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Companhia afirma que rede de lanchonetes descumpriu meta de instalar acesso em 600 
restaurantes 
 
Em uma disputa entre empresas com condições financeiras bastante díspares, a America Online 
Latin America (AOLA), que está em situação pré-falimentar, acusa a subsidiária brasileira do 
gigante McDonald´s de descumprir sua parte contratual no projeto McInternet. A iniciativa, da 
qual também faziam parte Itaú e HP, foi anunciada em janeiro de 2003 e previa investimentos de 
até US$ 20 milhões em cinco anos para estabelecer quiosques com acesso à internet em 600 
lanchonetes da franquia no país. 
 
Segundo um comunicado enviado pela AOLA à Securities and Exchange Commission (SEC), a 
Comissão de Valores Mobiliários americana, a implementação do projeto foi sujeita a diversos 
atrasos e até hoje não foi concluído. "Acreditamos que o McDonald´s está em falta com o nosso 
acordo", diz a nota. "Se não formos capazes de negociar uma resolução favorável dessa questão 
ou não prevalecermos em alguma disputa judicial, o que se suceder pode impactar negativamente 
nossa posição de caixa e, conseqüentemente, nossa capacidade de pagar nossos credores." 
 
Milton Camargo, presidente da provedora de internet no Brasil, confirma que há uma disputa em 
andamento com o McDonald's. "A rede vem atrasando bastante a instalação dos quiosques", diz. 
"Os compromissos não foram concluídos." O executivo também revela que há disparidade entre os 
números apresentados pelo McDonald's e os levant amentos da AOLA. "Eles mandam relatórios 
dizendo que são menos de 600 restaurantes com quiosques, mas o levantamento que fizemos 
chega a números diferentes e ainda mais baixos", diz, sem revelar as quantidades. 
 
Camargo afirma ainda que o acordo previa a existência de profissionais nas lanchonetes para 
apresentar os serviços da AOL aos clientes e tentar obter assinaturas. "Isso só aconteceu em um 
número reduzido de estabelecimentos." 
 
O McDonald's contesta as acusações , diz que o projeto é bem-sucedido e que já cadastrou 1,34 
milhão de pessoas até o final do ano passado. Eduardo Mortari Junior, vice-presidente financeiro 
da rede de lanchonetes no Brasil, afirma que hoje são mais de 450 restaurantes que possuem 
quiosques e que cada restaurante tem em média quatro computadores. O executivo admite que o 
objetivo original era ter quiosques em 600 unidades, mas uma posterior análise dos custos de 
tecnologia e telecomunicações concluiu que a meta era inviável. "Não chegamos a isso e nem 
vamos chegar. Estamos redimensionando o projeto", diz. 
 
Mesmo assim, Mortari afirma que a reclamação da AOLA é "absolutamente descabida". O 
executivo explica que em setembro do ano passado, o McDonald's constatou que estava abaixo 
dos 600 restaurantes e pagou à AOLA os US$ 800 mil referentes à diferença entre o que foi 
acordado e efetivamente instalado. Mortari diz que o McDonald's continuou instalando os 
quiosques de acesso depois disso e , portanto, agora é a AOLA que deve dinheiro ao projeto. 
"Devolvemos a diferença e depois instalamos mais, portanto eles devem ao McInternet esse 
montante adicional." 
 
Nenhuma das empresas revela os valores financeiros que estão em disputa. Apesar do atrito, os 
dois lados dizem que pretendem resolver tudo em negociações e que esperam não ser necessário 
recorrer à Justiça. 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Provedor tem prejuízo de US$ 1 bi na América Latina  
De São Paulo  
 
Entre 15 de dezembro de 1998, quando começou a se estruturar, e 31 de março de 2005, a 
America Online Latin America (AOLA) já incorreu em perdas operacionais líquidas de US$ 996,9 
milhões. No primeiro trimestre deste ano, o provedor de acesso registrou novo prejuízo: US$ 63,8 
milhões. No entanto, a empresa afirma que US$ 52,3 milhões desse total referem-se a um acerto 
contábil devido ao rompimento de um acordo de marketing com o Banco Itaú e não afeta o fluxo 
de caixa. No mesmo período do ano anterior, as perdas foram de US$ 13,3 milhões. 
 
Em comunicado enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a AOLA diz 
que tem reservas de US$ 30,3 milhões, incluindo US$ 14,1 milhões referentes à venda de ativos 
da empresa para a Nextel México em abril, que não estão disponíveis para uso geral. Além disso, 
cerca de US$ 4,6 milhões estão nas mãos das subsidiárias da AOLA e também podem ficar 
indisponíveis. Como resultado, a empresa voltou a alertar que os recursos só garantem a 
continuidade da operação até o terceiro trimestre deste ano. A AOLA também avisa que não 
receberá financiamento adicional dos principais acionistas, que são Time Warner, America Online, 
Grupo Cisneros e Banco Itaú. 
 
A AOLA afirma que "em qualquer momento durante o processo de tentar vender nossos negócios 
ou encerrar qualquer operação podemos concluir que pode ser vantajoso entrar com pedido de 
proteção sob as leis de falência dos Estados Unidos." Recentemente, a AOLA também parou de 
negociar ações na Nasdaq. 
 
Enquanto a empresa não resolve a sua situação financeira, as subsidiárias continuam operando 
regularmente. Milton Camargo, presidente da empresa no Brasil, afirma que não há impacto 
imediato no país. "Temos serviços funcionando normalmente em todas as 450 cidades em que 
operamos. Continuamos a vender publicidade e a captar assinantes no país."  
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