilidade de seus mercados
financeiros, a América Latina
parece melhor preparada hoje
para agüentar tais pressões do
que antigamente.

Na América Latina e no
Caribe, a dívida externa totali-
za US$ 735,7 bilhões, segundo o
Fundo Monetário Internacional.
O nível mais próximo de endivi-
damento entre países emergen-
tis é o da Ásia em desenvolvi-
mento: US$ 717,3 bilhões.

Com as moedas locais subin-
do rapidamente em relação ao
dólar, algumas empresas estão
se mexendo para pagar emprés-
timos com dólares mais bara-
tos. No Brasil, onde o real já se
valorizou 46% frente ao dólar
nos últimos dois anos, o setor
privado reduzirá sua dívida em
dólar para um valor estimado
em US$ 103 bilhões até o fim do
ano, quando em janeiro ela
estava em US$ 116 bilhões,
segundo a consultoria MB
Associados, de São Paulo.

A Companhia Energética de
Minas Gerais, a Cemig, emitiu
títulos no mercado doméstico,
utilizou o dinheiro para com-
prar dólares baratos e resgatou
títulos e dívidas em dólar. A
empresa reduziu sua dívida em
dólar de 58% de seu passivo
total para 31%, ao mesmo tempo
em que alongou o prazo de ven-
cimento e reduziu juros. 

Mas a Cemig ainda está

intranqüila. “Vendemos eletrici-
dade para um monte de empre-
sas que exportam, e não temos
certeza de como elas serão afe-
tadas pelo real valorizado”, diz
Luiz Fernando Rolla, superin-
tendente de relações com inves-
tidores da Cemig. Se as exporta-
ções brasileiras para os EUA
caírem, a demanda por eletrici-
dade pode diminuir também.

De fato, muitos países latino-
americanos receiam que, se
suas moedas se valorizarem
demais, suas exportações
industriais podem ficar muito
caras em dólares e fechar uma
avenida de crescimento. 

Na Argentina, onde o gover-
no tem contado com as exporta-
ções para impulsionar a recupe-
ração econômica, o banco cen-
tral tem comprado dólares para
desacelerar a apreciação do
peso, que agora é negociado a
2,94 por dólar — em 2002 a
moeda argentina chegou a
cerca de 4 por dólar.

No Brasil, o Banco Central
anunciou que comprará dólares
no mercado de câmbio até junho
para pagar US$ 3 bilhões em
dívida externa. Alguns operado-
res de câmbio sugeriram que o
motivo real do governo era o de
controlar a queda do dólar para
ajudar a proteger os exportado-
res brasileiros, destacando os
comentários do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em entrevis-
ta à Bloomberg Television na
semana passada de que seria
“melhor para as exportações” se
o dólar se apreciasse em relação
ao real para uma banda entre R$
2,90 e R$ 3,10 por dólar.
Atualmente ele está em R$ 2,71
por dólar, maior valor em dois
anos e meio. Mas autoridades
brasileiras dizem que não é sua
política intervir para atingir
uma meta na taxa de câmbio. 

De qualquer forma, um real
mais forte pode ter efeitos limi-
tados sobre o que o Brasil ganha
com exportações, que dobrou

desde 1999 para US$ 90 bilhões.
José Augusto de Castro, vice-
presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil,
entidade que reúne exportado-
res, destaca que 40% das expor-
tações brasileiras são de com-
modities, cuja demanda prova-
velmente continuará forte. Mais
de metade das exportações da
Argentina e do Peru também
são de commodities. 

Outros 45% das exportações
brasileiras são feitas por gran-
des empresas, diz Castro, que
têm mais poder financeiro para
se adaptar a um real mais forte.
De fato, muitos exportadores
latino-americanos fizeram
grandes investimentos para
aumentar a eficiência, algo que
pode ajudá-los a continuar com-
petitivos, embora sejam neces-
sários vários meses para que se
tenha uma idéia mais clara. 

No México há outro fator
redutor: o peso provavelmente
não vai se apreciar tanto em
relação ao dólar, graças às
estreitas ligações entre as eco-
nomias mexicana e americana,
amarradas pelo Acordo de Livre
Comércio da América do Norte.
Apesar de o peso mexicano ter-

se valorizado recentemente em
relação ao dólar, ele tende a cair
com o tempo quando o dólar cai. 

A região tem outra preocupa-
ção sobre a desvalorização da
moeda americana: o temor de
que a queda fique fora de con-
trole, o que forçaria o Federal
Reserve, o Fed, o banco central
dos Estados Unidos, a aumen-
tar de forma abrupta a taxa
básica de juro americana. O
chamado efeito Tequila, um
choque em toda a região inicia-
do pela desvalorização da
moeda mexicana no fim de 1994,
foi, em parte, iniciado pelos for-
tes aumentos da taxa básica de
juro dos EUA naquele ano. À
medida que a taxa subia, os
retornos em outros países,
como o México, se tornavam
menos atraentes e os investido-
res retiravam o dinheiro de lá. 

Desta vez, contudo, a
América Latina se beneficiou
do fato de que o Fed tem aumen-
tado o juro de forma gradual,
tendo aumentado a taxa básica
de 1% ao ano para 2% desde
junho. Além disso, o Fed tele-
grafou suas ações com antece-
dência, então não surpreendeu
os mercados. 

E as economias latino-ameri-
canas estão em melhor forma
atualmente para resistir a
repentinas fugas de capital, gra-
ças a decisões feitas pelas auto-
ridades nos últimos anos de
reduzir déficits orçamentários,
diminuir o endividamento e ado-
tar taxas de câmbio flutuantes.
No México, por exemplo, o
governo federal reduziu seu
endividamento em dólar para
US$ 13 bilhões, ou 14% desde
2000. E não é só, o banco central
acumulou o valor recorde de US$
60 bilhões em reservas de moeda
estrangeira e o país foi classifi-
cado como grau de investimen-
tos pelas três principais agên-
cias de classificação de risco.

— John Lyons, na Cidade do
México, colaborou neste artigo.

América Latina pode ser a região que
mais se beneficia com queda do dólar
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OJUIZ DO CASO
PARMALAT divulgará

no dia 7 a lista dos credores
que poderão trocar seus
títulos de dívida por ações
numa nova Parmalat. A
lista revelará se o juiz aca-
tou pedido de Enrico Bondi,
interventor da Parmalat,
para que vários bancos,
como Citibank e UBS,
sejam excluídos da lista.

* * *

n A UPS, empresa ameri-
cana de entregas expres-
sas, disse que pagará US$
100 milhões para assumir o
controle direto das opera-
ções da parceira chinesa
Sinotrans em 23 cidades na
China até o fim de 2005.

* * *

n A Nissan, segunda maior
montadora do Japão, pode
precisar suspender nova-
mente parte da produção
no país em março, devido à
escassez de folhas de aço,
disse seu presidente, o bra-
sileiro Carlos Ghosn.

* * *

n A Cendant, empresa
americana imobiliária e de
turismo, dona da Avis,
fechou acordo para com-
prar o eBookers, site britâ-
nico de venda de viagens,
o maior da Europa, por
US$ 404 milhões. 

n A Airbus está prestes a
receber uma encomenda
da China para pelo menos
cinco de seus novos aviões
A380, de 555 assentos, com
um preço de tabela de US$
1,4 bilhão, mas questões
políticas — entre as quais o
embargo europeu da venda
de armas à China — podem
atrapalhar o negócio, disse-
ram autoridades chinesas.
A Airbus não comentou. 

* * *

n A Samsung, maior fabri-
cante mundial de chips de
memória, previu uma
queda de 30% no preço dos
chips de memória DRAM
em 2005, sinalizando o fim
de um longo período de
estabilidade dos preços
que a ajudou a registrar
lucro líquido este ano.

* * *

n A Intel elevou sua previ-
são de vendas no quarto tri-
mestre, de até US$ 9,2
bilhões para até US$ 9,5
bilhões, citando um aumen-
to da demanda e os baixos
estoques dos clientes.

* * *

n O petróleo caiu 4,9% no
mercado futuro em Nova
York, para US$ 43,25 o bar-
ril no contrato de janeiro.
A queda é atribuída a esto-
ques acima do esperado.

I NTERNAC IONAL

ODRESDNER BANK, da
Alemanha, disse, sem

citar detalhes, que está em
negociação avançada para
vender as operações de pri-
vate banking da subsidiá-
ria Dresdner Bank Lateina-
merika a um investidor. O
negócio faz parte da reor-
ganização das atividades
na América Latina.

* * *

n A Alcoa, indústria ameri-
cana de alumínio, disse,
sem revelar os termos, que
vendeu a subsidiária vene-
zuelana Alreyven à Topes y
Techos, da Venezuela.

* * *

n A Peabody Energy, dis-
tribuidora americana de
carvão energético, disse
que concluiu a compra de
25,5% na mina Paso
Diablo, na Venezuela, por
US$ 32,5 milhões, da alemã
RAG Coal International.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n O Saltillo, grupo indus-
trial mexicano, negocia
com a americana Carterpil-
lar uma joint venture para
construir uma fábrica de
componentes de motores no
México, com investimento
de US$ 100 milhões, metade
disso vindo dos donos.

* * *
n O FMI disse que espera
retomar negociações for-
mais sobre um empréstimo
à Argentina após o país
concluir a reestruturação
da dívida de US$ 103 bilhões
a credores privados. 

* * *
nO Equador deve importar
350.000 sacas de café em
2005, 75% a mais que em
2004, para reexportar como
café solúvel, disse a asso-
ciação Anacafé.

R E G I O N A L
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A América Latina está cortando a dívida 
externa, o que a deixa em melhor posição 
para suportar turbulências de mercado*

*Quanto a dívida externa representa do PIB da 
América Latina, em %
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A General Electric anda pagando
altos valores num esforço para com-
prar empresas em áreas de negócios
com forte crescimento.

A GE há muito depende da compra
de empresas para expandir seu con-
glomerado, cujo valor de mercado de
aproximadamente US$ 373 bilhões é o
maior do mundo. E, apesar de o pre-
sidente da empresa, Jeffrey Immelt,
ter enfatizado a busca de mais lucros
a partir dos negócios que ela já pos-
sui, ele não pode fazer a GE voltar a
seus dias de crescimento do lucro
acima dos 10% ao ano sem comprar
operações em setores novos.

As transações, contudo, têm saído
caras.

Na semana passada, a GE
Infrastructure, formada há um ano,
fechou acordo para pagar US$ 1,1
bilhão, mais absorção de dívidas, pela
empresa de tratamento de água
Ionics Inc., um ágio de 48% sobre a
cotação das ações da empresa no dia
anterior ao anúncio do negócio. Na

semana anterior, a GE disse que
pagaria US$ 1,4 bilhão pela Edwards
Systems Technology, divisão de segu-
rança e prevenção de incêndios do
conglomerado SPX. Analistas não
esperavam que a divisão da SPX saís-
se por mais do que US$ 1 bilhão.

No primeiro semestre, a GE con-
cordou em pagar aproximadamente
US$ 900 milhões, um ágio de 21%, pela
InVision Technologies, uma empresa
que fabrica equipamentos de checa-
gem de bagagens. O acordo foi adiado
porque o Departamento de Justiça
está investigando a InVision por pos-
síveis violações da lei americana de
Práticas Corruptas no Exterior.

Essas compras ocorrem depois de
duas das maiores aquisições da histó-
ria da GE: a empresa de diagnósticos
e biociências Amersham e os ativos de
entretenimento da Vivendi Universal,
agora parte da NBC Universal. A GE
gastou cerca de US$ 25 bilhões nessas
transações, fechadas neste ano.

A reforma do portfólio de operações
foi “sinalizada claramente pela direto-
ria da GE”, diz Rees Petersen, gestor

de carteira da Wells Fargo Private
Asset Management. “Embora fosse
necessária, também é muito cara.”

David Frail, porta-voz da GE, diz:
“Quando se incluem no cálculo as
sinergias disponíveis e o potencial de
crescimento das empresas, os preços
são bastante razoáveis.”

No curto prazo, os acionistas —
que têm perguntado sobre o assunto,
inclusive numa reunião nesta semana
em Nova York — não verão muitos
benefícios das transações mais recen-
tes. Analistas dizem que provavel-
mente mexerão muito pouco em seus
indicadores para a empresa, se é que
o farão, em 2005, quando se espera

que os lucros voltem a um crescimen-
to de mais de 10% depois de três anos
difíceis de expansão de apenas um
dígito. Para este ano, os lucros da GE
devem aumentar em no máximo 7,3%.

Acionistas e analistas também per-
guntam se essas transações valerão a
pena no longo prazo. Eles destacam
que será mais difícil ter uma idéia
quando as aquisições forem absorvidas
nos grupos de negócios da GE.

Com muitas dessas aquisições, a
GE provavelmente não tem muita mar-
gem para regatear. Há poucas empre-
sas seletas nos setores que Immelt pôs
na mira para o futuro da GE. A
InVision é uma das poucas do setor de
equipamentos para checagem de baga-
gens. A Edwards põe a GE no segmen-
to de manutenção de prédios, enquan-
to a Ionics lhe dá uma das principais
empresas da área de tratamento de
água. “Se você quer empresas que
estão em ritmo de rápido crescimento,
vai custar mais caro chegar lá”, diz
John Inch, analista da Merrill Lynch.
“O retorno pode ser significativo mas
você terá de esperar um pouco mais.”

Mercado questiona benefícios de aquisições caras da GE

Conglomerado precisa
comprar negócios em
novos setores para ter
crescimento maior.
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