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Don Logan gosta da simplici-
dade. Administrar uma empre-
sa, segundo ele, diz respeito a
quanto você pode manter de ca-
da dólar que ganha. "Você con-
segue l dólar, guarda 5 centavos
ou 25 centavos — é isso o que to-
da empresa é", diz ele, meio em
tom de brincadeira.

Mas Logan, um dos dois dire-
tores operacionais da Time War-
ner, não comanda um negócio
simples. Nos últimos dois anos e
meio, ele está encarregado de co-
locar ordem na bagunça resul-
tante da malfadado aquisição da
Time Warner pela AOL—que cin-
co anos atrás criou um dos maio-
res grupos de mídia do mundo.

Na época da fusão, Logan era
presidente do grupo editorial Ti-
me, cuja equipe resistiu às mudan-
ças impetuosas defendidas pela
administração da AOL e lutou para
manter sua cultura editorial.

Menos de dois anos após o
anúncio da fusão — que ocorreu
no auge da bolha da internet, no
começo de 2000—, estava claro o
quanto o poder na Time Warner
havia se afastado do novo e volta-
do para o antigo.

Em julho de 2002, Logan—um
sulista pé-no-chão e sem rodeios
- foi colocado no comando da
AOL e das operações de cabo da
Time Warner. Ele manteve o con-
trole do portfólio da Time. Um
dos frutos de seu trabalho é um
plano para que a AOL e a Time
Warner Cable trabalhem juntas.

O plano, anunciado no mês pas-
sado, pretende mostrar que a AOL
pode oferecer algo para o resto da
Time Warner. Sob as propostas
apresentadas, os serviços da AOL
serão comercializados para os
clientes de internet da Time War-
ner Cable, e os serviços de banda
larga da Time Warner Cable serão
disponibilizados para os clientes
de internet discada da AOL

Logan, falando em seu enor-
me escritório de Manhattan -
onde pilhas de livros, sua forma
favorita de entretenimento, do-
minam as mesas e prateleiras —,
quer que o acordo AOL-Time
Warner seja um modelo para
acordos que vierem a ser firma-
dos com outras companhias de
telefonia e TV a cabo.

A incapacidade da AOL e Time
Warner de trabalharem juntas
vem sendo muito criticada. Mas
Logan insiste que o nível de coo-
peração entre as operações da Ti-
me Warner é muito maior do que
o que se imagina. "Somos injus-
tamente criticados por não tra-
balharmos juntos — mas nós tra-
balhamos juntos quando isso faz
sentido", diz. "A HBO trabalhou
com a Time Warner Cable para
inventar o vídeo sob encomenda,
os filmes da Warner Brothers são
vendidos para os canais de W a
cabo, a AOL e os canais de TV a ca-

Logan quer que o acordo AOL-Time Warner seja um modelo para acordos futuros com companhias de telefonia e TV a cabo.

bo também vêm trabalhando
juntos desde o começo."

O problema foi que o modelo
de negócio da AOL — baseado
nos assinantes com acesso disca-
do ã internet — não tinha mais
potencial de crescimento num
mundo que abraçava cada vez
mais a banda larga.

Quando Logan assumiu o con-
trole dos negócios da AOL, ela es-
tava, conforme ele mesmo diz,
"em queda livre". "Não sabíamos
o que fazer com ela", admite ele.

Ele rapidamente decidiu que a
AOL deveria mudar do acesso dis-
cado para o mundo da banda lar-
ga, que lhe permitiria atrair uma
maior audiência e mais publicida-
de na internet. "A AOL precisava de
tempo para se preparar para essas
mudanças", afirma Logan. Mas ele
admite que ela precisou de um
"empurrãozinho". Seus esforços
começam a convencer as pessoas
que a AOL ainda poderá criar al-
gum valor para a Time Warner.

O acordo AOL/Time Warner Ca-
ble deverá permitir à AOL crescer e
também deverá aumentar a base
de clientes da Time Warner Cable
para as conexões de alta velocida-
de à internet—um dos maiores ge-
radores de lucros das empresas de
cabo. Mais importante, a AOL terá
uma chance de capturar parte do
enorme crescimento da propa-
ganda na internet. "As sinergias
prometidas durante a fusão estão
agora dando resultados e a Time
Warner finalmente conseguirá
alavancar seu forte conteúdo por
meio de sua plataforma de distri-
buição", diz Jessica Reif Cohen, da
Merrill Lynch. Se vai funcionar,
ainda não se sabe. "Tudo indica
que estamos a caminho de um mo-
delo de crescimento sustentável",
diz Logan. "Mas é fácil falar. Vamos
ter que mostrar serviço."

O destino da AOL não é a única
preocupação de Logan. Ele tam-
bém preside duas outras divisões:
a Time, que parece mais ou menos

se tocar sozinha, e a Time Warner
Cable, que está com problemas,
embora não na escala dos da AOL.

Há dúvidas se as companhias
de W a cabo conseguirão conter a
fuga de assinantes para as agres-
sivas redes de TV por satélite, e se
ainda há mais potencial de cresci-
mento agora que perto de 90%
dos lares americanos com W já
assinam W a cabo ou por satélite.

As companhias de W a cabo
até agora vem respondendo for-
necendo mais serviços — televi-
são, internet e, cada vez mais, te-
lefonia. Mas as companhias de
W a cabo enfrentam uma maior
competição na medida em que
entram num terreno tradicio-
nalmente controlado pelas com-
panhias telefônicas.-

"Cinco anos atrás, vender era
fácil", diz Logan. "A vida está fi-
cando mais complicada — com a
comercialização de vídeo, voz e
telefonia. Você tem que escolher
o que vai vender primeiro. Esta-
mos mudando a administração
para que ela reflita isso." Especifi-
camente, a Time Warner acaba de
iniciar a busca por um novo dire-
tor operacional: o cargo terá uma
forte ênfase na comercialização.

Uma nova camada adminis-
trativa já foi introduzida para
melhorar a coordenação regio-
nal. A Time Warner está apostan-
do que as comunicações via cabo
continuarão crescendo.

"Nós gostamos do negócio dos
cabos e esperamos obter um
crescimento de dois dígitos nos
próximos anos", afirma Logan.

No entanto, isso não será con-
seguido vendendo mais assina-
turas, porque a Time Warner pre-
tende manter sua base de assi-
nantes estável em pouco menos
de 11 milhões. Mas a expansão
está nos planos. Logan está por
trás do esforço para a aquisição
da Adelphia, uma operadora de
W a cabo que está em concorda-
ta, num negócio que poderá au-

mentar a base de assinantes da
Time Warner em até um terço.

A Time Warner submeteu uma
proposta conjunta com a Com-
cast, a maior operadora de W a
cabo dos Estados Unidos, que de-
tém uma participação na Time
Warner Cable. Esta é a única par-
te da transação que Logan vai
discutir—o resto é segredo. Acre-
dita-se, no entanto, que as duas
apresentaram uma proposta de
pouco menos de US$ 17 bilhões,
um misto de dinheiro e ações.

Logan diz que se a proposta for
bem-sucedída, um plano de inte-
gração começará a ser desenvol-
vido imediatamente, de modo
que, no momento em que a apro-
vação regulatória for dada, o sis-
tema Adelphia poderá ser incor-
porado à Time Warner Cable.

O negócio que parece exigir
menos a sua atenção é a Time. O
império editorial cresceu, com a
aquisição da IPC, uma editora de
revistas do Reino Unido. Novas
aquisições podem ocorrer.

Logan diz que um dos motivos
por que passa menos tempo na
Time Inc. ê que ele a conhece mui-
to bem. "Quando me encontro
com gerentes da AOL ou da Time
Warner Cable, eles passam as pri-
meiras duas horas explicando o
que está acontecendo. Na Time eu
posso pular essa parte."

Isso lhe dá o tempo extra que
ele precisa para se concentrar so-
bre o ponto de interrogação que
se encontra sobre a AOL

Quando o conselho da Time
Warner se reunir para discutir o
futuro da AOL—o próximo gran-
de encontro para a discussão da
estratégia vai ocorrer no segundo
trimestre — Logan provavelmen-
te estará entre os que estabelece-
rão os critérios mais duros para a
sua manutenção. "A Time Warner
quer ter os melhores negócios de
cada categoria", diz ele. "A AOL
terá que mostrar que se enquadra
nisso." É simples assim.



Estratégia de sobrevivência é derrubar paredes
TimBurt
Financial Times

Jon Miller odeia jardins mura-
dos. O executivo-chefe da Ameri-
ca Online (AOL) prefere espaços
abertos, onde os visitantes pos-
sam circular à vontade.

A obra de paisagismo levou
quase três anos para ser completa-
da, porém Miller, que se reporta a
Don Logan, acredita que o formato
futuro da AOL é visível. A política
de acesso à internet apenas por as-
sinaturas, que seduziu a Time War-
ner com conseqüências tão desas-
trosas, está sendo substituída.

Depois de reduzir mais de US$
l bilhão em custos, Miller espera
que um modelo de negócios ba-
seado em usuários com banda
larga, publicidade na internet e,
em última instância, num portal
gratuito, convencerá a Time War-
ner a manter sua divisão na web.
"Quando eu cheguei, a AOL não
era apenas um jardim murado,
era um um jardim murado exclu-
dente", diz ele. "Não creio que fôs-
semos um bom parceiro para al-
guém. Agora, estamos derruban-
do as paredes para sermos uma

empresa de internet plena".
Tem sido um exercício doloroso.

A ex-equipe gerencial da AOL, co-
mandada por Steve Case e Bob Pitt-
man, já se foi há muito tempo. As
baixas de ativos bateram todos os
recordes anteriores. Depois vieram
os cortes de pessoal. O balanço pa-
trimonial, os preços das ações e a
reputação gerencial da Time War-
ner ficaram em frangalhos, resul-
tado de uma fusão que ressaltou os
excessos da bolha de tecnologia.

Os problemas foram amplifica-
dos pelo tráfego na internet—que
originalmente despertou a aten-
ção da Time Warner para a AOL —,
à medida que a clientela de linhas
discadas abandonou as assinatu-
ras de banda estreita em favor de
serviços em banda larga. "No se-
gundo semestre de 2003, nós tive-
mos de adotar medidas de austeri-
dade e reformular o estilo de nosso
negócio", diz Miller. "No ano pas-
sado, tivemos de recuperar nossa
escala e crescimento, e compreen-
der o ambiente de banda larga. Em
2005, o desafio será transformar a
companhia em uma organização
com um grande número de parce-
rias de assinaturas, um portal e um

modelo distinto. Em certo sentido,
os dados foram lançados."

Neste semestre, Miller apresen-
tará sua estratégia aos principais
executivos da Time Warner que
rebaixaram a AOL ao status de di-
visão, dois anos atrás, numa reu-
nião crucial para definições orça-
mentárias. O novo veredicto po-
derá determinar por quanto tem-
po a AOL continuará a fazer parte
da gigante no setor de mídia.

Um ano atrás, na mesma reu-
nião, o futuro da AOL estava em
dúvida. Mas Miller argumenta que
seu modelo é capaz de transfor-
mar a subsidiária de possível vul-
nerabilidade em valioso ativo. "Eu
gosto de colocar os fatos", diz ele.
"Veja as grandes companhias
mundiais no setor de mídia. Há a
Viacom, a News Corp, a RTL e a
BBC. Coloque-as numa coluna. Em
seguida, faça uma lista daquelas
que têm ativos de internet em es-
cala. Então pergunte-se, qual é o
segmento em mais rápido cresci-
mento no mundo da mídia? A úni-
ca companhia com poder de fogo
na internet é a Time Warner."

Até agora, as outras empresas da
Time Warner revelaram-se lentas

na exploração da web. Elas viram a
AOL como uma companhia com
receitas em queda e perda de assi-
nantes. Isso começou a mudar. O
lucro operacional anual da AOL
cresceu de US$ 1,51 bilhão para
US$ l ,76 bilhão no ano, sobre uma
receita de US$ 8,69 bilhões.

Há problemas: a companhia
ainda está sofrendo uma hemorra-
gia de assinantes, perdendo 2 mi-
lhões, ano-sobre-ano, para 22,2
milhões. Mas há também sinais
animadores de uma recuperação:
as receitas de publicidade registra-
ram alta de quase 30%, ultrapas-
sando US$ l bilhão pela primeira
vez; a taxa de adoção de banda lar-
ga também está crescendo, sendo
responsável por cerca de 7 milhões
de assinantes para a AOL.

Embora não esteja, ainda, pro-
clamando vitória, Miller diz que as
perspectivas são animadoras não
apenas para a AOL, mas para a Ti-
me Warner como um todo. "As em-
presas de mídia tradicionais estão,
essencialmente, maduras", diz.
"Assim, a menos que você tenha
abrangência e escala na internet,
será desafiado por concorrentes: é
aí que nós entramos."
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